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АНОТАЦІЯ 

Левченко О. С. Ідентифікація генетичного різноманіття тритикале 

озимого за ознаками придатності до переробки на біоетанол. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 

– Агрономія. – ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Чабани, 2021. 

Проблема вичерпності запасів вуглеводневого палива обумовлює 

пошук нових альтернативних джерел, одним із яких є біопаливо. 

Перспективною культурою для переробки на біоетанол є тритикале озиме, 

що забезпечує високі врожаї зерна та невибагливо до умов вирощування. 

Сорти тритикале спирто-дистилятного напряму використання повинні бути 

високопродуктивними, характеризуватися високим вмістом крохмалю, 

підвищеним вмістом у ньому амілопектину та однорідною і дрібною 

структурою крохмальних гранул. Створення і впровадження нових сортів із 

відповідним комплексом ознак дозволить підвищити обсяги і покращити 

ефективність виробництва біопалива. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що уперше 

проведено поглиблений аналіз колекції тритикале озимого за 

гранулометричною структурою крохмалю і алельним станом генів Wx; 

виділені нові цінні джерела за основними ознаками придатності для 

переробки на біопаливо для подальшого цілеспрямованого застосування у 

практичній селекції; встановлена достовірна від’ємна кореляція між 

наявністю у зразків алелю Wx-А1 і середнім розміром крохмальних гранул. 

Вдосконалено способи оцінки та добору селекційного матеріалу тритикале за 

морфологічними параметрами крохмальних гранул зерна. Набули 

подальшого розвитку наукові положення щодо особливостей прояву і 

мінливості та характеру кореляційних зв’язків ознак, які обумовлюють 

формування продуктивності і якості зерна; підвищення достовірності 

оцінювання і прискорення процесу добору селекційного матеріалу на основі 

застосування різних методів математико-статистичного аналізу.  
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Практичне значення одержаних результатів полягає у виділенні нових 

джерел цінних ознак за придатністю до переробки на біопаливо, які включені 

в програму селекційної роботи із тритикале озимим у ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». Передано на реєстрацію у НЦГРРУ чотири колекційні 

зразки тритикале озимого: 221, 141 (висока маса 1000 зерен) і 123, 101 

(підвищений вміст крохмалю). Створено і передано до Українського 

інституту експертизи сортів рослин для проходження випробування два 

сорти тритикале озимого Фродо (Заява № 21022002 від 25.02.2021) і Олевія 

(Заява № 21022003 від 25.02.2021). Розроблено і запатентовано «Спосіб 

добору селекційного матеріалу тритикале за гранулометричним складом 

крохмалю» (Патент на корисну модель № 140021, 2020 р.).  

У першому розділі дисертації проаналізовано наукові роботи 

вітчизняних та зарубіжних вчених з питань історії культури тритикале, його 

морфо-біологічних особливостей, досягнень і завдань селекції. Розглянуто 

стан сучасних досліджень з визначення ефективності переробки різних 

культур на біопаливо і створення сортів спирто-дистилятного напряму 

використання. Головна увага приділена опрацюванню літературних джерел з 

питань селекції на підвищення вмісту і покращення якості крохмалю, 

виявлення генетичного різноманіття за ознаками придатності до виробництва 

біоетанолу, насамперед за гранулометричною структурою та типом 

крохмалю. На основі аналізу джерел літератури визначено актуальність теми, 

обґрунтовано мету і завдання дослідження, розроблено програму наукових 

досліджень. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 

2016–2020 років у ННЦ «Інститут землеробства НААН», дослідні поля якого 

розміщені у Фастівському районі Київської області. У другому розділі 

наведено ґрунтові і погодно-кліматичні умови місця проведення дослідів, 

матеріали та методи досліджень і аналізу отриманих результатів. Предметом 

дослідження був колекційний матеріал тритикале озимого різного еколого-

географічного походження. Використовували польові, лабораторні, 
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вимірювально-вагові і математико-статистичні методи досліджень. Аналіз 

хімічних показників якості зерна здійснювали методом інфрачервоної 

спектроскопії на приладі Infratec 1241; визначення гранулометричної 

структури крохмалю – методом світлової мікроскопії із застосуванням 

комп’ютерної програми ImageJ; ідентифікацію за алельним станом генів Wx – 

методом ПЛР; статистичну обробку отриманих даних – за допомогою 

комп’ютерної програми Statistica 8. 

У третьому розділі розглянуті результати оцінки колекційних зразків за 

зерновою продуктивністю та іншими цінними господарськими ознаками, 

виявлені особливості і закономірності їх прояву. Межі варіювання 

врожайності у середньому за роки досліджень становили по колекції від 3,69 

до 5,17 т/га. На прояв цієї ознаки рівнозначно впливали як генотип зразка, 

так і умови вирощування, частка впливу яких становила 49,0 і  48,8 %. Як 

кращі за врожайністю зерна (5,01–5,17 т/га) виділено номери 181, 101, 185, 

219 і сорт Аристократ. Встановлено, що у більшості високоврожайних 

зразків висота рослин становила від 110 до 121 см, а оптимальна кількість 

продуктивних стебел – до 1,5 штук на рослину. Найменша генотипова 

різноманітність зразків виявлена за масою зерна з рослини, масою 1000 зерен 

і висотою рослин (V, % – 8,7, 8,8 і 9,8, відповідно). Середня варіабельність 

встановлена за кількістю зерен з рослини та з одного колосу і продуктивною 

кущистістю (V, % – 10,6; 19,8 і 15,5, відповідно), значна – за масою зерна з 

одного колосу (V, % – 20,5). Із застосуванням кореляційного і регресійного 

аналізу встановлено силу зв’язків, напрямок і величину змін зернової 

продуктивності при змінюванні параметрів елементів її структури. Виділені 

цінні джерела за масою і кількістю зерен з одного колосу, масою 1000 зерен 

тощо (141, 123, 205, 157, 153, 217 та інші). 

Результати аналізу колекції за біохімічними показниками якості зерна 

наведені у розділі 4. Найвищий вміст крохмалю у зерні визначено у 2017 

році, який був найсприятливішим для формування високої врожайності. 

Виявлено різну реакцію зразків на зміну умов вирощування за накопиченням 
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крохмалю. Встановлено, що головним фактором, який обумовлює кількість 

крохмалю у зерні, є генотип зразків. У середньому межі варіювання 

індивідуальних значень вмісту крохмалю становили по колекції від 65,5 до 

70,3 %. Виділено зразки із високим вмістом крохмалю: 123, 101, Петрол, 

Солодюк, Любомир (69,5–70,3 %). Зразки 87, 219, Аристократ, 181 і 101 із 

поєднанням в одному генотипі високої врожайності і вмісту крохмалю 

забезпечили вихід крохмалю з гектару 3,41–3,57 т/га. Вміст білка у зразків в 

середньому становив 11,2 % і варіював від 9,3 % (Петрол) до 12,2% (229 і 

205). Встановлена слабка пряма кореляція врожайності із вмістом крохмалю 

(r = 0,17) та середня обернена із вмістом білка (r = −0,37), між вмістом 

крохмалю і білка виявлено обернений зв’язок середньої сили (r = −0,64).  

П’ятий розділ дисертації присвячений аналізу колекційних зразків за 

показниками якості крохмалю. Розроблено і запатентовано «Спосіб добору 

селекційного матеріалу тритикале за гранулометричним складом крохмалю». 

Доведена генетична різноманітність зразків за розміром крохмальних гранул. 

Максимальний розмір гранул у зразків варіював від 19,4 до 32,7 мкм, 

мінімальний − від 9,9 до 15,7 мкм, середній − від 15,4 до 20,0 мкм. Виділені 

зразки Яша, Mundo, 199, 141 і 123 із найменшими середніми розмірами 

гранул крохмалю (15,4−15,9 мкм), які є цінними джерелами для створення 

сортів спирто-дистилятного використання. Виявлена залежність вирівняності 

гранулометричного складу від середнього розміру гранул: зразки із високими 

показниками середніх розмірів відрізнялися більшою неоднорідністю 

структури крохмалю. Найбільшою вирівняністю гранулометричного складу 

характеризувались сорти Mundo і Яша (V, % = 10,7 і 12,6). Встановлено, що 

розмір крохмальних гранул не пов’язаний із вмістом у зерні білка і крохмалю 

та ознаками зернової продуктивності.  

Методом ПЛР проаналізовано колекцію тритикале за алельним станом 

генів ваксі. Встановлено, що всі зразки мали алель дикого типу за геном  

Wx-В1 та характеризувались відсутністю гену Wx-D1. За геном Wx-А1 

виявлені зразки як з алелями дикого типу, так і з наявністю у геномі нуль-
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алелю. Виділено 8 зразків із нуль-алелем за геном Wx-А1: селекційні номери 

141, 153, 201, 223, 229 та сорти Любомир, Петрол і Поліський 7. Встановлена 

відсутність достовірних кореляційних зв’язків між амілопектиновим типом 

крохмалю і зерновою продуктивністю та вмістом крохмалю. Виявлена слабка 

достовірна обернена кореляція амілопектинового типу крохмалю, що 

контролюється геном Wx-А1, із середнім розміром крохмальних гранул у 

зразків тритикале (r = −0,20).  

У шостому розділі висвітлені результати оцінки колекції із 

застосуванням методів математико-статистичного аналізу та економічна 

ефективність вирощування нових сортів. Методом кореляційного аналізу 

встановлені сила і направленість зв’язків між цінними господарськими 

ознаками. Із застосуванням індексів віддаленості від «адаптивної норми» 

проведена ідентифікація колекції за елементами структури продуктивності та 

показниками якості зерна. Виділено чотирнадцять зразків (185, 181, 

Аристократ, 101, 87 та інші) із найбільшими значеннями індексів 

інтегральної оцінки (більше 1,00). Встановлена значна різниця між зразками 

за рівнем прояву важливих ознак.  

Метод факторного аналізу дозволив оптимізувати 10 основних ознак, 

які визначають формування продуктивності і якості зерна тритикале, та 

встановити, що варіювання цих ознак пов’язано з чотирма основними 

системами. Головним у формуванні продуктивності є перший фактор, який 

обумовлює масу зерна з одного колосу, і має у загальній дисперсії 38,3 %. 

Для кожного фактору встановлені відповідні провідні ознаки, величина 

факторних навантажень яких становить більше 0,700. 

Проведено оцінку колекційних зразків тритикале за пластичністю і 

стабільністю врожайності зерна. Виділені зразки 185, 219, Петрол і 

Аристократ із високими показниками коефіцієнту регресії (до 1,97) та 

низькими середньоквадратичного відхилення (до 0,14), які характеризуються 

сильною реакцією на покращення умов вирощування і стабільністю 

врожайності. Більш високі значення як bi (до 2,46), так і Si
2 (до 0,22) 
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визначені у зразків 181, 141, 217, Солодюк і Любомир, що показує їх високу 

пластичність, але порівняно меншу стабільність.  

За результатами комплексної оцінки виділено 11 кращих колекційних 

зразків, врожайність яких становила до 5,17 т/га, вміст крохмалю – до 70,3 %. 

Найвищій вихід крохмалю отримано у зразків 181 і 101 (3,54 і 3,67 т/га), які 

характеризувались високою врожайністю зерна, підвищеним вмістом 

крохмалю та відносно дрібним розміром крохмальних гранул. Колекційні 

зразки 141, Петрол і Любомир є цінними завдяки підвищеному вмісту у 

крохмалю амілопектину. Показники економічної ефективності вирощування 

насіння нових сортів тритикале озимого становили: у сорту Олевія прибуток 

– 27,0 тис. грн/га, рівень рентабельності – 164 %, у сорту Фродо  – 23,8 тис. 

грн/га та 144 %, відповідно. 

У дисертації обґрунтовано, теоретично узагальнено та вирішено 

наукове завдання, що полягає в удосконаленні методів оцінки і добору 

селекційного матеріалу за вмістом та якістю крохмалю, визначенні 

особливостей формування і прояву найважливіших ознак, проведенні 

поглибленого аналізу колекції за комплексом цінних господарських ознак та 

виділенні нових джерел за ознаками придатності для переробки на біоетанол, 

використання яких в селекційній практиці дозволить підвищити 

результативність роботи зі створення сортів тритикале озимого спирто-

дистилятного напряму використання. 

Ключові слова: вихідний селекційний матеріал, врожайність зерна, 

структура зернової продуктивності, вміст крохмалю, гранулометрична 

структура крохмалю, поліморфізм генів Wx, прояв і мінливість ознак, 

кореляція, джерела цінних ознак. 
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ANNOTATION 

Levchenko O. S. Identification of the genetic diversity of winter triticale by 

traits of suitability for processing into bioethanol. –  Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 201 –

Agronomy.  – NSC "Institute of Agriculture NAAS". – Chabany, 2021. 

The problem of depletion of hydrocarbon fuels leads to the search for new 

alternative sources, one of which is biofuels. A promising crop for processing into 

bioethanol is winter triticale, which provides good grain yields and is undemanding 

to growing conditions. Varieties of triticale alcohol-distillate direction of use 

should be highly productive, characterized by high starch content, high 

amylopectin content and homogeneous and fine structure of starch granules. The 

creation and introduction of new varieties with the appropriate set of characteristics 

will increase the volume and improve the efficiency of biofuel production. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time an in-

depth analysis of the winter triticale collection was carried out according to the 

granulometric structure of starch and the allelic state of the Wx genes; new 

valuable sources were identified according to the main signs of suitability for 

processing into biofuel for further targeted use in practical breeding; a significant 

negative correlation was established between the presence of the Wx-A1 allele in 

the samples and the average size of starch granules. It has been improved methods 

of evaluation and selecting breeding material of triticale by morphological 

parameters of starch granules of grain. It was further developed the scientific 

provisions on the features of the manifestation and variability and the nature of the 

correlations of signs that determine the formation of productivity and grain quality; 

increasing the reliability of the assessment and accelerating the selection process of 

breeding material based on the use of various methods of mathematical and 

statistical analysis. 

The practical significance of the obtained results is in the identification of 

new sources of valuable traits in terms of suitability for processing into biofuel, 
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included in the program of breeding work with winter triticale at the NSC 

"Institute of Agriculture of the NAAS". Four collection samples of winter triticale 

were submitted for registration to the NCPGRU: 221, 141 (high weight of 1000 

grains) and 123, 101 (high starch content). Two varieties of winter triticale Frodo 

(Application No. 21022002 dated February 25, 2021) and Olevia (Application No. 

21022003 dated February 25, 2021) were created and transfered to the Ukrainian 

Institute for Plant Variety Examination for testing. Developed and patented 

"Method for selection of breeding material triticale by granulometric composition 

of starch" (Patent for utility model No. 140021, 2020). 

The first chapter of the dissertation analyzes the scientific work of local and 

foreign scientists on the history of triticale culture, its morpho-biological features, 

achievements and problems of breeding. The state of modern research on 

determining the efficiency of processing various crops for biofuel and the creation 

of varieties of alcohol-distillation direction of use is considered. The main attention 

is paid to the study of literary sources on breeding for increasing the content and 

improving the quality of starch, identifying genetic diversity according to the traits 

of suitability for the production of bioethanol, primarily according to the 

granulometric structure and type of starch. Based on the analysis of literature 

sources, the relevance of the topic is determined, the purpose and objectives of the 

research are justified, a program of scientific research has been developed. 

Research on the topic of dissertation work was carried out during 2016-2020 

at the NSC "Institute of Agriculture of the NAAS", the experimental fields of 

which are located in the Fastiv district of the Kiiv region. In the second chapter, the 

soil, weather and climatic conditions of the location of the experiments, materials 

and methods of research and analysis of the results are given. The subject of 

research was collection material of winter triticale of different ecological and 

geographical origin. It was used field, laboratory, mathematical and statistical 

methods. Analysis of chemical traits of grain quality was carried out by infrared 

spectroscopy device Infratec 1241; determination of the granulometric structure of 

starch – by light microscopy and using the ImageJ computer program; 



10 

identification of the allelic state of the Wx genes – by PCR; statistical processing of 

the obtained data – by using the computer program Statistica 8. 

In the third chapter, the results of the assessment of collection samples by 

grain yield and valuable economic characteristics are considered, the features of 

the manifestation of the elements of the structure of grain productivity are 

revealed. The yield variation limits averaged across the collection from 3.69 to 

5.17 t/ha. The manifestation of this trait was equally influenced by both the 

genotype of the sample and the growing conditions, the share of the influence of 

which was 49.0 and 48.8 %. The numbers 181, 101, 185, 219 and the Aristokrat 

variety are identified as the best with the grain yield (5.01–5.17 t/ha), and the 

optimal number of productive stems is up to 1.5 per plant. The smallest genotypic 

diversity of the samples was found by the weight of grain per plant, 1000 grain 

weight and plant height (V, % – 8.7, 8.8 and 9.8, respectively). The average 

variability was established by the number of grains per plant and from one spike 

and productive bushiness (V, % – 10.6; 19.8 and 15.5, respectively), significant – 

by the weight of grain per ear (V, % – 20.5). With the use of correlation and 

regression analysis, the strength of relationships, the direction and magnitude of 

changes in grain productivity were established when the parameters of the 

elements of its structure alternate. Dedicated valuable sources by weight and 

number of grains per ear, 1000 grain weight, etc. (141, 123, 205, 157, 153, 217 and 

others). 

The results of the analysis of the collection on the biochemical indicators of 

grain quality are given in the chapter 4. The highest starch content in grain was 

determined in 2017, which was the most favorable for the formation of high yields. 

A different reaction of the samples to the change of growing conditions due to the 

accumulation of starch was revealed. The average range of variation of individual 

values of starch content in the collection ranged from 65.5 to 70.3%. Samples with 

a high starch content were identified: 123, 101, Petrol, Solodiuk, Lubomyr (69.5–

70.3 %). Samples 87, 219, Aristokrat, 181 and 101 with a combination of high 

yield and starch content in one genotype provided a starch yield per hectare of 
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3.41–3.57 t/ha. The protein content in the samples averaged 11.2 % and varied 

from 9.3 % (Petrol) to 12.2% (229 and 205). A weak positive correlation of yield 

with starch content (r = 0.17) and an average negative correlation with protein 

content (r = −0.37) was found, between the starch and protein content, an inverse 

relationship of medium strength was found (r = −0.64). 

The fifth chapter of the disertation is devoted to the analysis of collection 

samples in terms of starch quality indicators. Developed and patented "Method of 

selection of breeding material of triticale by granulometric structure of starch". The 

genetic diversity of the samples in terms of the size of starch granules has been 

proven. The maximum granule size in the samples varied from 19.4 to 32.7 μm, 

the minimum − from 9.9 to 15.7 μm, the average – from 15.4 to 20.0 μm. Isolated 

samples of Yasha, Mundo, 199, 141 and 123 with the smallest average starch 

granule sizes (15.4−15.9 μm), which are valuable sources for creating varieties of 

alcohol-distillation use. The dependence of the evenness of the granulometric 

structure of the average size of the granules was revealed: the samples with high 

indicators of the average size differed in heterogeneity according to this feature. 

The greatest evenness of the particle size distribution was characterized by the 

varieties Mundo and Yasha (V, % = 10.7 and 12.6). It was found that the size of 

starch granules is not related to the protein and starch content in the grain and the 

characteristics of grain productivity. 

The triticale collection was analyzed by PCR method for the allelic state of 

the waxy genes. It was found that all samples had a wild-type allele for the Wx-B1 

gene and were characterized by the absence of the Wx-D1 gene. For the Wx-A1 

gene, samples with both wild-type alleles and the presence of a null-allele in the 

genome were found. Eight samples with a null-allele for the Wx-A1 gene were 

isolated: breeding numbers 141, 153, 201, 223, 229 and varieties Lubomyr, Petrol 

and Poliskyi 7. There were no reliable correlations between the amylopectin type 

of starch and grain productivity and starch content. A weak reliable negative 

correlation was found for the amylopectin type of starch, controlled by the Wx-A1 

gene, with the average size of starch granules in triticale samples (r = −0.20). 
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The sixth chapter highlights the results of the collection assessment using the 

methods of mathematical and statistical analysis and the economic efficiency of 

growing new varieties. The method of correlation analysis established the strength 

and direction of links between valuable economic characteristics. Using the indices 

of the distance from the "adaptive norm", the collection was identified by the 

elements of the productivity structure and grain quality indicators. Fourteen 

samples (185, 181, Aristokrat, 101, 87 and others) with the highest values of the 

integral assessment indices (more than 1.00) were identified. A significant 

difference was established between the samples in terms of the level of 

manifestation of important features. 

The method of factor analysis allowed to optimize 10 main features that 

determine the formation of the productivity and quality of triticale grain, and to 

establish that the variation of these features is associated with four main systems. 

The main factor in the formation of productivity is the first factor, which 

determines the mass of grain from one ear, and has 38.3 % in the total variance. 

For each factor, the corresponding leading signs have been established, the value 

of factor loadings of which is more than 0.700. 

The analysis of collection samples of triticale for plasticity and stability of 

grain yield has been carried out. Highlighted samples 185, 219, Petrol and 

Aristokrat with high regression coefficients (up to 1.97) and low standard 

deviations (up to 0.14), which are characterized by a strong response to improved 

growing conditions and yield stability. Higher values of both bi (up to 2.46) and Si
2 

(up to 0.22) are determined in samples 181, 141, 217, Solodiuk and Lubomyr, 

which shows their high plasticity, but comparatively lower stability. 

According to the results of a comprehensive assessment, 11 best collection 

samples were identified, the yield of which was up to 5.17 t/ha, the starch content – 

up to 70.3%. The highest starch yield was obtained in samples 181 and 101 (3.54 

and 3.67 t/ha), which were characterized by high grain yield, high starch content 

and relatively small size of starch granules. Collection samples 141, Petrol and 

Lubomyr are valuable due to the high content of amylopectin in starch. Indicators 
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of economic efficiency of growing seeds of new varieties of winter triticale were: 

in the variety Olevia profit – 27.0 thousand UAH / ha, the level of profitability – 

164 %, in the variety Frodo – 23.8 thousand UAH / ha and 144 %, respectively. 

The dissertation substantiated, theoretically generalized and solved a 

scientific problem, which consists in improving methods for assessing and 

selecting breeding material for the content and quality of starch, determining the 

features of the formation and manifestation of the most important traits, conducting 

an in-depth analysis of the collection for a complex of valuable economic traits and 

identifying new sources based on traits suitability for processing into bioethanol, 

the use of which in breeding practice will increase the effectiveness of work on the 

creation of winter triticale varieties for alcohol-distillation directions of use. 

Key words: source breeding material, grain yield, structure of grain 

productivity, starch content, granulometric structure of starch, polymorphism of 

Wx genes, manifestation and variability of traits, correlation, sources of valuable 

traits. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У світі гостро стоїть 

проблема вичерпності запасів вуглеводневого палива та, у зв’язку з цим, 

пошук нових альтернативних відновлюваних його джерел. Одним із шляхів 

вирішення цього питання може стати використання біопалива, зокрема 

біоетанолу, який є екологічним та порівняно недорогим у виробництві. В 

Україні, як сировину для виробництва етанолу, в основному використовують 

зерно злакових культур, у тому числі і тритикале, з однієї тони зерна якого 

можна отримати до 380 л біоетанолу. За останнє десятиріччя тритикале стало 

однією з найбільш перспективних високоврожайних зернових культур і 

набуло значного поширення. Порівняно з іншими культурами трикале 

характеризується рядом суттєвих переваг, які обумовлюють можливість його 

вирощування та отримання високих врожаїв зерна навіть на малородючих 

піщаних і супіщаних ґрунтах з підвищеною кислотністю. Враховуючи 

технічний напрям використання біоетанолу, тритикале можна вирощувати 

також у зонах, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської або інших 

техногенних аварій.  

Сорти тритикале, придатні для переробки на спирт, повинні 

характеризуватися високою урожайністю зерна та підвищеним вмістом у 

ньому крохмалю – основного продукту, який під дією гідролітичних 

ферментів трансформується у етанол. При цьому важливим показником є 

гранулометрична структура крохмалю, тому що дрібні гранули мають більшу 

площу реагування з ферментами, що прискорює процес збродження. Також 

більшу ефективність перетворення крохмалю у етанол забезпечує вирівняний 

за розмірами гранул склад крохмалю. Значною мірою на технологічні 

властивості зерна впливає зміна співвідношення у крохмальних гранулах 

вмісту амілози і амілопектину. Вихід спирту з одиниці зерна сорту із ваксі-

крохмалем, в якому відсутня амілоза, є більшим, навіть при порівняно 

меншому його загальному вмісті.  



23 

Таким чином наразі перед селекціонерами стоять завдання створення 

нових сортів тритикале спирто-дистилятного напряму використання із 

поєднанням в одному генотипі комплексу важливих ознак: висока 

врожайність зерна, підвищений вміст крохмалю, дрібні і вирівняні за 

розміром крохмальні гранули, амілопектиновий тип крохмалю. Успішне 

вирішення цих завдань насамперед залежить від наявності відповідного 

вихідного матеріалу, тому актуальними є дослідження зі створення і оцінки 

колекцій, розширення генетичного різноманіття культури та виділення нових 

джерел цінних ознак, використання яких у селекційній роботі сприятиме 

цілеспрямованому і прискореному виведенню нових сортів із заданим 

комплексом ознак. Впровадження таких сортів у виробництво дозволить 

розширити й удосконалити сировинну базу біопалива для забезпечення в 

найближчому майбутньому якісних змін в біоенергетиці України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень відділу селекції і 

насінництва зернових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

виконана упродовж 2016–2020 рр. згідно ПНД 13 «Удосконалити 

методологію селекційного процесу зернових, зернобобових культур і на цій 

основі створити і передати на державне випробування якісно нові сорти з 

комплексом необхідних господарсько-цінних ознак, пристосовані до 

вирощування в різних регіонах України і за різними агротехнологіями, 

запропонувати наукові основи їх ефективного насінництва (Селекція 

зернових і зернобобових культур)» за завданням 13.00.01.11.Ф «Інтрогресія 

генів високого вмісту крохмалю в генетичний пул тритикале озимого для 

створення сортів, придатних для переробки на біоетанол, з урожайністю 9–

10 т/га» (№ державної реєстрації 0116U001562, 2016–2020 рр.) та за 

завданням 13.00.01.78.Пш «Дослідити гранулометричну структуру крохмалю 

зерна тритикале та її зв’язок з господарсько-цінними ознаками» 

(№ державної реєстрації 0119U000423, 2019 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було дослідження 

поліморфізму тритикале озимого за комплексом цінних господарських ознак, 

вдосконалення методів оцінки селекційного матеріалу за придатністю до 
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переробки на біопаливо, встановлення особливостей прояву і мінливості 

найважливіших ознак та виділення нових джерел для селекції сортів спирто-

дистилятного напряму використання. 

Для досягнення мети вирішували такі завдання: 

– провести поглиблену оцінку колекційних зразків тритикале озимого 

різного еколого-географічного походження за цінними господарськими 

ознаками; 

– довести генетичне різноманіття колекційного матеріалу за 

гранулометричною структурою крохмалю і алельним станом генів Wx; 

– виділити нові цінні джерела високої врожайності, підвищеного вмісту 

крохмалю, дрібних і вирівняних за розміром крохмальних гранул та 

крохмалю типу ваксі для використання в практичній селекції; 

– встановити закономірності формування і особливості прояву та силу і 

направленість кореляційних зв’язків найважливіших ознак; 

– удосконалити методи аналізу та добору вихідного матеріалу для 

підвищення ефективності селекційної роботи.  

Об’єкт дослідження – особливості прояву та мінливості важливих 

кількісних і якісних ознак, поліморфізм колекційних зразків тритикале 

озимого за ознаками придатності для переробки на біопаливо. 

Предмет дослідження – колекційний матеріал тритикале озимого 

різного еколого-географічного походження.  

Методи дослідження. Польові (оцінка проходження стадій розвитку за 

період вегетації, перезимівлі, загального стану рослин, ураження хворобами), 

лабораторні (ПЛР аналіз, інфрачервона спектроскопія, світлова мікроскопія), 

вимірювально-вагові (визначення прямих показників ознак продуктивності 

рослин), математично-статистичні (кореляція, регресія, дисперсійний аналіз, 

факторний аналіз та інші).  

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено 

поглиблений аналіз колекції тритикале озимого за гранулометричною 

структурою крохмалю і алельним станом генів Wx;  
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– виділені нові цінні джерела за основними ознаками придатності для 

переробки на біопаливо для подальшого цілеспрямованого застосування у 

практичній селекції;  

– встановлена достовірна від’ємна кореляція між наявністю у зразків 

алелю Wx-А1 і середнім розміром крохмальних гранул.  

Вдосконалено способи оцінки та добору селекційного матеріалу 

тритикале за морфологічними параметрами крохмальних гранул зерна.  

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо особливостей 

прояву і мінливості та характеру кореляційних зв’язків ознак, які 

обумовлюють формування продуктивності і якості зерна;  

– підвищення достовірності оцінювання і прискорення процесу добору 

селекційного матеріалу на основі застосування різних методів математико-

статистичного аналізу.  

Практичне значення одержаних результатів. Виділені нові джерела 

цінних ознак (висока зернова продуктивність, підвищений вміст крохмалю, 

дрібний середній розмір крохмальних зерен, вирівняна гранулометрична 

структура крохмалю, із нуль-алелем за геном Wx-А1 та інші) включені в 

програму селекційної роботи із тритикале озимим у ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». Виділено і передано для реєстрації у НЦГРРУ чотири 

колекційні зразки тритикале озимого: номери 221, 141 (із високою масою 

1000 зерен) та номери 123, 101 (із підвищеним вмістом крохмалю). Створено 

і передано до Українського інституту експертизи сортів рослин для 

проходження випробування на придатність до поширення два сорти 

тритикале озимого Фродо (Заява № 21022002 від 25.02.2021) і Олевія (Заява 

№ 21022003 від 25.02.2021). 

Розроблено і запатентовано «Спосіб добору селекційного матеріалу 

тритикале за гранулометричним складом крохмалю» (Патент на корисну 

модель № 140021, Україна, 2020), застосування якого дозволяє ефективно і 

швидко аналізувати великі обсяги досліджуваного матеріалу за 

морфологічними параметрами крохмалю та потребує для проведення 

незначної кількості зерен, що є особливо важливим на початкових етапах 

селекційного процесу. Використання удосконалених методів оцінок 
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генотипів за визначеними ознаками, що обґрунтовані закономірностями і 

особливостями прояву, мінливості та характеру кореляційних зв’язків, 

дозволило покращити цілеспрямованість проведення доборів та підвищити 

результативність селекційного процесу. 

Особистий внесок здобувача полягає у формуванні мети і визначенні 

завдань дослідження, в опрацюванні та узагальненні вітчизняної і зарубіжної 

наукової літератури за темою дисертаційної роботи, постановці 

експерименту, виконанні польових та лабораторних дослідів, аналізів і 

оцінок. Автором здійснено узагальнення і математико-статистичний аналіз 

отриманих експериментальних даних, обґрунтовано і сформульовано 

висновки та рекомендації селекційній практиці. Частка особистої участі 

дисертанта у публікаціях із співавторами становить 15–70 %, частка 

авторства у розробці корисної моделі – 34 %, у створенні нових зразків 

тритикале озимого – джерел цінних ознак, переданих на реєстрацію у 

НЦГРРУ, – 34 %, у створені нових сортів – 25 %. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційної роботи доповідалися на міжнародній науково-практичній 

конференції «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, 

виробництво)», присвяченої 105-річчю з дня народження професора  

О. М. Зеленського (Київ, НУБіП, 2017 р.); International сonference on: triticale 

biological, breeding, and production (Poland, Błonie, 2017); науково-практичній 

конференції молодих учених і спеціалістів «Наукові основи ефективного 

розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного 

потенціалу України» (Чабани, ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

2017 р.); науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів 

«Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві (до 100-річчя 

Національної академії аграрних наук України)» (Чабани, ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», 2018 р.); міжнародній науковій конференції 

«Підвищення ефективності селекції та рослинництва у сучасних умовах», 

присвяченої пам’яті і науковій спадщині видатного вченого В.Я. Юр’єва 

(Харків, Інститут рослинництва НААН ім. В.Я. Юр’єва, 2019 р.); 

міжнародній науковій конференції «Наукові читання до 100-річчя від дня 
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народження І. В. Яшовського» (Чабани, ННЦ «Інститут землеробства 

НААН», 2019 р.); науково-практичній інтернет-конференції молодих учених і 

спеціалістів в Україні «Наукові здобутки молодих учених для розвитку 

аграрної науки в Україні» (Чабани, ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

2019 р.); ІХ міжнародній науковій конференції «Селекційно-генетична наука 

і освіта» (Умань, Уманський національний університет садівництва, 2020 р.); 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченої 115-річчю 

від дня народження видатного вченого-селекціонера О. Т. Галки «Досягнення 

та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному 

світі» (с. Олександрівка, Дніпропетровська дослідна станція ЮБ НААН, 

2020 р.); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Кліматичні зміни 

та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Київ, 

Науково-методичний центр ВФПО, 2020 р.); ІV інтернет-конференції 

молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від 

молекули до сорту» (Київ, НУБіП, 2020 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Роль науково-технічного забезпечення розвитку 

агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах» (Дніпро, ДУ 

Інститут зернових культур НААН, 2021 р.). 

Повнота викладу матеріалів дисертації у публікаціях. Основні 

результати досліджень висвітлено у 23 наукових працях: із них сім статей 

опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України, в тому числі 

три – у виданнях, занесених до міжнародних наукометричних баз, дві – у 

закордонних фахових виданнях; тринадцять – тези доповідей на наукових 

конференціях. Отримано патент на корисну модель «Спосіб добору 

селекційного матеріалу тритикале за гранулометричним складом крохмалю» 

(№ 140021, Україна, 2020). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 

242 сторінках комп’ютерного набору, з яких – 166  основного тексту, містить 

25 таблиць та 33 рисунка. Складається зі вступу, 6 розділів, загальних 

висновків, рекомендацій для селекційної практики, списку використаних 

джерел та 25 додатків. Список використаних джерел літератури включає 324 

найменування, з них 129 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ СЕЛЕКЦІЇ 

ТРИТИКАЛЕ ТА СТВОРЕННЯ СОРТІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ 

ПЕРЕРОБКИ НА БІОЕТАНОЛ 

(Огляд літератури) 

  

1.1 Класифікація та історія створення культури тритикале 

 

Тритикале (лат. ×Triticosecale) — новий штучний рід у родині 

злакових, отриманий в результаті примусового схрещування озимого жита, 

м’якої і твердої пшениці. Назву новоствореному пшенично-житньому 

гібриду у 1931 році дав австрійський селекціонер Е. Чермак, який об’єднав у 

ньому латинські слова «triticum» (пшениця) і «secale» (жито). Основним 

стимулом для створення тритикале стала ідея поєднання у віддаленому 

гібриді високої продуктивності та якості зерна пшениці з ознаками 

адаптивності та стійкості до несприятливих абіотичних і біотичних факторів 

довкілля притаманних житу [1–4]. На основі морфологічних відмінностей, 

цитологічних, фізіологічних, біохімічних та інших критеріїв тритикале 

визнано самостійним ботанічним родом. Рід тритикале (Triticоsecale 

Wittmack) є амфідиплоїдним і відноситься до підтриби пшеничних 

(Triticinae), триби Triticeae (Hordeae), родини злакових (Poaceae), порядку 

однодольних трав [5]. Цей рід об’єднує види фертильних міжродових 

гібридів представників родів Triticum та Secale, які відрізняються за 

походженням, рівнем плоїдності і складом субгеномів. Ряд плоїдності 

тритикале включає тетраплоїдні (2n=4x=28, AARR, BBRR, DDRR, A/B/DRR), 

гексаплоїдні (2n=6x=42, AABBRR), октоплоїдні (2n=8x=56, AABBDDRR) види, 

а також декаплоїдні (2n=10x=70, AABBDDRRRR) та хромосомозаміщені 

форми. Залежно від вибору батьківських компонентів для схрещування 

тритикале буває дво- або тривидовим гібридом. Двовидові гібриди одержані 

від схрещування одного виду пшениці з житом, а тривидові — у результаті 
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злиття генетичного матеріалу м’якої і твердої пшениць та жита. Серед усіх 

типів плоїдності першими були отримані октоплоїдні форми тритикале, які 

виникли в результаті спонтанного подвоєння числа хромосом у пшенично-

житніх гібридів [2, 6, 7]. 

Наразі не існує єдиної класифікації тритикале, але найбільш прийнятим 

і зручним є такий поділ: первинні (гексаплоїдні і октаплоїдні) та вторинні 

(гексаплоїдні, октаплоїдні і тетраплоїдні) тритикале [7, 8]. Первинні 

тритикале отримують шляхом схрещування різних видів пшениці із житом з 

наступним подвоєнням кількості хромосом або від схрещування між собою 

тритикале з одним рівнем плоїдності. Найширше використовуються у 

селекції первинні гексаплоїдні тритикале. Первинні октоплоїдні тритикале 

одержують від схрещування гексаплоїдної пшениці із житом і 

використовують у селекційній практиці переважно для схрещування з 

гексаплоїдними видами [9]. Первинних форм тетраплоїдного тритикале 

практично немає через несумісність пшеничних (А і В) та житнього (R) 

субгеномів [2, 7]. Вторинні тритикале отримують від схрещування між собою 

первинних різного рівня плоїдності, найчастіше гексалоїдних і октоплоїдних, 

або первинних тритикале із пшеницею. Вторинні форми тетраплоїдного 

тритикале зазвичай представляють різні варіанти схрещувань жита і 

гексаплоїдного тритикале [6, 10–12].  

Вперше штучний стерильний гібрид між пшеницею і житом був 

створений у 1876 році А. Вільсоном в Шотландії [3, 13]. Незалежно від його 

досліджень, у 1883 році в Америці Е. Карман провів схрещування пшениці 

сорту Армстронг із житом, від якого отримав гібридне насіння, а у серпні 

1884 року вперше в історії опублікував ілюстрації насіння і рослин частково 

фертильного пшенично-житнього гібриду [14]. В 1888 році німецьким 

генетиком-селекціонером В. Рімпау був отриманий спонтанний пшенично-

житній, частково фертильний амфідиплоїд, генетичну природу якого було 

вивчено лише у 1935 році Е. Елером та у 1936 році А. Мюнтцінгом [2, 4]. 

Одні із перших робіт зі створення та вивчення пшенично-житніх гібридів 
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провели італійські вчені. Так, у 1906 році вчений селекціонер Стрампеллі 

провів успішні схрещування сорту пшениці м’якої Rieti з житом [15].  

Генетик М. Накао у 1911 році в Японії провів перші цитологічні 

дослідження пшенично-житніх гібридів, які з часом були продовжені та 

розширені Т. Сакамурой і X. Кіхарой, в результаті чого у 1933 році створено 

гібриди різних видів пшениці і жита [14]. Одними з перших пшенично-житні 

амфідиплоїди почали досліджувати вчені селекціонери Е. Чермак в Австрії та 

Г. К. Мейстер в Німеччині, які у 1930 році опублікували дані про стабільні 

пшенично-житні гібриди [13].  

На початку XX сторіччя створення і дослідження пшенично-житніх 

гібридів проводили у Японії, Франції, США, Німеччині, Аргентині, Швеції та 

деяких інших країнах. Пізніше селекційною роботою зі створення різних 

форм тритикале вже займалися вчені багатьох країн світу. Особливо слід 

відмітити здобутки таких науковців як А. І. Державін, В. Н. Лєбєдєв, 

М. А. Махаліна, Г. К. Мейстер, А. Мюнтцінг, Е. Чермак, В. Е. Писарєв, 

А. Ф. Шулиндін, які одними з перших досягли значних результатів у селекції 

тритикале [2–4, 13].  

На території колишнього Радянського союзу успішна робота зі 

створення пшенично-житніх амфідиплоїдів проводилась впродовж 1918–

1936 років на Саратовській дослідній станції (зараз НДІСГ Південного-

Сходу). У 1925 році на цій станції селекціонер М. А. Тюмяков отримав 

реципрокні житньо-пшеничні гібриди, які мали повні диплоїдні набори 

пшеничних і житніх хромосом (2n=56), що було підтверджено цитологічними 

дослідження, проведеними Г. А. Левитським та С. К. Бенецькою [14, 16, 17]. 

На Білоцерківській дослідній станції в Україні генетик-селекціонер 

В. Н. Лєбєдєв у 1932 році досліджував октоплоїдні пшенично-житні 

амфідиплоїди і першим встановив та вивчив особливості анеуплоїдів, а 

Л. Х. Паремуд розробив та застосував новий ефективний метод створення і 

покращення тритикале [1].  
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За результатами багаторічної успішної роботи А. Мюнтцінгом у 1939 

році в Інституті генетики у Швеції та в 1941 році В. Є. Писарєвим у Науково-

дослідному інституті сільського господарства центральних районів 

Нечорноземної зони Росії було створено ряд зимостійких форм 

октоплоїдного тритикале, які, на жаль, характеризувались поганою 

озерненістю колосу, основною причиною чого була збільшена кількість 

хромосом, що призводило до значних аномалій у процесі мейозу [14, 18]. 

Таким чином гостро стояла проблема покращення тритикале, вирішення якої 

стало можливим завдяки розробці та застосуванню нових методів селекції і 

створенню гексаплоїдного тритикале. 

Селекція гексаплоїдних тритикале була розпочата ще на початку ХХ 

століття шляхом схрещування жита з різними видами пшениці. Так, у цей час 

Ф. Есенко отримав гексаплоїдний гібрид в результаті схрещування Triticum 

dicoccoides і Secale cerealе. С. І. Жегалов, працюючи на Грибовській 

селекційній станції, у 1924 році описав перший гібрид між Triticum durum i 

Secale cerealе. Дещо пізніше О. П. Шехурдіним на Саратовської дослідної 

станції був отриманий спонтанний гексаплоїдний гібрид тритикале. Перший 

гібрид між пшеницею твердою і диким видом жита (Secale montanum) було 

створено А. І. Державіним у 1938 році на Ставропольській селекційній 

станції. За результатами багаторічних робіт із застосуванням штучної 

гібридизації майже всіх видів пшениці з житом японським вченим 

Г. Накаджімою у 1942 році також було отримано різні гексаплоїдні гібриди 

тритикале [19]. 

В 1937 році у результаті розробки методу подвоєння набору хромосом 

за застосування алкалоїду колхіцину з’явилась можливість ефективнішого 

створювання амфідиплоїдів, що відкрило нові перспективи у селекційній 

роботі із тритикале. Першу гексаплоїдну форму тритикале синтезував за 

допомогою колхіцину у 1948 році американський селекціонер Дж. О’Мара. 

Згодом більш досконалу методику колхіцинування розробив іспанський 

вчений Е. Санчес-Монхе, який разом зі співробітниками створив 
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різноманітний вихідний матеріал гексаплоїдних тритикале, схрестивши 

майже всі види тетраплоїдної пшениці з культурним житом. Ними було 

доведено більшу цитологічну стабільність 42-хромосомних тритикале і 

перспективність їх покращення шляхом селекції. В колишньому СССР перші 

досліди із застосування колхіцину для отримання нових форм тритикале були 

проведені вченими І. К. Навалихіної та В. Є. Писарєвим [13].  

У 1950 році угорський вчений А. Кіш отримав перші гексаплоїдні 

тритикале в результаті гібридизації Тriticum turgidum i Secale cerealе, а в 1954 

— гібриди між октоплоїдними та гексаплоїдними формами, тобто 

принципово нові вторинні гексаплоїдні тритикале [2, 4, 16]. В. Є. Писарєвим 

у колишньому СССР також було створено вторинні гексаплоїдні тритикале. 

Створення вторинних гексаплоїдних рекомбінантів шляхом схрещування 

октоплоїдних і гексаплоїдних тритикале до кінця 1950-х років стало широко 

застосованим способом його поліпшення і отримання форм, які 

перевершували батьків за основними господарсько-цінними ознаками [3].  

В цей же час селекцією тритикале почали активно займатися у різних 

країнах світу. Так, селекційні роботи в Канаді були розпочаті у 1954 році в 

університеті провінції Манітоба (м. Вінніпеґ) під керівництвом 

Л. Х. Шебески та Б. Ч. Дженкінса, а у 1970 році ними було отримано 

ліцензію на перший у світі сорт тритикале Рознер. Значні результати з 

селекції гексаплоїдного тритикале були досягнені вченими із США і 

Мексики. Селекціонери з Мексики на основі вихідного матеріалу 

канадського походження створили константну лінію тритикале Armadill, яка 

потім лягла в родовід багатьох нових перспективних форм.  

У 1969 році була сформована міжнародна програма випробувань 

тритикале, яку координує CIMMYT (International Maize and Wheat 

Improvement Center) [1, 3, 13, 20]. За даними цієї установи з кінця 1970 років у 

30 країнах було створено більше 200 сортів тритикале [21]. Наразі у світі 

селекція тритикале активно ведеться у таких країнах, як США, Канада, 

Китай, Польща, Австралія, Мексика, Іспанія, Росія, Білорусь, Франція, 
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Німеччина та інших [22, 23]. В Росії селекцією тритикале успішно 

займаються у Донському, Краснодарському, Воронезькому, 

Ставропольському науково-дослідних інститутах сільського господарства, 

Московській сільськогосподарській академії ім. К. А. Тімірязєва та інших 

наукових установах [24]. У Білорусі селекційна робота зі створення нових 

сортів тритикале проводиться у Національному центрі по землеробству 

(м. Жодіно) та Інституті генетики та цитології (м. Мінськ) [25, 26]. 

В Україні селекція тритикале давно і успішно проводиться у ряді 

науково-дослідних установ. В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва вона 

була розпочата із 1949 року, а за період 1957–1983 років під керівництвом 

професора А. Ф. Шулиндіна проведені теоретичні дослідження та здійснені 

практичні розробки з міжродової гібридизації пшениці і жита, в результаті 

чого створені октоплоїдні та гексаплоїдні пшенично-житні амфідиплоїди [2, 

13, 14]. На теперішній час, за вагомі досягнення у вивченні питань генетики і 

селекції тритикале та у створенні нових сортів, також необхідно відмітити 

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла, ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», Інститут кормів та сільського господарства Поділля, 

Носівську селекційну дослідну станцію, Волинську державну 

сільськогосподарську дослідну станцію [27, 28]. 

 

1.2 Морфо-біологічні особливості та біохімічний склад зерна  

 

У складному хромосомному наборі тритикале пшеничні геноми 

кількісно переважають над житніми: у октоплоїдних форм їх 

співвідношення становить 3:1, у гексаплоїдних — 2:1. Така суттєва перевага 

хромосом геномів пшениці над житніми і визначає більшу подібність 

амфідиплоїдів тритикале за морфологією до пшеничних батьківських форм. 

Морфологічні особливості тритикале детально вивчені і висвітлені у 

наукових працях багатьох вчених [12–14, 18, 28]. 
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Тритикале утворює зародкові корінці у кількості від 4 до 6, тобто 

стільки ж, скільки пшениця та жито. Розвинуті рослини характеризуються 

достатньо розгалуженою системою вторинних коренів, яка може глибоко 

проникати в ґрунт і кількісно переважати кореневу систему пшениці. Стебло 

являє собою соломину загальною довжиною від 90 до 160 см. Воно, як 

правило, опушене і складається з 5-6 міжвузлів. Гексаплоїдні тритикале є 

більш високорослими, ніж октаплоїдні. Здатність до кущення у тритикале 

виражена достатньо сильно, за цією ознакою воно завжди перевищує 

пшеницю, a іноді й жито. Лист складається з листкової піхви та пластинки, 

що зазвичай має восковий наліт. Сорти кормового напряму використання 

характеризуються сильніше розвиненою облистяністю. 

Колос тритикале поєднує у собі ознаки багатоколосковості жита з 

багатоквітковістю пшениці, у яких може бути розвинено від 2 до 6 квіток. 

Подібно пшениці у тритикале створені остисті й безості форми, проте більш 

впроваджені у виробництво і промислово вирощуються остисті сорти. 

Тритикале, як і пшениця, відноситься до самозапильних культур [14, 18]. 

Тритикале відрізняється дуже різноманітною формою зернівки, яка може 

бути від округлої до подовженої. Зерно округлої форми зазвичай подібне до 

зерна пшениці, але головною ознакою, за якою їх відрізняють, є форма 

зародку. У тритикале зародок, як і у жита, крупніший і виступає за межі 

зернівки. За зовнішнім виглядом зерно тритикале може бути гладким і 

зморшкуватим, із білим та червоним забарвленням. Ендосперм зерна буває 

скловидним, напівскловидним та борошнистим [2, 29]. 

Мінімальна температура проростання насіння тритикале становить 

1–3 °С, оптимальна — 20–25 °С, а максимальна — до 35 °С. Критичною 

мінусовою температурою у зимній період для озимих форм тритикале в зоні 

вузла кущення є −18–20 °С. У зимово-весняний період тритикале менш 

чутливе до низьких температур, ніж озима пшениця. Загалом ця культура 

більш зимостійка завдяки наявності у її геномі генів жита [30–32]. Тривалість 
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періоду вегетації у різних сортів тритикале озимого становить від 270 до 300 

діб із сумою активних температур за цей період 1800–2300 °С. 

Для набухання і проростання насіння тритикале потребує не менше  

30–35 % води від його маси, але оптимальною є кількість 42–45 %. 

Критичними за вологозабезпеченням для цієї культури є періоди найбільш 

інтенсивного росту (фаза виходу в трубку) та формування і наливу зернівки. 

Коефіцієнт транспірації у тритикале становить 450–500. Під час вегетації 

рослини тритикале досить економно витрачають воду: на формування 

одиниці сухих речовин її витрати становлять на 24–35 % менше, ніж у інших 

зернових культур. Таким чином тритикале відрізняється високою 

посухостійкістю, що зумовлено підвищеною в’язкістю (концентрацією) 

цитоплазми клітин, високою водоутримуючою здатністю тканин, восковим 

нальотом на листках і добре розвиненою кореневою системою [33, 34].  

Тритикале відноситься до рослин яким для нормального розвитку 

необхідний довгий світловий день: для переходу у генеративну фазу йому 

потрібно понад 12 годин освітлення на добу. Весною, із настанням стійких 

позитивних температур повітря і подовженням тривалості світлового дня, у 

рослин починається розвиток репродуктивних органів, і чим довшим є період 

освітлення, тим крупнішим, із великою кількістю колосків і квіток, 

формується колос [34]. 

Культура тритикале невибаглива до ґрунтів і досить добре росте на всіх 

його типах. При сівбі на родючих ґрунтах воно за врожайністю зерна 

здебільшого переважає жито, а на бідних або після поганих попередників 

перевищує пшеницю [22, 35–37]. Важливою господарською властивістю 

тритикале є здатність формувати більшу до 35 % врожайність порівняно з 

іншими зерновими культурами при вирощуванні на легких, бідних і 

перезволожених ґрунтах. Також воно добре переносить кислі ґрунти з 

низьким pН і високим вмістом іонів алюмінію, що є зовсім непридатними для 

багатьох культур. Особливо актуальним є вирощування тритикале на 

радіоактивно забруднених територіях, оскільки, на відміну від інших 
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культур, воно менш накопичує радіонукліди у зерні і може бути 

використаним для технічних цілей [34, 38].  

Значною перевагою тритикале також є висока, порівняно до його 

батьківських видів, стійкість проти хвороб, які уражують хлібні злаки, а саме 

проти борошнистої роси, сажки та бурої іржи. Все це у поєднані із високим 

потенціалом врожайності зерна і зеленої маси та підвищеними адаптивними 

властивостями до несприятливих умов довкілля (зимостійкість, 

посухостійкість, невибагливість до ґрунтів) роблять тритикале дуже 

перспективною культурою для різноманітного використання [3, 39].  

Хімічний склад зерна тритикале є типовим для злаків і 

характеризується високим вмістом вуглеводів (до 80 %), середнім білка 

(12,0–13,0 %), низьким олії (до 2,0 %) та займає за цими показниками 

проміжне положення між житом і пшеницею [40]. Білки тритикале 

представляють собою суміш білків батьківських видів, при цьому не 

утворюють проміжних форм. За вмістом білка у зерні тритикале 

наближається до пшениці або перевищує її на 1,0–1,5 %, а жито на 3,0–4,0 %. 

Вміст клейковини відповідає її кількості у зерні пшениці або на 2–4 % 

вищий, але поступається за якістю через наявність в ній білків житнього 

типу. Проте тритикале характеризується краще збалансованим, ніж у 

пшениці, амінокислотним складом білків і містить досить велику кількість 

незамінних амінокислот, таких як лізин, валін, треонін, гліцин, аргінін та 

інші [41]. Порівняно до житнього, зерно тритикале, легше розмелюється, 

його борошно відрізняється більшим вмістом золи та висівок і меншим 

клейковини [42].  

Вуглеводи у зерні тритикале представлені насамперед крохмалем 

(53,0–58,0 %), який порівняно із житом і пшеницею, характеризується більш 

низьким вмістом амілози (до 23,7 %). Інші вуглеводи представлені 

клітковиною, моно- і полісахаридами, а також специфічним вуглеводом жита 

— трифруктозаном. Ліпіди тритикале — це прості та складні жири, 

фосфоліпіди, які ні кількісно, ні якісно практично не відрізняються від 
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ліпідів пшениці та жита. Також у зерні тритикале міститься багато макро- та 

мікроелеменів (фосфор, кальцій, калій, натрій, мідь, залізо, марганець та 

інші) і вітамінів (групи В, РР, Е) [8, 14, 17, 29, 40]. 

 

1.3 Господарське значення, досягнення і завдання селекції 

тритикале 

 

Наразі тритикале вирощується у світі на площі близько 4,0 млн га, а 

валовий збір урожаю зерна сягає більше 20 млн т [43]. В Україні у 2019 році 

посівна площа становила 12 тис. га, а зібраний урожай – майже 42 тис. т [44]. 

Довгий час, практично до кінця ХХ століття, тритикале широко 

використовували лише як кормову культуру, яка містить багато поживних 

речовин, необхідних для повноцінного раціону сільськогосподарських 

тварин. Зерно і висівки є цінним високобілковим кормом для худоби і птахів, 

а зелену масу згодовують у свіжому вигляді та виготовляють із неї силос і 

трав’яне борошно [45–47].  

Через недостатньо якісні хлібопекарські властивості зерна перших 

сортів, тритикале не вважали перспективною сировиною для виробництва 

хлібобулочних і кондитерських виробів. Проте у теперішній час, завдяки 

наполегливій і плідній роботі селекціонерів, вже з’явилися нові сорти 

тритикале, які значно краще відповідають вимогам виробничників до цієї 

культури [39, 48–52]. Зараз у багатьох країнах світу (Мексика, Індія, Іспанія, 

Польща, Білорусь, Україна та інші) зерно тритикале вже досить широко 

використовується для виробництва продуктів харчування людини [1, 4, 15].  

За останній час у світі досить великого значення набуло виробництво 

біоетенолу із зерна тритикале. При цьому, за переробки зерна на спирт, у 

виробництво, у вигляді відходів, повертається барда, що є цінним кормом для 

сільськогосподарських тварин. Тритикале за сумою прямих витрат на 

виробництво спирту є найвигіднішою культурою, при використанні якої 

затрати на 1 дал спирту становлять 5,6 грн, в той час як жита й кукурудзи —
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 8,9 і 7,3 грн, відповідно. Загалом зерно тритикале визначено як кращу 

крохмалевмісну сировину, придатну для виробництва спирту. Висока 

ферментативна активність тритикалевого солоду дозволяє використовувати 

його також у пиво- і квасоварінні [53–58]. Наразі у різних країнах світу вчені 

і виробничники продовжують дослідження з питань найдоцільнішого 

використання можливостей тритикале.  

Селекційна робота зі створення нових сортів тритикале, які 

відповідають заданим параметрам і вимогам виробництва, широко і успішно 

здійснюється як у нашій країні, так і за кордоном. Міжнародні 

сортовипробування тритикале щорічно проводиться у 75 країнах світу [43]. 

Станом на 2021 рік до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні» занесено 49 сортів тритикале озимого і 19 — ярого. 

Селекцією тритикале займаються різні наукові установи, серед яких 

інститути, навчальні заклади, дослідні станції і навіть приватні підприємства. 

Лідируючу позицію в Україні за кількістю зареєстрованих сортів займає 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва [59].  

Селекція тритикале ведеться за чотирма напрямами: створення 

зернофуражних сортів (з високою врожайністю зерна); кормових для 

вирощування на зелену масу (високорослих, із сильною облистяністю); 

технічних (з високим вмістом крохмалю, придатних для переробки на спирт) 

та сортів з покращеними хлібопекарськими якостями для харчової 

промисловості [60–62]. Застосовуючи нові сучасні методи досліджень, 

вченим вдалося вирішити важливі наукові та практичні завдання із селекції 

тритикале, головними з яких є: 

– значне зменшення висоти рослин тритикале, що дозволило 

розв’язати проблему стійкості до вилягання; 

– докорінно змінений морфотип рослини, підвищена продуктивна 

кущистість, що надало можливість підвищити врожайність та пригнічувати 

розвиток бур’янів; 
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– поліпшена архітектоніка колосу, отримано багатоколосковий, 

багатоквітковий і багатозерний колос; 

– забезпечена цитокаріотипна стабілізація генотипу, ліквідована 

череззерниця, досягнута крупність та виповненість зерна; 

– підвищений рівень зимо-, посухо- та морозостійкості, адаптивного 

потенціалу та продуктивності; 

– створено високопродуктивні сорти із комплексною стійкістю проти 

фітопатогенів. 

Вирішення цих завдань забезпечило створення генетично 

різноманітного вихідного селекційного матеріалу та серії сучасних, стійких 

до хвороб і вилягання, високоврожайних, адаптивних, короткостеблових 

сортів тритикале, що характеризуються синхронним розвитком бокових 

стебел, великим багатоколосковим колосом з добре виповненим зерном [1, 6, 

13, 14, 17, 52, 63–67]. Проте, не зважаючи на досягнуті результати, перед 

селекціонерами при створенні нових сортів тритикале стоїть ще багато завдань:  

– подальше підвищення стійкості до вилягання шляхом пошуку і 

використання у селекції нових донорів стійкості з домінантними генами 

короткостебловості; 

– створення нового вихідного матеріалу з комплексною стійкістю 

проти хвороб, особливо проти кореневих гнилей; 

– підвищення стійкості до несприятливих біотичних і абіотичних 

факторів зовнішнього середовища, у тому числі зимо-, морозо- та 

посухостійкості; 

– подовження періоду післязбирального дозрівання та зменшення 

активності альфа-амілази для запобігання проростання зерна на кореню; 

– поліпшення вимолочуваності зерна у колосі; 

– підвищення рівня продуктивності рослин та якості зерна.  

При створенні сортів тритикале для різних напрямів використання 

селекціонери вирішують ще більш специфічні завдання. Так, для 

використання у харчових цілях потрібні сорти з підвищеною якістю зерна та 
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високими хлібопекарськими характеристиками, що наближаються до кращих 

сортів пшениці. При створенні сортів тритикале пивоварного напряму – зі 

зниженим вмістом білка, а для виробництва біоетанолу актуальним є 

виведення сортів з високим вмістом та підвищеним рівнем екстрактивності 

крохмалю. 

 

1.4 Використання біоетанолу та створення сортів, придатних для 

його виробництва 

 

Етанол (етиловий спирт) — одноатомний спирт з формулою C2H5OH, 

який при звичайних умовах являє собою летючу, горючу, безколірну та 

прозору рідину. Він використовується як компонент алкогольних напоїв, 

паливо, розчинник, дезінфікуючий засіб та інше. Існує два способи 

отримання спирту етилового — хімічний, в основу якого покладено 

каталітичне гідрування етилену в етиловий спирт, та біохімічний, що 

передбачає збродження вуглеводів дріжджами [68, 69]. 

Біоетанол — це звичайний етанол, який отримують у процесі 

переробки рослинної сировини для використання як біопалива або паливної 

добавки. Згідно ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови», біоетанол 

визначається, як «спирт етиловий зневоднений, виготовлений зі спирту 

етилового-сирцю для використання, як біопаливо» [70]. Він вважається 

найперспективнішим поновлюваним видом палива, основним джерелом 

одержання якого у світі наразі є цукрова тростина та зернові культури, такі 

як пшениця і кукурудза [ 71, 72]. 

Постійне і швидке збільшення чисельності населення на нашій планеті, 

викликало значне зростання світового попиту на енергію. Проте викопні 

види палива, такі як нафта та газ, є обмеженими ресурсами, тому нинішній 

рівень їх споживання не може бути постійним. У зв’язку з цим світова 

промисловість приділяє велику увагу поновлювальним джерелам енергії, 

основою яких є органічна сировина. Біоетанол — це привабливе біопаливо, 
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яке має значний потенціал для енергетичної промисловості та переваги за 

екологічною безпекою над викопними видами палива [73, 74]. Придатність 

етанолу як енергоносія, в тому числі і як палива для карбюраторних двигунів 

внутрішнього згоряння, була встановлена відразу ж після появи перших 

автомобілів. Властивість етанолу збільшувати октанове число дозволяє 

використовувати при виготовленні бензоспиртових палив дешевий 

низькооктановий бензин. При використанні одного декалітру етанолу 

заощаджується більше 2,5 декалітрів сирої нафти [75, 76]. 

На даний час біоетанол є головним видом біопалива у світі. Друге 

місце займає біодизель, який до недавнього часу вироблявся лише у 

незначних кількостях у країнах Європейського союзу, а зараз його 

виробництво поширилося у кількох частинах світу. Біогаз посідає третє місце 

і дотепер має практичне значення лише у Швеції [77]. Світове виробництво 

біоетанолу становить близько 1,24 млрд л, або біля 2 % від загального 

використання бензину. Найбільше у світі його виробляють у США (42 %) та 

Бразилії (31 %), далі йдуть Європа і Китай (по 7 %) [78]. У США головними 

дослідними центрами з питань виробництва і використання біопалива є 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) та Naval Facilities Engineering 

Service Center (NFESC), у Європі — The Institute for European Environmental 

Policy (IEEP), а у Австралії — Australian Biofuels Research Institute [79].  

Для визначення придатності до переробки на біоетанол на 

сьогоднішній день досліджені численні види біоресурсів, які в основному 

можна класифікувати як цукри, крохмаль та лігноцелюлозну біомасу. Проте 

ефективність перетворення різних видів біомаси в етанол значно 

відрізняється залежно від природи сировини, у першу чергу від її 

біохімічного складу, і тому лише кілька вихідних матеріалів зазнали 

широкого використання [80]. У промисловості для виробництва спирту 

наразі використовується вуглеводневмісна сировина, у якості якої слугують 

цукрова тростина, кукурудза, зернові культури, картопля, цукровий буряк, 

відходи цукрового виробництва [81, 82].  
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В Україні за ефективністю переробки і значенням для виробництва 

джерела біопалива можна розташувати у такій послідовності: кукурудза, 

тритикале, пшениця, жито, різні види сорго і проса, цукровий буряк, 

соняшник, ріпак. Вихід спирту із зернової сировини залежить не лише від 

вмісту у ній крохмалю. Так, при однаковому його вмісті, ефективність 

трансформації у біоетанол суттєво відрізняється як в межах культур, так і 

сортів чи гібридів одного виду [83, 84].  

Зерно сорго містить досить багато крохмалю та характеризується 

високим рівнем ферментабельності, проте як сировина для біоетанолу воно 

набуло найбільшої популярності у країнах з теплим кліматом [85]. В Україні 

сорго малопридатне для масового вирощування через його теплолюбність. 

Просо добре підходить для вирощування у посушливих регіонах, проте воно 

рідко використовується для виробництва біопалива, оскільки є традиційною 

харчовою та кормовою культурою [86]. Пшениця в основному вирощується 

для потреб харчової промисловості, а також використовується як 

зернофураж. Цукровий буряк традиційно вирощується на сировину для 

виробництва цукру. Насіння соняшнику і ріпаку звичайно використовують 

для виробництва олії, до того ж вміст крохмалю в них дуже незначний, а 

тому вони більш придатні для виробництва біодизеля [87]. 

Отже, враховуючи агрокліматичні та економічні умови України, можна 

сказати, що найбільш придатними для переробки на біоетанол у нас є жито і 

тритикале. Окремі сучасні сорти цих культур не поступаються, а навіть 

перевищують культури-лідери, як за виходом етанолу з 1 тони зерна, так і з 

1 тони крохмалю [88, 89]. Вони характеризуються високою врожайністю 

зерна, а також підвищеними вмістом крохмалю та активністю амілолітичної 

ферментації і тому вважаються найкращими для виробництва біоетанолу. 

При цьому, хоча у зерні жита в середньому міститься дещо більша кількість 

крохмалю порівняно до тритикале, через наявність пентозанів воно 

ферментується повільніше і дає менший вихід етанолу на одну тону зерна 

[90, 91].  
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На даний час для потреб виробництва біопалива все більше уваги 

приділяється використанню зерна тритикале. Дослідженнями науковців 

різних країн доведена значимість і перспективність тритикале для світової 

біоенергетики, що обумовлено рядом його переваг порівняно до інших 

культур. По-перше, тритикале відрізняється високою врожайністю зерна, яку 

здатне забезпечувати навіть у несприятливих для вирощування інших 

культур умовах довкілля [92, 93]. По-друге, у зерні тритикале міститься 

багато крохмалю, а також йому властива підвищена активність 

амілолітичних ферментів, що забезпечує високе самооцукрення й зрідження 

сусла. Більш повне зброджування вуглеводів підвищує вихід спирту 

порівняно із пшеницею на 1,66–1,90 %, а із житом — на 0,33–0,57 % [94–96]. 

За виходом спирту з 1 т зерна тритикале поступається лише кукурудзі 

(35,8 дал проти 38,4 дал), а за його якістю знаходиться на рівні етанолу, 

виробленому із пшениці чи кукурудзи. Економічна ефективність 

вирощування тритикале доведена тим, що із вирощеного на площі 100 тис. га 

урожаю зерна, можна отримати 210−240 тис. т біоетанолу [97]. Також, при 

порівняльній економічній оцінці використання різних культур для переробки 

на крохмаль, виявлено переваги тритикале за витратами сировини [98, 99]. 

Зерно сортів тритикале, придатних для виробництва біоетанолу, 

повинно відповідати певним параметрам. До найважливіших показників 

насамперед відноситься вміст крохмалю, кількість якого повинно бути не 

менше 65 %, а у окремих сортів тритикале може досягати 70–74 % [100, 101]. 

В той же час вміст білка повинний бути низьким і не перевищувати 10–12 % 

[102]. Крім того, бродильне виробництво висуває до сировини ще ряд умов. 

Потрібні сорти, зерно яких характеризується високою ефективністю 

трансформації крохмалю у спирт, що є чітко генетично обумовленою 

ознакою [34]. Також важливим показником є гранулометричний склад 

крохмальних зерен, адже чим вони менші, тим краще піддаються впливу 

ферментів. Не менш важливим фактором є і ознака твердозерності, що 

виражається у піддатності зернівки до механічного руйнування. Оскільки 
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чим дрібніше розмелеться зерно, тим більшою буде площа впливу ферментів. 

Дуже перспективним є створення нових сортів тритикале спирто-

дистиляційного напрямку використання із залученням сортів та ліній ваксі 

тритикале та пшениці, тому що амілопектин краще і швидше розщеплюється 

ферментами, ніж амілоза, і загальний вихід спирту з одиниці маси ваксі-

крохмалю отримується більше [103, 104]. 

На даний час роботи зі створення сортів сільськогосподарських 

культур культур, придатних для переробки на біоетанол, активно 

проводяться у науково-дослідних установах різних країн. Зокрема 

селекціонери Кримського агротехнологічного університету працюють над 

створенням форм сорго цукрового, що є перспективним для виробництва 

біоетанолу, тому що у якості сировини у нього використовується не лише 

зерно, але і сік стебел із вмістом цукрів більше 22 % [105]. В Інституті 

цитології і генетики Сибірського відділення Російської академії наук у 2006 

році виведена авторська форма міскантуса — сорт Сорановський, що 

розглядається як альтернативна легковідновлювана сировина для 

виготовлення біопалива [106]. Селекція тритикале для бродильного 

виробництва ведеться у Донському зональному НДІ Сільського господарства 

(Російська Федерація). На думку вчених цієї установи, при створенні таких 

сортів важливо поєднувати високу продуктивність та екологічну 

пластичність із підвищеним вмістом крохмалю у зерні, зменшеним вмістом у 

ньому амілози та з високими характеристиками руйнування зерна при 

розмелі [107]. В Україні результативні дослідження зі створення сортів 

тритикале, придатних для виробництва біопалива, здійснюються у 

Селекційно-генетичному інституті (м. Одеса) і ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» (м. Київ).  
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1.5 Селекція на підвищення вмісту і покращення якості крохмалю 

  

Крохмаль ((С6Н10О5)n) — це високомолекулярний полісахарид, 

мономером якого є глюкоза. Він накопичується у плодах, зерні, коренях і 

бульбах багатьох рослин як запасна форма вуглеводів. Крохмаль має дві 

складові речовини — амілозу і амілопектин, які відрізняються будовою 

молекул і властивостями. Амілоза утворює зовнішню частину крохмального 

зерна, а амілопектин внутрішню. Амілоза та амілопектин характеризуються 

різною структурою та властивостями. Амілоза має вигляд довгого 

нерозгалуженого ланцюга, а амілопектин — це дуже розгалужена молекула, 

хоча фактично обидві складові крохмалю мають однаковий молекулярний 

склад. Амілоза та амілопектин становлять до 99 % сухої речовини крохмалю. 

У середньому крохмаль складається на 20–30 % із амілози і на 70–80 % з 

амілопектину, співвідношення яких залежить від його ботанічного 

походження. Вміст амілопектину може становити менше 30 % (наприклад у 

зморщеному гороху) та досягати 100 % у восковидних форм пшениці, 

ячменю, кукурудзи та рису [108]. Найбільше у світі крохмалю виробляють з 

кукурудзи (вміст у зерні до 72 %), рису (до 86 %), картоплі (до 24 %), 

пшениці (до 75 %), а також у менших кількостях з тапіоки, ячменю, сорго та 

інших культур [109]. Крохмаль широко використовується при виготовленні 

хлібобулочних і кондитерських виробів, а також у консервній, молочній, 

м’ясній та інших галузях харчової промисловості. Крім того крохмаль 

застосовується у виробництві паперу та картону, у текстильній 

промисловості, поліграфії, металургії, медицині і побуті [110, 111].  

Високий вміст крохмалю у зерні має найважливіше значення для 

сортів, придатних для переробки на біоетанол, оскільки саме він 

зброджується у спирт. Вміст крохмалю у зерні різних сортів однієї і тієї ж 

культури є генетично контрольованою ознакою, проте значення її показників 

коливається в залежності від погодних умов вирощування, особливостей 

агротехніки (наприклад строків сівби), доз мінеральних добрив і ряду інших 

факторів [35, 49, 112]. Відомо, що кількість крохмалю позитивно корелює із 
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температурою і вологістю під час вегетації сільськогосподарських культур. 

Так, при великій кількості опадів у зерні формується вищий вміст крохмалю, 

ніж при їх недостатності. З іншого боку у несприятливі за погодними 

умовами роки у зерні збільшується кількість білка [113–116], а підвищення 

урожайності у сприятливі роки супроводжується зниженням його вмісту, що 

пов’язано із рядом факторів, одним з яких є процес посиленого синтезу 

крохмалю [117]. У цілому кількість крохмалю у зерні, на відміну від вмісту 

білка, менше залежить від умов довкілля, що свідчить про його генетичну 

детермінованість [118]. 

Для багатьох культур встановлена від’ємна кореляція між кількістю 

крохмалю та білка у зерні, тобто при збільшенні вмісту крохмалю у зерні 

зменшується кількість білка і навпаки [119–122]. Між врожайністю та 

вмістом крохмалю, за даними ряду авторів, існує позитивна кореляція 

середньої сили. Проте, за даними Д. В. Гаріса, не встановлений достовірний 

зв’язок між вмістом у зерні крохмалю та елементами структури врожайності 

[123]. Виявлено збільшення врожайності і, відповідно, кількості крохмалю 

при подовженні періоду вегетації [124].  

Маса 1000 зерен опосередковано вказує на величину врожайності. 

Високі показники цієї ознаки також свідчать про великий запас у зерні 

поживних речовин, у тому числі і крохмалю. У краще виповненому зерні 

крохмалю міститься більше у порівнянні з щуплим. Встановлено позитивний 

зв’язок між масою 1000 зерен і вмістом крохмалю та від’ємна кореляція із 

кількістю білка [117]. Відомо, що при зберіганні зерна спостерігається 

зменшення у ньому кількості крохмалю [49].  

Вивченню питань успадкування вмісту крохмалю у різних культур 

присвячені роботи багатьох авторів. Так, вченими Всеросійського науково-

дослідного інституту зернових культур у результаті проведеного 

гібридологічного аналізу гібридів другого покоління сорго зернового 

встановлено, що батьківські форми цих гібридів різнилися між собою за 1–3 

генами, які контролюють синтез крохмалю. Для подальшої селекційної 

роботи були виділені форми з високим вмістом крохмалю у зерні [125].  
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Н. І. Аніськов, що вивчав успадкування ознак ячменю в умовах 

Західного Сибіру, за результатами аналізу гібридів F1 встановив домінування 

батьківських форм із низьким вмістом у зерні крохмалю, при цьому 

визначено вплив реципрокного ефекту [126]. За даними М. М. Кірьякової, 

при вивченні характеру успадкування вмісту крохмалю в зерні ячменю у 

гібридів F1 в 48 % гібридних комбінацій спостерігали ефект гетерозису, у 

22 % встановлено проміжний тип, у 17 % — депресія і у 13 % — домінування. 

Не виявлено кореляції між вмістом крохмалю і продуктивністю рослин [127]. 

Дослідження з вивчення особливостей успадкування ознак якості зерна 

у тритикале озимого проводили у Московському науково-дослідному 

інституті сільського господарства [128]. За результатами досліджень, 

проведених у 2010–2015 роках у Донському зональному науково-дослідному 

інституті сільського господарства Росії, встановлено, що успадкування 

вмісту крохмалю у першого покоління гібридів тритикале відбувається в 

основному за проміжним типом або за типом депресії. Частка гетерозисних 

гібридів становила 13,2 %, при цьому достовірного реципрокного ефекту не 

встановлено [118]. 

Фізико-хімічні властивості крохмалю зернових культур визначаються 

багатьма факторами, серед яких одним з важливих є розмір та форма його 

гранул [129]. Крохмальні зерна зазвичай бувають сферичної форми, проте 

зустрічаються і багатокутні. Для кожної культури характерний певний вигляд 

гранул крохмалю: у пшениці вони овально-округлої або сочевицеподібної 

форми, у жита — овальної з характерною тріщиною [110]. Тип розвитку 

ендосперму і формування крохмальних зерен у тритикале схожий із 

пшеницею і житом. За формою гранули крохмалю тритикале також подібні 

до пшеничних. Крохмальні гранули у різних культур відрізняються за 

розмірами. Наприклад у пшениці вони досягають 25–40 мкм, а у жита — 40–

50 мкм [130]. За даними А. І. Грабовця, варіювання розміру гранул крохмалю 

також визначається умовами вирощування культури [107]. Рівень 

ферментабельності крохмальних гранул у певній мірі залежить від їх розміру, 

тому що дрібні гранули мають більшу площу поверхні на одиницю маси ніж 
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крупні. При розмелі такі гранули легче руйнуються, в результаті чого також 

зростає площа реагування з ферментами на шляху перетворення крохмалю в 

біоетанол [131, 132]. 

У науковій літературі наводяться результати досліджень визначення 

розмірів крохмальних гранул у таких культур як пшениця, кукурудза, ячмінь 

[110, 133–138], проте майже не висвітлені питання варіювання розмірів 

гранул у межах сортів. У ННЦ «Інститут землеробства НААН» в 2015 році 

були проведені дослідження по визначенню гранулометричного складу 

крохмалю у зразків пшениці та тритикале, в результаті чого встановлено 

різницю між сортами за цією ознакою [139].  

Вчені із Brigham Young University та Kansas State University (США) 

[140, 141] у 2003 році досліджували розміри крохмальних гранул у ряду 

сортів пшениці. За результатами досліджень встановлено, що гранули 

крохмалю за розмірами поділяються на дві групи: великі — тип A (>15 мкм) і 

дрібні — тип B (5–15 мкм). Вченими з Китаю у 2015 році при вивченні 

розмірів крохмальних гранул пшениці були отримані аналогічні дані, до того 

ж було встановлено, що гранули типу В характеризувалися більшою 

ферментабельністю, що особливо помітно у сортів із ваксі крохмалем [142].  

За результатами аналізу крохмальних гранул у різних сортів жита, 

пшениці і ячменю мексиканські вчені із Сонорського університету у 2015 

році розподілили їх на два типа за величиною і формою: крупні — 

двояковипуклі, або лінзоподібні, та дрібні, які мають сферичну форму [143]. 

У 2016 році вчені з Китаю провели дослідження розмірів гранул пшеничного 

крохмалю, вмісту в ньому амілози та вивчення їх взаємозв’язку. Предметом 

досліджень слугували дванадцять сортів пшениці, вирощених у східній 

китайській області Хуанхуай. В результаті встановлено, що розподіл 

крохмальних гранул за розміром являє собою типовий бімодал з піковими 

значеннями в діапазонах 4,44–5,36 мкм і 21,70–23,82 мкм. Також встановлено, 

що вміст амілози має негативну кореляцію із загальним відсотком гранул 

розміром <10 мкм та позитивну із відсотком гранул розміром 22–40 мкм [144].  
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Білоруські вчені А. А. Заболотець, В. В. Литвяк і А. І. Єрмаков 

вважають, що розмір крохмальних гранул у різних сільськогосподарських 

культур та крохмалистість генетично взаємообумовлені. За їх даними при 

високих показниках середнього розміру крохмальних гранул вміст крохмалю 

знижується, а при менших — відсоток крохмалистості зростає [145, 146].  

За даними британських вчених з Единбургу (Smith T. та ін.), що 

проводили дослідження із різними сортами пшениці, встановлено сильну 

залежність кількості виробленого етанолу від загального вмісту у зерні 

крохмалю (гранули А+В), а також меншу — від співвідношення кількості 

великих та малих гранул [147, 148].  

При створенні сортів тритикале та інших зернових культур для 

бродильного виробництва також важливо звертати увагу на характеристики 

зерна за здатністю до руйнування при розмелі, що у певній мірі зумовлює 

вихід спирту з одиниці крохмалю [56]. Тому однією з головних ознак якості 

зерна і придатності його для різних напрямків використання є структура його 

ендосперму, в залежності від особливостей якого проявляється властивість 

твердозерності або м’якозерності. Твердозерність являє собою структурні 

особливості ендосперму, що впливають на механічні властивості зерна. 

Зерно пшениці виявляє властивості м’якозерності або твердозерності 

незалежно від того склоподібне воно або борошнисте. При розмелі 

ендосперм твердозерних сортів розколюється на великі частки — фрагменти 

білкового матриксу з щільно вбудованими крохмальними гранулами, багато з 

яких руйнуються по лінії розколу. Ендосперм м’якозерних сортів під час 

розмелювання розсипається на дрібні фрагменти, тому борошно помітно 

тонше і містить більшу кількість вільних частинок білкового матриксу та 

індивідуальних крохмальних гранул [149]. Крім того м’яка пшениця з м’яким 

ендоспермом відрізняється крупними крохмальними гранулами, у той час як 

твердозерна має дрібніші гранули [150]. 

За структуру ендосперму головним чином відповідає фрілабін — 

специфічний протеїн ендосперму, який зв’язаний із крохмальними гранулами 

і безпосередньо впливає на твердість зерна. Утворення і кількість цього білка 
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регулюється декількома генами, що розташовані у локусі На 5DS хромосоми 

[151]. Хоча ген називається твердозерність, насправді м’якозерність є 

домінантною ознакою. М’якість ендосперму залежить від дозування 

домінантних алелей гену Ha: гомозигота HaHaHa (дикий тип) характеризується 

великою кількістю фрілабіна і м’якою текстурою зерна, hahaha (нуль-алелі) — 

незначною його кількістю і твердим ендоспермом, проміжні значення обох 

показників спостерігаються у гетерозигот HaHaha і Hahaha [152].  

Білок фрілабін розташований на поверхні крохмальних зерен, причому 

у великій кількості у м’якозерних сортів, в незначній — у твердозерних 

сортів м’якої пшениці (Tríticum aestívum) і зовсім не виявлений у твердої 

пшениці (Triticum durum) [153]. Складовою частиною фрілабіну є 

пуроіндоліни, які взаємодіють з ліпідами мембран крохмальних зерен, 

утворюючи своєрідний прошарок між ними і білковим матриксом зерна, і 

тим самим оберігають крохмальні зерна від руйнування при розмелі [154]. 

Відомий ще один клас білків, що також як і пуроіндоліни, пов’язані з 

крохмальними зернами ендосперму та впливають на його міцність — це 

фермент GBSS (granule-bound starch synthase), що приймає участь у синтезі 

амілози [155, 156].  

 

1.6 Створення сортів з амілопектиновим типом крохмалю  

 

Окремі сорти різних злакових культур характеризуються 

амілопектиновим або ваксі типом крохмалю, у якому частка амілози не 

перевищує 1,0 %, що різко змінює властивості продуктів, вироблених з такої 

сировини [157–160]. Амілопектиновий крохмаль отримують з восковидної 

кукурудзи, ваксі сортів пшениці, проса, сорго, рису та деяких інших культур 

[20, 160–169]. Зерно амілопектинових сортів користується високим попитом 

у різних галузях промисловості завдяки підвищеній засвоюваності крохмалю 

і високому рівню виходу біоетанолу [170–174]. 

Ваксі крохмаль практично повністю складається з амілопектину і має 

інші фізико-хімічні властивості порівняно із звичайним. Так, він 
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характеризується високим рівнем в’язкості, більшою поглинальною 

здатністю, низькою температура желатинізації, нейтральним смаком і 

прозорістю у поєднанні з такими властивостями, як більша стійкість до 

механічних впливів, температурної обробки, процесам заморожування і 

відтавання [175, 176]. 

Завдяки своїм цінним якостям і властивостям амілопектиновий 

крохмаль має велике значення для харчової промисловості. Він широко 

використовується при випічці хлібобулочних виробів, виробництві 

напівфабрикатів, як наповнювач при виготовлені молочних виробів, ковбас, 

консервів, фаршів, паштетів та інше [177, 178]. Додавання у тісто 25–30 % 

борошна ваксі пшениці може значно покращити якість хліба за рахунок 

підвищення газоутворюючої здатності тіста із борошна з високим «числом 

падіння». Використання борошна із амілопектиновим крохмалем при випічці 

позитивно корелює із подовженням терміну зберігання хлібобулочних 

виробів, оскільки саме наявністю амілози зумовлює черствіння хліба [163, 

179, 180]. Для виробництва локшини кращим є крохмаль, що 

характеризується великим об’ємом набухання, високою в’язкістю і 

швидкістю клейстеризації. Саме тому найкращу, як за показниками товарної 

якості, так і харчової цінності, локшину виробляють з борошна ваксі пшениці 

[181, 183]. 

Також особливої уваги заслуговує використання амілопектинового 

крохмалю як сировини для дитячого, дієтичного і лікувального харчування, 

тому що він краще, ніж звичайний, розщеплюється ферментами травних 

органів людини і є легкозасвоюваною їжею. Так наприклад, крохмаль зерна 

ваксі кукурудзи завдяки кращій перетравності рекомендується для 

використання при виробництві дієтичного харчування [184]. 

Крім того, амінопектиновий крохмаль використовується у текстильній, 

паперовій, сталепрокатній, нафтодобувній, фармацевтичній галузях 

промисловості. Також зерно сортів сільськогосподарських культур з 

амілопектиновим крохмалем, завдяки кращій ферментабельності, є 

придатнішим для переробки на біопаливо [185].  
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Вміст крохмалю у зерні, як вже було відмічено вище, є важливою 

характеристикою для сортів, придатних для виробництва біоетанолу. Проте 

кількість крохмалю не завжди є запорукою більшого виходу спирту. Згідно з 

даними, отриманими у Донському зональному науково-дослідному інституті 

сільського господарства [186], встановлено, що ряд сортів тритикале, які 

характеризувалися підвищеним вмістом крохмалю в зерні (59–61 %), 

показали нижчий вихід етанолу, ніж сорти з меншою кількістю крохмалю 

(53–55 %), що пояснюється залежністю виходу спирту також і від якісних 

характеристик крохмалю. 

Доведено, що загальний вихід спирту при виробництві з одиниці зерна 

із ваксі крохмалем є більшим, навіть при порівняно меншому загальному 

відсотковому вмісті у ньому крохмалю [103]. За даними М. М. Копуся вихід 

спирту із зернової сировини напряму пов’язаний зі складом крохмалю, а саме 

із вмістом у ньому амілози і амілопектину [57]. За результатами 

лабораторних досліджень вчених із університету Штеленбош ПАР 

(Stellenbosch University), які визначали ефективність переробки різних видів 

зернової сировини на біоетанол, встановлено, що вихід етанолу із зерна ваксі 

пшениці становив до 447 л/т, із звичайної — 437 л/т, а рівень перетворення 

крохмалю на етанол — 91,3–96,2 % і 87,0–90,0 %, відповідно [185]. 

Співвідношення вмісту амілози і амілопектину у зерні є одним із 

важливих параметрів, що впливають на процес гідролізу та ферментації 

крохмалю. Чисто амілопектиновий крохмаль швидше гідролізується, а 

амілоза відрізняється більш важкою гідролізацією. У крохмальних гранулах 

молекула амілози огортає молекулу амілопектину і тим самим ускладнює 

процес його гідролізу [187]. 

Вчені Вашингтонського державного університету провели дослідження 

щодо піддання руйнуванню гранул крохмалю пшениці із різним вмістом 

амілози. Досліджували сорти пшениці із крохмалем ваксі та пшениці із 

звичайним типом крохмалю. В результаті було встановлено, що чим більше 

становить відсоток крохмалю ваксі від загальної його кількості, тим менше 

потрібно прикладати зусиль для отримання більшого виходу зруйнованих 
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гранул [188]. Результати аналогічних досліджень, проведених 

M. A. Домбрінк-Курцман, K. A. Девон, А. Д. Беттже та ін. [150, 155, 156, 188] 

із використанням крохмалю зерна кукурудзи і рису, також підтверджують, 

що менший вміст у ньому амілози забезпечує більшу м’якість ендосперму і 

легкість його руйнування при розмелі.  

Таким чином переваги восковидних сортів при переробці на біоетанол 

полягають у більш легкому руйнуванню гранул крохмалю, а також у тому, 

що амілопектиновий або ваксі крохмаль потребує меншої температури для 

активації і проходженні ферментативних процесів, а отже таке виробництво є 

менш енерговитратним і більш економічно вигідним [148]. Тому високий 

вихід спирту можна забезпечити не лище за рахунок збільшення кількості 

крохмалю у зерні, але й шляхом зменшення кількості або повного 

виключення амілози із складу крохмалю у сортів зернових культур.  

У клітинах рослин крохмаль синтезується в амілопластах. Синтез 

крохмалю кодується багатьма генами, які відповідають за ферменти-

синтетази амілози та амілопектину, ферменти розгалуження ланцюга 

молекули крохмалю та інші. Головним ферментом біосинтезу амілози, що 

асоційований з синтезом гранул крохмалю, є GBSSI (granule bound starch 

synthase I), який має назву ваксі-протеїн [189]. Ваксі гени були знайдені у 

різних представників роду пшениці у тому числі у пшениці Жуковського і 

пшениці Тимофєєва [159, 190]. У геномі м’якої пшениці три гомологічні гени 

кодують ізоформи GBSSI ферменту: Wx-A1, Wx-B1 i Wx-D1. Тритикале також 

має два або три гена Wx залежно від походження [50]. Втрата ферменту 

GBSS у зернових культур призводить до появи форм із ваксі крохмалем, який 

формує ендосперм із зміненою структурою [191–194].  

Сорти восковидної пшениці були створені різними методами 

(гібридизація, мутагенез і самоклонізація) із використанням у якості 

вихідного матеріалу форм із генами ваксі [195]. Кожен із трьох Wx генів 

пшениці має по кілька алелей: активний, або дикий тип (а), що кодує синтез 

білка Wx, та нуль-алель (b), за наявності якого блокується синтез Wx-протеїну 

[191, 196]. У хромосомі 7AS локалізований ген Wx-A1, якій має три алелі: Wx-
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A1a (дикий тип, розмір ампліконів – 176 пн), Wx-A1b (дикий тип, розмір 

ампліконів – 495 пн) і Wx-A1e (нуль-алель, розмір – 652 пн). Ген Wx-B1 

знаходиться у хромосомі 4AL та має дві алелі: Wx-B1a (дикий тип, розмір – 

778 пн) і Wx-B1b (нуль-алель, розмір – 668 пн). Ген Wx-D1, що локалізований у 

хромосомі 7DS, має алелі Wx-D1a (дикий тип, розмір – 930 пн) і Wx-D1b (нуль-

алель, розмір – 342 пн) [195, 197–199]. 

Через аллогексаплоїдну природу пшениці можуть виникнути різні 

комбінації трьох гомологічних GBSS або ваксі генів. Коли всі три гена GBSS 

присутні і функціонують, утворюється зерно з нормальним крохмалем. Коли 

функціонують тільки один або два гени GBSS, зерно має проміжні рівні 

кількості амілози і називається частково ваксі. Якщо в одному генотипі 

об’єднуються три нуль-алелей по Wx-локусу, це веде до формування 

повністю ваксі, або «восковидної» пшениці з нульовим вмістом амілози у 

крохмалі [184, 200].  

За даними американського дослідника Р. А. Грейбоша у крохмалю із 

зерна пшениці з генами дикого типу було 25 % амілози, у разі якщо тільки 

один ген мав нуль-алель, кількість амілози становила 23 %, а при наявності 

двох рецесивних генів — 19–20 % [201]. При цьому нуль-алелі за локусами 

Wx-A1, Wx-В1, Wx-D1 мають не рівноцінний вплив на формування вмісту 

амілози у крохмалі. Найбільш суттєво на зниження вмісту амілози впливає 

наявність нуль-алель гену Wx-B1, а найменше — Wx-D1 [195, 202]. 

Японські вчені Х. Міура і А. Сугавара виявили, що видалення 

хромосоми 4А (локусу Wx-B1) знижувало концентрацію амілози у крохмалі 

на 3 %, тоді як невелике зниження концентрації амілози спостерігали в 

результаті видалення через хромосомні маніпуляції локусів Wx-A1 або Wx-D1 

[203]. За результатами досліджень М. Ямаморі і Т. Квейса також 

встановлено, що нуль-алелі Wx-B1 індукували більш низькі концентрації 

амілози, ніж Wx-D1 нуль і Wx-A1 нуль. Вони проаналізували вплив ізомерів 

GBSS на основі концентрації амілози та класифікували одиничні нульові 

генотипи як Wx-B1 нуль, 5Wx-D1 нуль та 5Wx-A1 нуль [198]. 
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За допомогою білкового електрофорезу японський вчений Н. Тошікі 

виявив 10 різновидів ваксі білків у 8 алелях, частина з яких визначена як  

Wx-A1, Wx-B1 та Wx-D1 [204]. Виявлені нові алелі впливають на якість 

крохмалю і можуть бути використані у сучасній селекції пшениці та для 

оцінки філогенетичних зв’язків між різними видами пшениці та її дикими 

родичами (наприклад пшениця Тимофєєва, пшениця Жуковського, спельта 

тощо) [50, 143]. 

Методом ПЛР аналізу із використанням молекулярно-генетичних 

маркерів М. В. Клімушиною із співавторами була проведена ідентифікація 40 

сортів і ліній пшениці озимої і виділено 2 сорти, один із яких у своєму геномі 

мав нуль-алель гена Wx-А1, а другий — Wx-В1 [205]. 

Вченими І. А. Жирновою, А. Б. Рисбековою та іншими у Казахстані 

були проведені дослідження алельного стану Wx генів у 88 колекційних 

зразків проса різного географічного походження на основі використання 

молекулярно-генетичних маркерів, за результатами чого були виділені форми 

із амілопектиповим типом крохмалю [206]. Результати досліджень 

Л. І. Перевертун і О. В. Сініциної (Україна) по вивченню генетичного 

контролю типу крохмалю у зерні проса показали, що рослини гібридів F1 від 

схрещування восковидних зразків та ліній звичайного проса мали 

гетерозиготний тип крохмалю зернівки. В популяціях F2 цих гібридів 

відбулось розщеплення у співвідношеннях 15/16 або 3/4 частин рослин із 

звичайним і гетерозиготним крохмалем та 1/16 або 1/4 частина з 

амілопектиновим типом крохмалю, що свідчить про те, що ця ознака 

контролюється активно діючими рецесивними алелями одного або двох 

незалежних генів з дуплікатним характером [207, 208].  

Українські вчені Т. З. Москалець, С. П. Васильківський, Б. В. Моргун та 

інші серед ряду сортів і ліній тритикале поліського і лісостепового екотипу 

ідентифікували біотипи з нефункціональним алелем «b» гена Wx-A1, який 

визначає високий вміст амілопектину в крохмалі [50]. Вчені-селекціонери 

рекомендують для створення амілопектинових сортів тритикале у схеми 

схрещувань залучати сорти і лінії ваксі пшениці та відбирати у новому 
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вихідному матеріалі частково ваксі генотипи із зменшеною кількістю амілози 

у крохмалі [57, 101]. Наразі у світі ще не створено сортів тритикале із 

повністю ваксі крохмалем. Тому актуальними є дослідження з вивчення 

генетичного різноманіття тритикале з метою виділення форм з підвищеним 

вмістом амілопектинового крохмалю. 

 

Висновки до розділу 1 

1. За результатами досліджень вчених різних країн та виробничих 

випробувань переконливо доведено, що тритикале озиме є не тільки цінною 

кормовою культурою, але також має великі перспективи для використання у 

харчовій, а особливо спирто-дистилятній галузях промисловості. На даний час 

створено сорти тритикале із високою врожайністю зерна та підвищеним 

вмістом крохмалю, що робить їх придатними для виробництва біоетанолу. 

2. Встановлено, що ефективність переробки зерна різних культур на 

біопаливо залежить не тільки від вмісту крохмалю, але і від якісних 

характеристик, таких як гранулометрична структура та співвідношення у його 

складі амілози і амілопектину. Тому для успішного створення нових сортів 

тритикале, що будуть найкраще відповідати сучасним вимогам за придатністю 

до виробництва біоетанолу, необхідна наявність джерел та донорів, які 

представляють генетичну різноманітність цієї культури за потрібними 

ознаками. 

3. У зв’язку із недостатньою вивченістю питань та кількістю наукових 

публікацій щодо генетичної різноманітності селекційного матеріалу 

тритикале озимого за вмістом і типом крохмалю, розміром крохмальних 

гранул та їх зв’язку між собою і ознаками зернової продуктивності 

необхідним є продовження і поглиблення досліджень у цьому напрямку та 

удосконалення методів оцінки вихідного матеріалу за пошуковими ознаками.  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Умови і місце проведення дослідження 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили впродовж 2016-

2020 років у ННЦ «Інститут землеробства НААН», дослідні поля якого 

розташовані у Фастівському районі Київської області, що територіально 

відноситься до правобережної зони Північного Лісостепу України. Ґрунти 

полів відносяться до дерново-середньоопідзолених супіщаних та сірих 

опідзолених лісових. Вміст гумусу в орному шарі (0–20 см) становить до 

1,23 % у дерново-середньопідзоленому ґрунті та до 1,38 % у сірому 

опідзоленому (за Тюріним), кількість рухомих форм фосфору — до 90 мг, 

калію — до 150 мг (за Ареніусом), азоту, що легко гідролізується, — 70 мг на 

1 кг ґрунту (за Корнфільдом). Реакція ґрунтового розчину слабокисла, рН 

сольової витяжки — 5,5. Глибина залягання ґрунтових вод становить 3,0–3,5 

м, тому вологозабезпечення рослин у основному здійснюється за рахунок 

атмосферних опадів. 

Клімат правобережної зони Північного Лісостепу є помірно-

континентальним, відрізняється досить спекотним і посушливим літом та 

м’якою, із частими відлигами зимою. Середньорічна температура повітря за 

нормою становить 7,7 ºС. Найвищі за рік температури повітря спостерігаються 

у липні (за нормою у середньому за місяць +19,3 ºС), а найнижчі — у січні 

(−5,6 ºС). Весняні приморозки іноді спостерігаються навіть у другій і третій 

декадах травня, а перші осінні — на початку жовтня. Період із температурою 

вищою за 0 ºС триває до 260 діб, а із температурою вищою за 10 ºС — до 

170 діб. Річна кількість опадів на території Фастівського району Київської 

області за багаторічними даними не перевищує 650 мм, за літній період 

випадає 230 мм, що становить 35,4 % від їх загальної кількості. Проте 
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атмосферне зволоження у зоні характеризується як нестійке, і в окремі роки за 

вологозабезпеченням спостерігаються значні відхилення від норми.  

За даними метеостанції ННЦ «Інститут землеробства НААН» погодні 

умови років проведення польових досліджень (2016–2019 рр.) різнилися між 

собою як за температурою повітря, так і за вологозабезпеченням, що 

впливало на ріст і розвиток рослин тритикале озимого та на показники його 

продуктивності і якості зерна (рис. 2.1, 2.2). Сівба у 2016 році (ІІІ декада 

вересня) проходила в умовах близьких до норми за температурним режимом, 

проте кількість опадів становила лише 21,1 % від норми. Друга і третя декади 

жовтня, а особливо листопада, за температурою повітря значно поступалися 

багаторічним даним. Також цей період характеризувався нерівномірним 

розподілом опадів. Так, у першій декаді жовтня опадів випало 626,7 % від 

норми, а у третій декаді листопада — лише 44,7 %. Сума опадів за зимові 

місяці становила у грудні 51,8 мм, у січні 2017 року — 34,2 мм, у лютому — 

33,0 мм, або 99,6 %, 71,3 % і 71,7 % від норми, відповідно. За температурою 

грудень загалом дорівнював нормі, а січень і лютий були теплішими за норму 

на 0,8 і 1,7 ºС. 

Березень 2017 року був теплим, із середньомісячною температурою 

5,0  ºС (норма 0,7 ºС), та посушливим (кількість опадів — 10,0 мм, або 25,6 % 

від норми). Квітень і травень за температурним режимом були більш 

близькими до норми (117,5 і 99,8 %, відповідно), але також 

характеризувались недостатньою кількістю опадів (46,9 і 27,2 % від норми). 

За температурою повітря червень і липень подекадно перевищували 

багаторічні дані на 0,3–2,7 ºС, а за забезпеченням вологою вони 

характеризувалися, як посушливі. Так, у червні за місяць випало лише 9,8 мм 

опадів (13,4 % від норми), а у липні — 58,8 мм (66,8 %). Ступінь зволоження 

території оцінювали за значенням гідротермічного коефіцієнту (ГТК, за 

Г. Т. Селяніновим) [209]. Значення ГТК у 2016-2017 роках за період вегетації 

тритикале озимого становило 0,95, що характеризує його загалом, як 

недостатньо забезпечений вологою.  



 

Рис. 2.1 Середньомісячна температура повітря за період вегетації тритикале озимого 
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Рис. 2.2 Кількість опадів за місяцями періоду вегетації тритикале озимого 
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Осінь 2017 року характеризувалася підвищеною температурою, яка 

перевищувала норму у вересні на 2,9 ºС, у жовтні — на 0,3 ºС та у листопаді 

— на 1,1 ºС. Сума опадів за цей період становила 39,4 мм, 63,2 мм і 37,2 мм, 

що дорівнювало 83,8 %, 180,6 % і 72,9 % від норми, відповідно. Зимні місяці 

були теплими: у грудні середньомісячна температура перевищувала 

багаторічні дані на 4,1 ºС, у січні — на 3,2 ºС і тільки у третій декаді лютого 

становила −9,1 ºС, що нижче за норму на 5,5 ºС. Грудень характеризувався 

значною кількістю опадів, яка дорівнювала 229,2 % від середньої 

багаторічної. Загалом за 2017 рік сума опадів становила 477,2 мм або 73,4 % 

від норми, а температура перевищувала норму на 13,1 %. Січень і лютий 

2018 року були менш вологими, ніж грудень, із кількістю опадів 36,1 і 

37,8 мм (75,2 і 82,2 % від норми, відповідно). 

Березень відрізнявся холодною, із значною кількістю опадів погодою. 

Температура повітря у середньому за місяць була нижчою за норму на 2,5 ºС, 

а опади становили 157,7 % від норми. Квітень і травень за температурою 

суттєво перевищували багаторічні дані (на 52,9 і 28,6 %, відповідно), проте 

були дуже посушливими, із сумою опадів 5,6 і 17,6 мм за місяць, або 11,4 і 

33,2 % від норми. Червень характеризувався жаркою погодою, яка у 

середньому дорівнювала 20,7 ºС, та рясними дощами, особливо у третій 

декаді, коли кількість опадів становила 78,1 мм. У липні температура повітря 

також була вищою за норму на 7,1 %, а за кількістю опадів цей місяць був 

близьким до багаторічних даних (104,1 %). Загалом за значенням 

гідротермічного коефіцієнту (1,08) вегетація тритикале у 2017–2018 роках 

відбувалася в умовах достатнього забезпечення вологою. 

У 2018 році сівба тритикале проходила в умовах теплої із 

недостатньою кількістю опадів погоди. Температура у вересні в середньому 

перевищувала норму на 11,9 %, а сума опадів становила лише 72,8 %. 

Жовтень характеризувався ще більш підвищеною порівняно до норми 

температурою повітря (на 32,0 %) та нижчою кількістю опадів (14,2 мм, або 

40,6 %). Проте листопад виявився холодним, температура повітря за місяць 
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поступалася нормі на 1,6  ºС, а в третій декаді вона становила вже у 

середньому −3,7 ºС. Кількість опадів була недостатньою і дорівнювала лише 

17,4 мм, або 34,1 % від норми. Грудень за температурним режимом і опадами 

був близьким до норми (−1,8 ºС і 48,6 мм, відповідно). Середня за 2018 рік 

температура повітря перевищувала середні багаторічні дані майже на 2,0 ºС і 

становила 9,7 ºС, а сума опадів — 479,9 мм, або 73,8 % від норми. Січень 

2019 року відрізнявся відносно теплою погодою із температурою вищою за 

норму на 1,3 ºС та достатньою кількістю опадів, що становила 50,2 мм, або 

104,6 % від норми. Температура повітря у лютому була ще теплішою і 

перевищувала норму на 3,6 ºС, проте опадів випало недостатньо (26,6 мм, або 

57,8 %). 

Весна 2019 року загалом характеризувалася підвищеним, порівняно із 

багаторічними даними, температурним режимом та недостатню кількістю 

опадів. Так, у березні температура була вищою за норму на 3,9 ºС, а у квітні і 

травні перевищувала її на 24,4 та 12,7 %, відповідно. Кількість опадів за цей 

період становила від 63,1 до 84,9 % від норми, причому розподіл їх був дуже 

нерівномірним. Так, у першій декаді квітня опадів не було зовсім, у третій 

декаді травня випало лише 3,1 мм, проте у першій декаді цього місяця їх 

кількість становила 245,9 мм. Червень був дуже жарким і посушливим: 

температура повітря становила у середньому 23,9 ºС і перевищувала норму 

на 31,1 %, в той час як опадів випало лише 36,8 мм, або 50,4 %. Липень за 

показниками температури також перевищував багаторічні дані (на 5,2 %), 

кількість опадів була ще нижчою і становила 19,4 мм (22,0 %). Умови 

періоду вегетації тритикале озимого у 2018–2019 роках за значенням 

гідротермічного коефіцієнту, який становив 0,6, характеризувались як дуже 

посушливі, при цьому недостатня кількість опадів спостерігалась майже за 

весь цей період. 
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2.2 Матеріали та методика проведення дослідження 

 

Колекційний розсадник тритикале озимого включав 160 зразків, що 

представлені сортами і селекційними лініями українського та закордонного 

походження (Канада, Росія, Румунія, Білорусь, Польща, Чехія та інші країни), 

більшість з яких — селекції науково-дослідних установ України. За 

результатами попередньої оцінки для подальшого поглибленого вивчення за 

рядом цінних господарських ознак було відібрано 43 зразки тритикале 

озимого. Сорти Мольфар, Аристократ, Солодюк, Фанат, Котигорошко, 

Любомир, Поліський 7, Петрол, Волемир, Маєток Полісся та селекційні 

номери — країна походження Україна (ННЦ «Інститут землеробства НААН). 

У родоводі цих колекційних зразків присутні сорти селекції Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (Україна), Краснодарського НДІСГ, 

Ростовського аграрного наукового центру (Російська Федерація), а також 

інших наукових установ. Сорти Яша, Алмаз і Докучаєвське — Російська 

Федерація (Донський ЗНДІСГ, Воронежський НДІСГ ЦЧЗ), сорт Мундо — 

Польща. 

При проведенні польових дослідів застосовували відповідні 

загальноприйняті методики [210, 211]. Загальна площа польової ділянки у 

колекційному розсаднику щорічно становила 5,5 м2, облікова — 5,0 м2, за 

чотирьохразової повторності. Розміщення ділянок — систематичне зі 

зміщенням, сорт-стандарт Мольфар висівали через кожні 10 номерів. 

Попередником був ріпак озимий. Обробіток ґрунту, сівбу, догляд за посівами 

та збирання врожаю проводили за загальноприйнятою технологією 

вирощування тритикале озимого із застосуванням відповідних селекційних 

сівалок і комбайнів. Обробіток ґрунту включав дискування, оранку і 

передпосівну культивацію з послідуючим боронуванням у два сліди. Під 

основний обробіток вносили по 30 кг/га фосфору і калію, у весняне 

підживлення посівів — 45 кг/га азоту.  
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Упродовж періоду вегетації тритикале озимого відзначали проходження 

фаз розвитку рослин, оцінювали колекційні зразки за зимостійкістю, стійкістю до 

хвороб, вилягання, а також проводили інші оцінки та аналізи згідно відповідних 

методичних рекомендацій [211, 212]. Індивідуальні добори рослин 

здійснювали вручну у фазі повної стиглості зерна, обмолот – індивідуально 

по рослинах на колоскових молотарках. Структурний аналіз для визначення 

показників елементів насіннєвої продуктивності проводили із застосуванням 

вимірювально-вагових методів. 

Аналіз хімічних показників якості зерна тритикале (вміст білка та 

крохмалю) здійснювали у лабораторних умовах методом інфрачервоної 

спектрометрії на приладі Infratec 1241. Для проведення аналізу відбирали по 

150 г зерна кожного колекційного зразка. Аналізи проводили у дворазовій 

повторності. 

Дослідження гранулометричної структури крохмалю здійснювали 

методом світлової мікроскопії у поєднанні з цифровим аналізом отриманих 

зображень. Десять зернин кожного зразка попередньо розмелювали на 

лабораторному млинку МЛ-1 і відбирали по 20-30 мг отриманого борошна 

для подальшого забарвлення його крохмалю у 2 мл розчину Люголя без 

гліцерину (5% йод, 10% йодид калію, 85% дистильована вода). Приготований 

препарат витримували 5 хвилин для повного забарвлення крохмальних 

гранул. Потім підготовані зразки наносили на предметне скло і розміщували 

під об’єктивом мікроскопу бінокулярного типу НБІ-3. Із застосуванням 

цифрової USB-камери зображення виводили на екран монітора. 

Фотографували всі гранули крохмалю у полі зору мікроскопа при збільшенні 

45x. Розмір гранул вимірювали за допомогою комп’ютерної програми ImageJ. 

Визначали мінімальний, максимальний і середній розмір крохмальних 

гранул, а потім розраховували частотний розподіл гранул за їх розмірами у 

кожного колекційного зразка [140, 213]. 

Визначення алельного стану генів Wx у колекційних зразків тритикале 

здійснювали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Загальну 



65 

ДНК виділяли методом ЦТАБ + ПВП (цетилтриметил амонія бромід + 

полівінілпірролідон), для аналізу брали по 10 пророщених зерен кожного 

зразка. ПЛР проводили у термоциклері Applied Biosystems 2720 Termal Cycler 

за допомогою набору реагентів GenPak®PCRCore у 20 мкл реакційної 

суміші, що містила 1 од. Taq ДНК полімерази [214, 215]. Концентрація ДНК 

становила 100 нг. При проведенні ПЛР аналізу використовували такі 

праймери [102, 216, 217]:  

ген Wx-A1 − Wx-A1F, 5`-ccccaaagcaaagcaggaaac-3`; 

Wx-A1R, 5`-cggcgtcgggtccatagatc-3`; 

ген Wx-B1 − Wx-BDFL, 5`-ctggcctgctacctcaagagcaact-3`; 

Wx-BRC1, 5`-ggttgcggttggggtcgatgac-3`; 

Wx-BFC, 5`-cgtagtaaggtgcaaaaaagtgccacg-3`; 

Wx-BRC2, 5`-acagccttattgtaccaagacccatgtgtg-3`; 

ген Wx-D1 − Wx-D1F, 5’-gccgacgtgaagaaggtggtg-3`; 

Wx-D1R, 5’-ccccttgggtcatttgttgtgt-3`. 

Визначення алельного стану генів ваксі проводили за  методикою 

Saito M., Vrinten P., Ishikawa G. A. [216]. Ідентифікацію гена Wx-A1 

здійснювали за наступними умовами реакції: початкова денатурація за 94 °С 

– 3 хв, 3–4 цикли – денатурація за 94 °С – 30 с, відпал праймерів 58 °С – 30 с, 

елонгація за 72 °С – 40 с, фінальна елонгація – 5 хв. Далі проводили гідроліз 

продуктів ампліфікації ендонуклеазою рестрикції Ніnd IIІ 90 хв при 37 °С для 

покращення візуалізації. 

Алельний стан гена Wx-B1 визначали за умовами: початкова 

денатурація за 94 °С – 4–3 хв, 6 циклів – денатурація за 94 °С – 30 с, за 

температури, вище за температуру відпалу праймерів, 69 °С – 1 хв, з кожним 

циклом температура знижували на 1 °С, елонгація за 72 °С – 2 хв та ще 24 

цикли – денатурація за 94 °С – 30 с, за температури відпалу праймерів 62 °С 

– 1 хв, елонгація за 72 °С – 2 хв та фінальна елонгація – 5 хв.  

Визначення алельного стану гена Wx-D1 проводили за наступних 

умовах реакції: початкова денатурація за 94 °С – 3 хв, 7 циклів – денатурація 
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за 94 °С – 30 с, за температури, вище за температуру відпалу праймерів, 67 °С 

– 30 с. З кожним циклом температура знижувалась на 1 °С, елонгація за 72 °С 

– 1 хв та ще 25 циклів – денатурація за 94 °С – 30 с, за температури відпалу 

праймерів 60 °С – 30 с, елонгація за 72 °С – 1 хв, фінальна елонгація – 5 хв.  

Детекцію результатів ПЛР аналізу проводили методом горизонтального 

електрофорезу у 1,2 % агарозному гелі в буфері ТВЕ (трис-борат-ЕДТА) у 

присутності етидію броміду з наступною візуалізацією результатів в 

ультрафіолетовому трансілюмінаторі [218]. Розміри фрагментів ДНК 

оцінювали за рухомістю у порівняні до контрольних ДНК маркерів. В роботі 

використовували реактиви виробництва фірми Neogenе (Україна). 

Математико-статистичну обробку отриманих результатів досліджень 

(дисперсійний аналіз, визначення коефіцієнтів варіації, кореляції тощо) 

здійснювали за відповідними методиками у викладенні Б. А. Доспєхова та за 

програмою, розробленою групою математичного забезпечення ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» [210, 219]. Для оцінки отриманого матеріалу 

методами багатовимірного математико-статистичного аналізу застосовували 

комп’ютерну програму Statistica 8 [220]. Інтегральну оцінку за індексами 

віддаленості від адаптивної норми проводили за методикою П. П. Літуна 

[221]. Розрахунок показників пластичності і стабільності здійснювали за 

методикою S.A. Eberhart  та W.A. Russel  [222].  

 

Висновки до розділу 2 

1. Київська область та загалом зона Північного Лісостепу України за 

ґрунтово-кліматичними умовами є придатними для вирощування тритикале 

озимого.  

2. Погодні умови років проведення досліджень відрізнялися між собою 

за температурним режимом і вологозабезпеченням. Температура повітря за 

період вегетації тритикале озимого кожний рік перевищувала показники 

норми (середня багаторічна). З урахуванням значення ГТК найкращими за 

забезпеченням вологою були умови вегетації тритикале у 2017–2018 роках 
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(1,08), а найгіршими – у 2018–2019 роках (0,6). 

3. При виконанні досліджень за темою дисертаційної роботи 

застосовували польові, лабораторні, вимірювально-вагові, математико-

статистичні та розрахунково-порівняльні методи оцінок і аналізів.  

4. Розроблена програма досліджень, методично правильно закладені та 

проведені досліди і застосування сучасних методів оцінок і аналізів 

досліджуваного матеріалу дозволило отримати достовірні результати, 

узагальнити отримані дані та зробити аргументовані висновки.  
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА КОЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО  

ЗА ЦІННИМИ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОЗНАКАМИ 

 

3.1 Врожайність зерна та особливості її формування  

 

За останній час у світі спостерігається тенденція зниження посівних 

площ під зерновими культурами. Тому, за думкою багатьох вчених, 

зростання врожайності є головним фактором нарощування виробництва 

зерна, яке відбувається як завдяки покращенню умов вирощування, так і за 

рахунок створення і впровадження у виробництво нових, більш 

продуктивних сортів. У сучасному землеробстві сорт є самостійним 

фактором підвищення врожайності та має вирішальне значення для 

отримання високих і стійких врожаїв [223, 224]. Світова практика і дані 

науково-дослідних установ свідчать, що вклад селекції у підвищення 

врожайності найважливіших сільськогосподарських культур за останнє 

десятиріччя досягає 25–60 % [225–227]. За вимогами виробництва 

створюються сорти зернових культур для спеціальних напрямів 

використання, які повинні відповідати різним заданим параметрам ознак. 

Проте головним завданням завжди було і є створення сортів з високим 

генетичним потенціалом продуктивності. У наш час селекційні установи в 

багатьох країнах світу постійно працюють над створенням нових сортів і 

гібридів зернових культур, які перевищують попередні за врожайністю та 

рядом інших цінних господарських ознак. 

Сорти тритикале, придатні для виробництва біоетанолу, також у першу 

чергу повинні характеризуватися високою врожайністю зерна. Завдяки 

наполегливій і результативній роботі вчених селекціонерів, у тому числі і 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», створено сучасні високопродуктивні 

сорти тритикале озимого із потенційною врожайністю при вирощуванні в 

оптимальних умовах 8,0–10,0 т/га. Для подальшого покращення 
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результативності селекційної роботи важлива роль належить наявності, 

відповідного вихідного матеріалу, тому необхідним є створення та вивчення 

колекцій — джерел генетичного різноманіття цінних господарських і 

біологічних ознак [228–234].  

За показниками врожайності зерна було проаналізовано 43 колекційні 

зразки, що представлені сортами і номерами власної селекції, а також 

селекції інших наукових установ. Встановлено, що врожайність у різних 

зразків в середньому за три роки досліджень коливалася від 3,69 до 5,17 т/га. 

[235]. За її рівнем всі зразки були розподілені на три групи: високоврожайні 

із показниками більше 5,00 т/га, середньоврожайні — 4,10–4,99 т/га і 

низьковрожайні — менше 4,10 т/га (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1 Розподіл колекційних зразків тритикале озимого на групи за 

рівнем врожайності зерна, 2017–2019 рр. 

В результаті розподілу у першу високоврожайну групу увійшло 5 

зразків, що складало 12,0 % від їх загальної кількості. У середньому за три 

роки ці зразки перевищували сорт-стандарт Мольфар на 0,76–0,92 т/га. 

Найбільш чисельною виявилася група із середньою врожайністю, яка 

складалася із 32 зразків (74,0 %). П’ять зразків із цієї групи поступалися 

стандарту у середньому на 0,09 т/га, а всі інші перевищували його на 0,05–

0,72 т/га. Особливо слід виділити номери 87, 123 і сорти Маєток Полісся та 

Солодюк із врожайністю зерна 4,75–4,97 т/га. Третя, низьковрожайна група, 

налічувала 6 зразків, або 14,0 % від всієї чисельності колекції, врожайність 

яких була у середньому за три роки на 0,19–0,56 т/га нижчою порівняно із 

сортом-стандартом. 

12,0 %74,0 %

14,0 %

висока

середня

низька
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В таблиці 3.1 представлені дані за врожайністю колекційних зразків за 

2017-2019 рр. із першої і третьої груп, а також 10 кращих зразків із другої, 

середньо врожайної, групи. Зразки, що ввійшли у першу групу, за всі роки 

досліджень суттєво перевищували сорт-стандарт Мольфар. Найвища 

врожайність зерна у колекційних зразків була отримана у 2017 році, коли її 

значення у середньому по колекції становило 4,97 т/га із коливаннями від 

4,02 (селекційний номер 215) до 5,72 т/га (селекційний номер 181). 

Середньоврожайні зразки в цей рік у своїй більшості перевищували сорт-

стандарт, тільки номери 203, 207 і 149 поступалися йому на 0,07–0,25 т/га. У 

групі низьковрожайних всі номери поступалися сорту-стандарту 

(Додаток А.1).  

У 2018 році врожайність зерна була порівняно нижчою: у середньому 

по колекції вона становила 4,38 т/га, із максимальним значенням 5,23 т/га у 

номеру 101. Всі високоврожайні зразки перевищували сорт-стандарт 

Мольфар на 0,61-0,82 т/га. У групі із середньою врожайністю збільшилась 

кількість зразків, що поступалися за цим показником стандарту (номери 229, 

223, 153, 203, 221, 165, 207, сорт Яша). Колекційні зразки із низьковрожайної 

групи показали врожайність нижчу за стандарт на 0,01–0,59 т/га.  

Найнесприятливішим для формування високої продуктивності рослин 

і, відповідно, врожайності був 2019 рік, що пояснюється спекотною та 

посушливою погодою у період цвітіння і наливу зерна тритикале озимого. 

Тому була отримана найнижча за всі роки досліджень врожайність, яка у 

середньому по колекції становила 4,09 т/га, а у кращого номеру 181 — 

4,98 т/га. Всі високоврожайні і більшість зразків із середньоврожайної групи 

перевищували за цим показником сорт-стандарт, проте чотири із них (223, 

165, 149 і сорт Яша) поступалися стандарту. Сорти Докучаєвське і Алмаз, що 

входять у групу із низькою врожайністю, перевищили стандарт на 0,18 і 

0,13 т/га, відповідно [236].   
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Таблиця 3.1 

Врожайність зерна у колекційних зразків тритикале озимого, т/га 

Сорт, 

селекційний номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 роки 
± до St 

2017  2018  2019 

Мольфар – St  4,78 4,21 3,77 4,25 – 

Група високоврожайних зразків (більше 5,00 т/га) 

181 5,72 4,82 4,98 5,17 +0,92 

101 5,33 5,23 4,81 5,12 +0,87 

185 5,52 5,16 4,66 5,11 +0,86 

219 5,61 5,11 4,54 5,09 +0,84 

Аристократ 5,39 5,03 4,60 5,01 +0,76 

Група середньоврожайних зразків (4,10–4,99 т/га) 

87 5,23 5,15 4,54 4,97 +0,72 

Маєток Полісся 5,04 5,08 4,44 4,85 +0,60 

123 4,99 4,64 4,72 4,78 +0,53 

Солодюк 5,53 4,51 4,21 4,75 +0,50 

141 5,44 4,52 4,27 4,74 +0,49 

217 5,39 4,48 4,30 4,72 +0,47 

Петрол 5,10 4,62 4,44 4,72 +0,47 

Любомир 5,38 4,47 4,22 4,69 +0,44 

213 5,08 4,52 4,31 4,64 +0,39 

53 5,23 4,53 4,15 4,64 +0,39 

Група низьковрожайних зразків (менше 4,10 т/га) 

Докучаєвське 4,03 4,20 3,95 4,06 −0,19 

199 4,70 3,92 3,53 4,05 −0,20 

Алмаз 4,23 3,76 3,90 3,96 −0,29 

Поліський 7 4,27 3,81 3,40 3,83 −0,42 

161 4,39 3,69 3,22 3,77 −0,48 

215 4,02 3,62 3,42 3,69 −0,56 

Середнє по колекції 4,97 4,38 4,09 4,48 

– 

Lim по колекції 4,02–5,72 3,62–5,23 3,22–4,98 3,69–5,17 

S 0,4 0,4 0,4 0,4 

V, % 8,0 9,5 9,7 8,3 

НІР05 
рік 0,02 

колекційний зразок 0,07 
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Загалом мінливість врожайності у колекційних зразків, із урахуванням 

значення коефіцієнту варіації (V = 8,3 %), у середньому за три роки була 

невеликою. У 2018 і 2019 роках із меншими, порівняно до 2017 року, рівнями 

врожайності, виявлена більша мінливість за проявом цієї ознаки, значення 

коефіцієнту варіації становило 9,5, 9,7 і 8,0 %, відповідно. Графічне 

зображення показників мінімальної, максимальної і середньої врожайності 

зерна по колекції тритикале озимого за роками досліджень дозволяє наочно 

прослідкувати, як змінювався її рівень залежно від року вирощування 

(рис. 3.2). Так, у 2018 році середня по колекції врожайність, порівняно із 

показниками 2017 року, знизилась на 0,59 т/га, а у 2019 році, порівняно із 

попереднім роком, — на 0,29 т/га. Аналогічно за роками досліджень 

змінювались показники мінімальної і максимальної врожайності зерна [236].  

 

Рис. 3.2 Врожайність зерна у зразків тритикале озимого за роками 

досліджень (мінімальне, середнє і максимальне значення по колекції)  

Встановлено, що прояв ознаки «врожайність зерна» у колекційних 

зразків тритикале майже у рівній мірі залежав від генотипу і умов року 

вирощування, частка впливу фактору «колекційний зразок» становила 

49,0 %, а фактору «рік»  — 48,8 % (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Вплив факторів на формування врожайності зерна у колекційних 

зразків тритикале озимого, середнє за 2017–2019 рр. 

Фактор Частка впливу, % 

Рік проведення дослідження 48,8 

Колекційний зразок 49,0 

Інші фактори 2,2 

 

За результатами оцінки колекції тритикале озимого за врожайністю 

зерна як кращі виділено селекційні номери 181, 101, 185, 219 і сорт 

Аристократ із показниками у середньому за три роки 5,01–5,17 т/га. Ці зразки 

є джерелами високої продуктивності і цінним вихідним матеріалом для 

використання у селекційній практиці. 

Однією із важливих ознак сорту є тривалість періоду вегетації, тому що 

вона у значний мірі визначає придатність його до вирощування у тих чи 

інших кліматичних умовах, а також має кореляційні зв’язки із рядом інших 

цінних господарських ознак. Тривалість періоду вегетації визначається 

генотипом сорту, а також у певній мірі залежить від умов вирощування. У 

таблиці 3.3 наведені результати оцінки 23 колекційних зразків тритикале 

озимого, що характеризувалися підвищеною врожайністю зерна, та сорту-

стандарту за такими ознаками, як тривалість періоду вегетації, зимостійкість 

і стійкість проти хвороб. За довжиною періоду вегетації, яка становила від 

появи сходів до повної стиглості від 271 до 277 діб, ці зразки мало різнилися 

між собою. Як найбільш скоростиглий із всіх зразків можна відмітити сорт 

Яша (271 доба). У більшості зразків цей показник становив 276 діб. Якщо 

порівняти тривалість вегетації за роками досліджень, то за період 2016–2017 і 

2017–2018 років вона у середньому по колекції була майже однаковою, а у 

2018–2019 роках збільшилася на 9-10 діб (Додаток А.2). За останній рік 

спостерігали дещо уповільнений розвиток рослин, зокрема пізніше було 

відмічено фази цвітіння і колосіння, що відбулося внаслідок холодної погоди 

в окремі періоди весняних місяців.  
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Таблиця 3.3 

Тривалість періоду вегетації, зимостійкість та стійкість проти хвороб у 

колекційних зразків тритикале озимого, середнє за 2016–2019 рр. 

Сорт, 

селекційний номер 

Тривалість 

періоду 

вегетації, 

діб 

Зимо-

стійкість,

бал 

Стійкість проти хвороб, бал 

септоріоз 

листя 

борошниста 

роса 

Мольфар — St  275 9,0 9,0 9,0 

101 277 8,0 8,7 8,6 

181 276 9,0 8,9 9,0 

185 276 9,0 8,9 8,9 

219 276 8,9 8,8 8,8 

Аристократ 276 8,2 8,7 8,8 

Маєток Полісся 276 8,8 8,8 8,8 

123 276 8,7 8,7 8,8 

Солодюк 276 8,9 8,8 8,8 

Петрол 276 8,8 8,9 8,9 

217 276 8,9 9,0 9,0 

Любомир 276 8,9 8,9 8,9 

Волемир 276 8,9 8,8 8,8 

147 276 9,0 8,8 8,8 

209 276 8,9 9,0 9,0 

Котигорошко 276 9,0 9,0 9,0 

191 276 9,0 8,8 8,9 

53 275 7,8 8,4 8,1 

205 275 8,5 8,7 8,7 

229 275 8,7 8,9 8,9 

87 274 9,0 8,9 8,9 

135 274 8,8 9,0 9,0 

141 274 9,0 9,0 9,0 

213 273 8,8 8,9 8,9 

Середнє по колекції 275 8,8 8,8 8,9 

Lim по колекції 271−277 7,8−9,0 8,4−9,0 8,1−9,0 

S 1,1 0,3 0,2 0,2 

V, % 0,4 3,3 1,8 2,0 
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Зимостійкість колекційних зразків тритикале озимого визначали 

шляхом порівняння даних осіннього та весняного аналізу стану посівів. 

Погодно-кліматичні умови місця проведення польових дослідів (Фастівський 

район Київської області) характеризуються м’якими із частими відлигами 

зимами. За таких умов за всі роки досліджень у більшості колекційних 

зразків стан посівів за зимовий період не погіршився, тобто вони показали 

високу зимостійкість та отримали оцінку 8,5−9,0 балів. У трьох зразків 

зимостійкість була оцінена від 8,0 до 8,2 балів (101, 201, Аристократ)  та у 

одного − 7,8 (номер 53) (Додаток А.3). 

Тритикале озиме порівняно із пшеницею відрізняється відносно 

більшою стійкістю до хвороб. Основні хвороби, якими воно може 

уражуватись, є бура листкова іржа, борошниста роса, септоріоз листя, 

фузаріоз колоса, кореневі гнилі, снігова пліснява і сажка. За результатами 

оцінок колекції тритикале озимого у польових умовах на ураження різними 

хворобами, на посівах було відмічено незначні симптоми борошнистої роси і 

септоріозу листя та поодинокі випадки сажки. Ураження колекційних зразків 

іншими хворобами за роки досліджень не спостерігали. 

Збудником септоріозу листя тритикале озимого є Septoria tritici. Перші 

симптоми хвороби з’являються на сходах восени у вигляді дрібних бурих 

плям, які навесні розростаються і набувають світло-бурого забарвлення й 

розпливчастого продовгуватого вигляду. Залежно від розвитку хвороби 

втрати врожаю можуть перевищувати 23 % [237, 238]. Розвиток і поширення 

септоріозу листя на дослідних ділянках були невеликими, тільки в окремих 

зразків на листках рослин тритикале були виявлені незначні симптоми 

хвороби. У середньому за 3 роки всі зразки проявили високу стійкість проти 

септоріозу із середньою оцінкою  по колекції 8,8 балів (Додаток А.4).  

Симптоми захворювання борошнистою росою з’являються на стеблах і 

листках у вигляді білого нальоту, яке являє собою міцелій і конідіальне 

спороношення збудника хвороби — гриба Erysiphe graminis f. sp. Tritici. 

Ураження цією хворобою негативно впливає на продуктивність рослин та 
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призводить до недобору урожаю, який може сягати 17 % [237, 238]. Всі 

колекційні зразки тритикале виявили високу стійкість до борошнистої роси, і у 

середньому за три роки по колекції оцінка становила 8,9 балів (Додаток А.5). 

 

3.2 Аналіз зернової продуктивності за основними структурними 

елементами 

 

Зернова продуктивність у тритикале, як і у інших зернових культур, 

складається із наступних основних елементів: кількість продуктивних стебел, 

кількість зерен і маса зерна з одного колосу, маса 1000 зерен та інших. 

Величина зернової продуктивності визначається сумою всіх її складових, 

тому залежить від ступеню розвитку кожного із структурних елементів. 

Сорти із однаковим рівнем продуктивності можуть відрізнятися за 

показниками окремих її ознак. Так, підвищена продуктивність у одних сортів 

може забезпечуватись за рахунок збільшення крупності насіння, а у інших — 

завдяки зростанню кількості зерен з рослини, що в свою чергу залежить як 

від продуктивної кущистості, так і від числа зерен з одного колосу. Зусилля 

селекціонерів спрямовані на створення форм, що можуть формувати високу 

продуктивність шляхом поєднання підвищених кількості і крупності зерна. 

Продуктивність кожного сорту визначається генотипом, проте формування її 

рівня загалом і окремих структурних елементів знаходяться під сильним 

впливом умов вирощування, зокрема погодно-кліматичних, і застосованих 

агротехнологій. Сорти однієї культури мають різну еколого-генетичну 

мінливість кількісних ознак продуктивності, що визначає їх пластичність та 

стабільність за врожайністю [239–242].  

Висота рослин не є безпосереднім елементом продуктивності, проте 

вона також відіграє важливу роль у формуванні врожайності різних сортів. 

Ця ознака є генетично індетермінованою, проте її прояв значно залежить від 

агроекологічних умов вирощування [243, 244]. Висота рослин у тритикале 

може становити від 90 до 200 см, при цьому сорти зернового напрямку 
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зазвичай мають висоту 100–130 см, а кормового — 160–200 см. Згідно 

класифікації Г. В. Щипака сорти тритикале за висотою підрозділяються на 

середньостеблові (101–130 см), низькостеблові (81–100 см), короткостеблові 

(60–80 см) та карлики (< 60 см) [27]. Переважна більшість сортів, які на 

даний час впроваджені у виробництво, відносяться до середньостеблових, 

тому що такий морфотип найбільш здатний забезпечувати високі і сталі 

врожаї зерна. Проте низько- і короткостеблові сорти є найбільш 

перспективними, оскільки вони менше полягають. Тому посилено ведеться 

селекційна робота по створенню сортів тритикале із поєднанням ознак 

низької висоти і підвищеної зернової продуктивності рослин.  

За результатами оцінки за висотою рослин всі колекційні зразки були 

розподілені на три групи. При цьому у групу низькостеблових (за 

класифікацією Г. В. Щипака) ввійшло лише 5 зразків (сорти Яша, Mundo, 

Алмаз, Котигорошко і Солодюк) із висотою рослин від 96 до 99 см, що 

становило 11,6 % від загальної чисельності колекції. Більшість, або 79,1 %, 

зразків із висотою 102–125 см склала групу середньостеблових, а 4 зразки 

(223, 221, 199, 93), які мали висоту 133–149 см, відносяться до 

високостеблових (рис 3.3).  

 

 

Рис. 3.3 Розподіл колекційних зразків тритикале озимого на групи за 

висотою рослин, 2017–2019 рр. 
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На прояв цієї ознаки значно впливали умови року вирощування. 

Найбільшу висоту рослин у колекційних зразків біло відмічено в 2017 році, 

коли у середньому по колекції вона становила 122 см, а максимальне 

значення (зразок 223) – 155 см. У 2018 спостерігалось зниження показників 

цієї ознаки і середня висота рослин по колекції становила вже 115 см із 

межами варіювання індивідуальних значень від 95 до 148 см. У 2019 році її 

показники були найнижчими (у середньому 110 см) і коливалась від 92 до 

145 см. У середньому по колекції за роки досліджень висота рослин 

становила 116 см із варіюванням від 96 до 149 см (табл. 3.4,  Додаток Б.1). 

Більшість високорослих зразків характеризувалась зниженою 

врожайністю зерна. Так, зразки 223, 221, 199, 93, 165, 201, 161 і 149 із 

висотою рослин від 122 до 149 см мали врожайність на рівні 3,77–4,41 т/га. У 

більшості високоврожайних зразків (номер 181, 185, 101, сорт Аристократ — 

до 5,17 т/га) висота становила від 110 до 121 см. Зразки із висотою рослин 

меншою за 100 см (Яша, Mundo, Алмаз, Котигорошко) мали врожайність від 

3,96 до 4,51 т/га. Проте, самий низькорослий сорт Солодюк, висота рослин у 

якого становила лише 96 см, характеризувався досить високим рівнем 

врожайності (4,75 т/га), тобто у цьому сорті вдало поєднано ці ознаки, що 

робить його цінним матеріалом для використання у селекційній роботі.  

Продуктивна кущистість — це один з головних компонентів, що 

визначають зернову продуктивність рослин, а загалом і величину 

врожайності. Кількість стебел у рослини зернових культур може значно 

коливатись. Інтенсивність кущення залежить як від генетичних особливостей 

сорту, так і від умов вирощування, зокрема різних елементів агротехнологій. 

Продуктивна кущистість у колекційних зразків тритикале за роки досліджень 

у середньому становила 1,7 штук стебел на рослину із коливаннями 

показника від 1,3 до 2,5 штук (табл. 3.4,  Додаток Б.2).  
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Таблиця 3.4 

Висота і кущистість рослин колекційних зразків, середнє за 2017–2019 рр. 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Висота рослин Кущистість 

см 
% до 

St 

загальна, 

штук 

стебел 

продуктивна 

штук 

стебел 

% до 

St 

Мольфар — St 121 100,0 2,5 1,7 100,0 

223 149 123,1 2,5 1,7 100,0 

221 142 117,4 2,5 1,6 94,1 

199 133 109,9 2,3 1,4 82,4 

93 133 109,9 2,2 1,7 100,0 

201 125 103,3 2,1 1,5 88,2 

Маєток Полісся 124 102,5 2,4 1,7 100,0 

161 123 101,7 2,6 1,8 105,9 

149 122 100,8 2,7 1,8 105,9 

87 121 100,0 2,1 1,4 82,4 

185 120 99,2 2,2 1,4 82,4 

157 119 98,3 2,7 2,0 117,6 

209 118 97,5 2,5 1,8 105,9 

Аристократ 117 96,7 2,0 1,4 82,4 

101 114 94,2 2,1 1,4 82,4 

213 112 92,6 2,5 1,7 100,0 

219 110 90,9 2,1 1,3 76,5 

Докучаєвське 109 90,1 2,3 1,5 88,2 

153 108 89,3 2,4 1,6 94,1 

Любомир 105 86,8 2,5 1,7 100,0 

Фанат 102 84,3 2,6 1,9 111,8 

Яша 99 81,8 2,7 1,8 105,9 

Mundo 99 81,8 2,4 1,6 94,1 

Алмаз 98 81,0 2,7 1,8 105,9 

Котигорошко 98 81,0 2,5 1,7 100,0 

Солодюк 96 79,3 2,4 1,7 100,0 

Середнє по 

колекції 
116 

– 

2,4 1,7 

– Lim по колекції 96–149 1,9–3,0 1,3–2,5 

S 11,3 0,3 0,3 

V, % 9,8 11,4 15,5 

 

Чотирнадцять зразків із колекції мали від 1,3 до 1,5 штук продуктивних 

стебел на рослину. Дев’ять із них характеризувались досить високою 
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врожайністю зерна (181, 101, 185, 219, 87, 123, 141, 217, Аристократ — 4,72–

5,17 т/га), два — середньою (номери 53 і 201 — 4,64 т/га і 4,31 т/га) та три – 

низькою (Докучаєвське, 199 і 215 — 4,06, 4,05 і 3,69 т/га). Таким чином, 

продуктивна кущистість більшості високоврожайних зразків не 

перевищувала 1,5 штук стебел. 

Двадцять два зразки із всієї колекції характеризувалась кількістю 

продуктивних стебел від 1,6 до 1,9 штук. У цю групу ввійшли різні за рівнем 

врожайності зерна зразки. Так, сорти Маєток Полісся і Солодюк мали 

врожайність 4,85 і 4,75 т/га, а такі зразки, як Любомир, 213, 147, 209 

характеризувалися врожайністю на рівні 4,61–4,69 т/га. Проте номери 149, 

161 і сорти Яша, Алмаз відносились до низьковрожайних (до 4,15 т/га). 

Більшість зразків із цієї групи були на середньому рівні по колекції за 

показниками врожайності зерна. 

Підвищену продуктивну кущистість із показниками від 2,0 до 2,5 

стебел на рослину мали 7 колекційних зразків. У цю групу ввійшли такі 

зразки, як номер 147 та сорти Петрол і Волемир із досить високою 

врожайністю (4,62–4,72 т/га). У двох зразків (229 і 157 — 4,48 і 4,43 т/га) її 

показники були на середньому по колекції рівні, а ще у двох (Поліський 7 і 

207) врожайність була низькою (3,83–4,10 т/га). Таким чином, можна зробити 

висновок, що збільшення кущистості не призводить до зростання зернової 

продуктивності рослин тритикале озимого, а оптимальна кількість 

продуктивних стебел становить не більше 1,5 штук на рослину.  

Загальна кущистість рослин змінювалась по колекції аналогічно 

продуктивній, тобто зразки із підвищеною продуктивною кущистістю 

характеризувались і підвищеними показниками загальної (табл. 3.4,  Додаток 

Б.3). Якщо порівняти параметри висоти та продуктивної і загальної 

кущистості рослин, то можна зробити висновок, що низькостеблові зразки 

характеризувались дещо більшою кущистістю порівняно із 

високостебловими (1,7 і 1,6 штук продуктивних стебел, відповідно). 
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Маса 1000 зерен характеризує їх крупність і виповненість. Від 

величини цього показника у певній мірі залежить рівень і коливання 

врожайності за роками. Маса 1000 насінин є важливим показником їх 

посівних якостей. Крупність і величина запасів поживних речовин у насінні 

впливають на появу і розвиток сходів. Цей показник також є необхідним для 

розрахунку норми висіву насіння [245, 246]. Сорти однієї культури можуть 

значно різнитися за масою 1000 зерен. Крупність зерна одного сорту 

залежить від місця його формування на рослині. Вона є різною навіть у 

межах одного колосу: у його середній частині зерно буває найкрупнішим. Це 

відбувається внаслідок матрикальної різноякості насіння, яка обумовлена 

неодночасністю проходження етапів органогенезу у межах рослини та 

різними умовами формування його насіння [247–249]. Також показники маси 

1000 зерен можуть варіювати під впливом умов зовнішнього середовища. 

Тобто прояв цієї ознаки залежить від генотипу сорту, умов року та їх 

взаємодії [250, 251]. Щодо стабільності прояву ознаки маси 1000 зерен, то 

думки різних авторів дещо різняться. Так, за даними ряду вчених, маса 1000 

зерен є досить стабільною ознакою, на показники якої слабо впливають зміни 

умов вирощування [244, 252–255]. Проте результати досліджень інших 

науковців вказують на достовірний вплив на прояв цієї ознаки як генотипу, 

так і зовнішніх умов, зокрема за окремими даними мінливість маси 1000 

зерен навіть більшою мірою визначається умовами року [256 –258]. 

За результатами визначення маси 1000 зерен колекційні зразки 

тритикале озимого розподілили на чотири групи (рис. 3.4). У першу групу із 

дуже крупним зерном, яка включала зразки із масою 1000 зерен більшою за 

50,0 г, увійшло 8 зразків, або 18,6 % від їх загальної чисельності. Друга група 

(від 45,1 до 50,0 г) виявилася найчисельнішою і включала 19 зразків (44,2 %). 

Третя група із масою 1000 зерен від 40,0 до 45,0 г налічувала 12 зразків, що 

становило 27,9 % від їх загальної кількості. У четверту групу із дрібним 

зерном (до 40,0 г) ввійшло лише 4 зразки (9,3 %). Таким чином можна 
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зробити висновок, що більша частина колекційних зразків тритикале 

характеризувалась крупним насінням. 

 

Рис. 3.4 Розподіл колекційних зразків тритикале озимого на групи за 

масою 1000 зерен, 2017–2019 рр. 

Результати аналізу колекційних зразків за масою 1000 зерен 

представлені у таблиці 3.5, де наведені параметри зразків, що є типовими 

представниками кожної із чотирьох груп. Сорт-стандарт Мольфар у 

середньому за роки досліджень мав показник за цією ознакою 46,6 г і входив 

до групи із крупним насінням. Встановлено, що маса 1000 зерен у більшому 

ступені варіювала залежно від генотипу зразків, ніж від умов року 

вирощування. Так, у середньому за три роки її показники по колекції 

становили від 37,1 г у сорту Фанат до 52,8 г у номеру 217 [259]. За роками 

досліджень маса 1000 зерен змінювалась незначно.  

Найкрупніше зерно було отримано у 2017 році, коли у середньому по 

колекції показник цієї ознаки становив 46,8 г і варіював від 37,1 г у номеру 

207 до 55,4 г у сорту Маєток Полісся. Показники 2019 року також були 

високими і у середньому по колекції дорівнювали 46,3 г. Мінімальна маса 

1000 зерен була визначна у сорту Фанат — 37,5 г, а максимальна у номеру 

217 — 55,3 г. У 2018 році сформувалося дрібніше насіння із середньою по 

колекції масою — 44,0 г і зміною її показників від 35,6 г (сорт Фанат) до 

50,7 г (номер 217). 
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Таблиця 3.5 

Маса 1000 зерен у колекційних зразків тритикале озимого, г 

Сорт, 

селекційний номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 роки 

± до 

St 2017 2018 2019 

Мольфар – St  49,2 43,3 47,2 46,6 – 

1 група (дуже крупне – більше 50,0 г) 

217 52,4 50,7 55,3 52,8 +6,2 

Маєток Полісся 55,4 50,1 50,5 52,0 +5,4 

 153 54,9 48,4 52,3 51,9 +5,3 

 181 54,5 49,1 49,9 51,2 +4,6 

 219 49,8 50,2 51,7 50,6 +4,0 

 141 49,4 49,5 51,9 50,3 +3,7 

 157 52,3 47,6 50,6 50,2 +3,6 

2 група (крупне – 45,1–50,0 г) 

Волемир 53,0 48,2 48,8 50,0 +3,4 

 221 48,5 47,6 50,1 48,7 +2,1 

 185 48,8 44,8 49,4 47,7 +1,1 

 101 50,1 46,2 44,7 47,0 +0,4 

Поліський 7 49,2 43,4 47,1 46,5 -0,1 

 165 46,7 46,2 44,6 45,8 -0,8 

 161 43,2 45,8 46,3 45,1 -1,5 

3 група (середнє – 40,0–45,0 г) 

Котигорошко 45,1 42,4 46,2 44,6 -2,0 

 93 46,5 40,6 42,1 43,1 -3,5 

Докучаєвське 43,6 41,5 43,0 42,7 -3,9 

 53 45,8 39,7 40,4 42,0 -4,6 

Алмаз 42,6 38,8 43,2 41,5 -5,1 

Аристократ 40,8 38,5 42,6 40,6 -6,0 

4 група (дрібне – до 40,0 г) 

 123 40,7 39,1 38,9 39,6 -7,0 

Солодюк 41,3 36,5 38,9 38,9 -7,7 

 207 37,1 38,7 40,2 38,7 -7,9 

Фанат 38,2 35,6 37,5 37,1 -9,5 

Середнє по колекції 46,8 44,0 46,3 45,7 

– 
Lim по колекції 37,1–55,4 35,6–50,7 37,5–55,3 37,1–52,8 

S 4,6 4,0 4,2 4,0 

V, % 9,7 9,1 9,1 8,8 
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Зразки, що увійшли у першу групу із дуже крупним насінням, в 

середньому за 3 роки перевищували сорт-стандарт за масою 1000 зерен на 

3,5–6,2 г (Додаток Б.4). Особливо слід виділити номери 181, 153, 217 і сорт 

Маєток Полісся, у яких показники цієї ознаки становили від 51,2 до 52,8 г. 

Більшість зразків із першої групи відрізнялися підвищеною врожайністю 

зерна: у двох зразків (номери 219 і 181) вона становила 5,09 і 5,17 т/га, а ще у 

чотирьох (номери 217, 141, 205 та сорт Маєток Полісся) — від 4,60 до 

4,85 т/га. Зразки із дрібним зерном (4 група) характеризувалися різними 

показниками врожайності. Так, сорт Фанат (маса 1000 зерен — 37,1 г) 

показав врожайність 4,32 т/га, номер 207 (38,7 г) — 4,10 т/га, сорт Солодюк 

(38,9 г) — 4,75 т/га, а номер 123 (39,6 г) — 4,78 т/га. 

У середньому за три роки маса 1000 зерен у зразків першої групи 

становила 51,1 г, а урожайність зерна — 4,73 т/га, другої групи — 47,1 г і 

4,44 т/га, третьої — 42,3 г і 4,38 т/г, четвертої — 38,6 г і 4,49 т/га, відповідно. 

Таким чином, можна зробити висновок, що крупність зерна не є 

визначальним фактором у формуванні величини врожайності (рис. 3.5). 

Кількість і маса зерен з рослини та колосу є одними з основних 

елементів структури продуктивності, які головним чином визначають 

репродуктивний потенціал сорту. Число зерен у колосі, у свою чергу, 

залежить від кількості колосків і квіток та здатності їх до формування 

повноцінних зерен. На формування кількості і маси зерен сильно впливають 

умови навколишнього середовища у періоди закладання, диференціювання 

колосу, цвітіння та формування насіння, тому їх показники можуть варіювати 

у широких межах [260–262]. 
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Рис. 3.5 Середні маса 1000 зерен і врожайність у різних за крупністю 

зерна групах зразків, 2017–2019 рр. 

 

У таблиці 3.6 наведені кращі за зерновою продуктивністю колекційні 

зразки тритикале озимого із показниками маси зерна з однієї рослини у 

середньому за три роки досліджень від 3,1 до 3,5 г [259]. По всій колекції 

зернова продуктивність у середньому становила 3,0 г і коливалась від 2,5 до 

3,5 г з рослини. Межі індивідуальних значень за роками варіювали від 2,6 до 

3,8 г у 2017 році, від 2,4 до 3,6 г — у 2018 і від 2,1 до 3,3 г — у 2019 році 

(Додаток Б.5). Таким чином найкращим за умовами для формування високої 

продуктивності рослин виявився 2017, а найгіршим — 2019 рік, що і 

призвело до отримання, відповідної врожайності зерна. За високими 

показниками зернової продуктивності виділено зразки Аристократ, 181, 101, 

185 (3,4–3,5 г), а найменша маса зерна з рослини із всієї колекції встановлена 

у зразків 215, 161 і Алмаз із показниками 2,5 г. 
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Таблиця 3.6 

Зернова продуктивність рослин кращих колекційних зразків, 

середнє за 2017–2019 рр. 

Сорт, 

селекційний номер 

З 1 рослини З 1 колосу 

маса зерна 
кількість 

зерен 
маса зерна 

кількість 

зерен 

г 
% до 

St 
шт. 

% до 

St 
г 

% до 

St 

шт. % до 

St 

Мольфар – St 2,9 100,0 60,2 100,0 1,8 100,0 36,1 100,0 

185 3,5 120,7 72,3 120,1 2,5 138,9 51,6 142,9 

101 3,5 120,7 72,8 120,9 2,4 133,3 50,9 141,0 

181 3,4 117,2 68,9 114,5 2,3 127,8 46,0 127,4 

Аристократ 3,4 117,2 83,1 138,0 2,4 133,3 59,3 164,3 

87 3,3 113,8 67,9 112,8 2,4 133,3 48,5 134,3 

219 3,3 113,8 67,6 112,3 2,5 138,9 50,6 140,2 

123 3,3 113,8 79,3 131,7 2,5 138,9 61,1 169,3 

Маєток Полісся 3,3 113,8 62,6 104,0 2,0 111,1 37,7 104,4 

141 3,2 110,3 63,9 106,1 2,5 138,9 49,0 135,7 

213 3,2 110,3 73,6 122,3 1,9 105,6 44,8 124,1 

217 3,2 110,3 59,8 99,3 2,2 122,2 41,6 115,2 

Петрол 3,2 110,3 67,1 111,5 1,6 88,9 34,1 94,5 

53 3,1 106,9 65,3 108,5 2,1 116,7 44,6 123,5 

Волемир 3,1 106,9 62,5 103,8 1,4 77,8 27,7 76,7 

Солодюк 3,1 106,9 83,4 138,5 1,8 100,0 49,2 136,3 

205 3,1 106,9 61,6 102,3 1,7 94,4 33,8 93,6 

135 3,1 106,9 66,5 110,5 1,9 105,6 40,8 113,0 

147 3,1 106,9 63,6 105,6 1,5 83,3 31,2 86,4 

Котигорошко 3,1 106,9 68,3 113,5 1,8 100,0 41,1 113,9 

Любомир 3,1 106,9 76,0 126,2 1,8 100,0 45,5 126,0 

 Середнє по колекції 3,0 – 66,3 – 1,8 – 40,1 – 

Lim по колекції 2,5–3,5 55,5–83,4 1,1–2,5 27,7–61,1 

S 0,3 
– 

7,0 
– 

0,4 
– 

7,9 
– 

V, % 8,7 10,6 20,5 19,8 
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Найбільша кількість зерен з рослини у середньому за три роки 

встановлена у зразків Солодюк, Аристократ, 123, Фанат, Любомир, 213, 101, 

185, 223, 229 і 207 із показниками від 71,4 до 83,4 штук (Додаток Б.6). Слід 

відмітити, що не всі зразки із великою кількістю зерен характеризувались 

високою зерновою продуктивністю. Так, сорти Солодюк, Любомир, Фанат, 

які відрізнялись її підвищеними показниками (76,0–83,4 шт.), мали 

продуктивність близьку до середнього рівня по колекції, що пояснюється 

зниженою масою 1000 зерен у цих зразків (37,1–41,1 г). Водночас, окремі 

зразки, як наприклад 181, 87, 219, 141, Маєток Полісся, із відносно низькими 

параметрами кількості зерен (62,6–68,9 шт.) сформували досить високу 

зернову продуктивність завдяки підвищеній масі 1000 зерен (від 48,3 до 

52,0 г). Такі зразки, як Аристократ, 101, 185, 123 та інші характеризувались 

одночасно великою кількістю зерен (72,3–83,1 шт.) і високою зерновою 

продуктивністю рослин.  

Кількість і маса зерен з одного колосу та кількість продуктивних стебел 

визначають продуктивністю рослини загалом. У середньому за три роки маса 

зерна з колосу по колекції варіювала від 1,1 до 2,5 г, а кількість зерен із 

колосу — від 27,7 до 61,1 штук (Додаток Б.7, Додаток Б.8). Встановлено, що 

колекційні зразки із однаковою зерновою продуктивністю рослин різнилися 

за показниками маси зерна з одного колосу. Так, наприклад, зразки 87, 219, 

123 і Маєток Полісся із масою зерна із рослини 3,3 г мали показники маси 

зерна з колоса від 2,0 до 2,5 г, а зразки 53, Волемир, Солодюк та інші із 

масою зерна з рослини 3,1 г — від 1,8 до 2,1 г, що пояснюється різною 

кількістю продуктивних стебел і, відповідно колосів у цих зразків. 

 

3.3 Мінливість та кореляційні зв’язки основних елементів зернової 

продуктивності 

 

За результатами досліджень встановлено різний прояв основних 

елементів зернової продуктивності у колекційних зразків тритикале озимого. 
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Найменша різноманітність колекційних зразків виявлена за показниками 

маси зерна з однієї рослини і маси 1000 зерен із відповідними коефіцієнтами 

варіації 8,7 і 8,8 %, що підтверджує незначну мінливість колекції за цими 

ознаками. Крайні варіанти прояву першої із цих ознак становили від 2,5 до 

3,5 г, а другої — від 37,1 до 52,8 г, відповідно (табл. 3.7). Також незначна 

мінливість встановлена за параметрами висоти рослин, де значення 

коефіцієнту варіації становило 9,8 %, а межі індивідуальних значень — від 96 

до 149 см. 

Таблиця 3.7 

Показники мінливості біометричних параметрів основних елементів 

зернової продуктивності у колекційних зразків, середнє за 2017–2019 рр. 

Ознаки 
Міжсортове значення 

S V, % 
х̅ lim 

Маса зерна з 1 

рослини, г 
3,0 2,5–3,5 0,3 8,7 

Кількість зерен з 1 

рослини, шт. 
66,3 55,5–83,4 7,0 10,6 

Маса зерна з 1 

колосу, г 
1,8 1,1–2,5 0,4 20,5 

Кількість зерен з 1 

колосу, шт. 
40,1 27,7–61,1 7,9 19,8 

Маса 1000 зерен, г 45,7 37,1–52,8 4,0 8,8 

Висота рослин, см 116 96–149 11,3 9,8 

Продуктивна 

кущистість, шт. 
1,7 1,3–2,5 0,3 15,5 

 

Середній рівень мінливості встановлено за такими ознаками, як 

кількість зерен із рослини (V — 10,6 %, lim — 55,5–83,4 шт.), продуктивна 

кущистість (V — 15,5 %, lim — 1,3–2,5 шт.) і кількість зерен з одного колосу 

(V — 19,8 %, lim — 27,7–61,1 шт.). Значна мінливість, із значенням 

коефіцієнту варіації 20,5 % і межами варіювання від 1,1 до 2,5 г, встановлена 

у колекційних зразків за показниками маси зерна з одного колосу. Таким 

чином, генетична різноманітність колекційних зразків тритикале озимого за 
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зерновою продуктивністю у більшому ступені обумовлена мінливістю таких 

ознак, як продуктивна кущистість, кількість і маса зерен з одного колосу.  

Як вже було відмічено вище, продуктивність рослин зернових культур, 

у тому числі і тритикале озимого, залежить від таких її складових, як 

кількість і маса зерен з одного колосу, продуктивна кущистість, маса 1000 

насінин. Тому колекційні зразки з однаковою продуктивністю можуть 

різнитися за параметрами ознак елементів її структури. Одні зразки можуть 

формувати високу продуктивність завдяки великій кількості зернин, інші — 

внаслідок підвищеної маси 1000 зерен. Найбільш оптимальним буде 

поєднання у одному генотипі високих показників всіх основних ознак 

продуктивності, що є важливим завданням при створенні нових сортів 

тритикале для різних напрямів використання. Для успішного вирішення 

цього завдання важливо визначити силу і направленість кореляційних 

зв’язків між елементами структури зернової продуктивності, що дозволить 

проводити більш цілеспрямований і результативний добір селекційного 

матеріалу за пошуковими ознаками.  

За результатами кореляційного аналізу встановлено сильний прямий 

зв’язок зернової продуктивності із масою зерен з одного колосу (r = 0,78) і 

середньої сили із кількістю зерен з рослини, з одного колосу та масою 1000 

зерен (r = 0,47, 0,63 і 0,37, відповідно). Обернена кореляція середньої сили (r 

= −0,43) встановлена між масою зерна з рослини та продуктивною 

кущистістю (табл. 3.8). Враховуючи значення коефіцієнту кореляції (r = 

0,01), можна сказати, що із висотою рослин кореляційний зв’язок практично 

відсутній. Проте, як було встановлено при порівнянні прямих показників 

висоти рослин і врожайності, більшість як високорослих, так і низькорослих 

зразків відрізнялись зниженою врожайністю зерна.  
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Таблиця 3.8 

Кореляційні зв’язки між зерновою продуктивністю та її елементами у 

колекційних зразків тритикале озимого, середнє за 2017–2019 рр. 

Елементи структури зернової 

продуктивності 

Маса зерна з 1 рослини 

Значення коефіцієнту кореляції (r) 

Маса зерна з 1 колосу 0,78* 

Число зерен з 1 колосу 0,63* 

Число зерен з рослини 0,47* 

Маса 1000 зерен 0,37* 

Продуктивна кущистість −0,43* 

Висота рослин 0,01** 

Примітка: *достовірно за Р0,05; **недостовірно  

Із застосуванням методу регресійного аналізу можна встановити 

напрямок і величину змін зернової продуктивності рослин у колекційних 

зразків тритикале озимого при змінюванні параметрів ознак елементів її 

структури. У цьому випадку кореляція зображена графічно у вигляді лінії 

регресії. Так, лінія регресії наочно підтверджує наявність сильного прямого 

зв’язку (r = 0,78) між зерновою продуктивністю рослин і масою зерна з одного 

колосу (рис. 3.6). При збільшенні маси зерна з колосу від 1,0 до 2,6 г можна 

прогнозувати зростання продуктивності рослин від 2,5 до 3,5 г. 

 

Рис. 3.6 Точковий графік і теоретична лінія регресії між зерновою 

продуктивністю і масою зерна з колосу, 2017–2019 рр. 
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На рисунках 3.7 і 3.8 у вигляді лінії регресії наведена кореляція 

середньої сили між продуктивністю рослин та кількістю зерен з одного 

колосу та загалом з рослини.  

 

Рис. 3.7 Точковий графік і теоретична лінія регресії між зерновою 

продуктивністю і кількістю зерен з колосу, 2017–2019 рр. 

Лінія регресії показує, що при значенні показника кількості зерен з 

колосу 25 штук маса зерна з рослини становить 27 г, а при значенні 65 штук 

— 35 г, відповідно. Зростання числа зерен на 10 штук може призводити до 

збільшення її показників на 0,21 г. Дещо менше продуктивність залежить від 

загальної кількості зернин з рослини. Так зростання загального числа зерен 

на 10 штук може призводити до збільшення її показників лише на 0,19 г. 

 

Рис. 3.8 Точковий графік і теоретична лінія регресії між зерновою 

продуктивністю і кількістю зерен з рослини, 2017–2019 рр. 
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Лінія регресії між продуктивною кущистістю рослин і масою зерна з 

рослини підтверджує наявність оберненого зв’язку між цими ознаками у 

колекційних зразків тритикале озимого та вказує, на яку величину може 

зменшуватися продуктивність при збільшенні рівня кущистості (рис. 3.9). 

Встановлено, що при значенні кущистості 1,2 штук стебел на одну рослину 

продуктивність становить 3,2 г, а при збільшенні її до 2,6 штук показники 

продуктивності знижуються до 2,6 г. При зростанні кущистості на одну 

одиницю продуктивність може знижуватися на 0,5 г. 

 

Рис. 3.9 Точковий графік і теоретична лінія регресії між зерновою 

продуктивністю і продуктивною кущистістю рослин, 2017–2019 рр. 

Таким чином, можна зробити висновок, що на формування зернової 

продуктивності більшою мірою впливають маса і кількість зерен з одного 

колосу. Збільшення кущистості, у тому числі і продуктивної, не призводить 

до збільшення маси зерна з рослини, а навпаки викликає зниження її 

параметрів. Тому селекція високопродуктивних сортів тритикале озимого 

повинна бути спрямована на створення і добір форм з невеликою кущистістю 

та крупним головним колосом, що характеризується великою кількістю і 

масою зерен. 
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Висновки до розділу 3 

1. В результаті оцінки колекції тритикале озимого за підвищеною 

врожайністю зерна виділено кращі зразки 181, 101, 185, 219 і Аристократ із 

показниками 5,01–5,17 т/га, які є цінними джерелами для використання у 

селекційній практиці.  

2. Встановлено, що високо- (більше 130 см) і низькостеблові (80–

100 см) зразки характеризувались врожайністю зерна на рівні 3,77–4,51 т/га. 

Більшість високоврожайних зразків (181, 185, 101, 87, Аристократ та інші — 

врожайність до 5,17 т/га) відносились до групи середньостеблових із висотою 

рослин від 110 до 121 см. 

3. Виділені джерела цінних ознак за високими показниками зернової 

продуктивності та її елементів: 

– за масою зерна з рослини зразки Маєток Полісся, 123, 219, 87, 

Аристократ, 181, 101, 85 (3,3–3,5 г); 

– за кількістю зерен з рослини зразки Любомир, Фанат, 123, 

Аристократ, Солодюк (76,0 –83,4 шт.); 

– за масою зерна з 1 колосу зразки 141, 123, 219, 185 (2,5 г); 

– за кількістю зерен з 1 колосу зразки 219, 101, 185, Аристократ, 123 

(50,6–61,1 шт.); 

– за масою 1000 зерен зразки 205, 157, 141, 219, 181, 153, Маєток 

Полісся, 217 (більше 50,0 г). 

4. Найменша генотипова різноманітність колекційних зразків виявлена 

за масою зерна з рослини і 1000 зерен (V,% — 8,7 і 8,8), дещо більша – за 

висотою рослин (V,% — 9,8). Середній рівень мінливості виявлений за 

кількістю зерен з рослини, продуктивною кущистістю і кількістю зерен з 

одного колосу (V,% — 10,6, 15,5 і 19,8, відповідно). Сильна мінливість 

визначена за масою зерна з одного колосу (V,% — 20,5).  

5. Встановлено сильний прямий кореляційний зв’язок маси зерна з 

рослини із масою зерна з колосу (r = 0,78) і достовірні зв’язки середньої сили 

із кількістю зерен з рослини та з колосу (r = 0,47 і 0,63). Обернена кореляція 
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середньої сили (r = −0,43) встановлена між масою зерна з рослини та 

продуктивною кущистістю. Тому селекція високопродуктивних сортів 

тритикале озимого повинна бути спрямована на створення і добір форм з 

продуктивною кущистістю до 1,5 штук стебел та крупним головним колосом 

із великою кількістю і масою зерен. 

 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, 

опубліковано наукові праці [235, 236, 259]. 
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РОЗДІЛ 4 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО 

ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ЗЕРНА 

 

4.1 Особливості прояву та мінливість вмісту у зерні крохмалю  

 

Довгий час культуру тритикале, завдяки високій врожайності зерна і 

зеленої маси, використовували, в основному, для кормових цілей, тому якість 

зерна за вмістом поживних речовин, зокрема крохмалю, завжди мала велике 

значення. Вуглеводи є головною складовою сухої речовини рослинних 

кормів, найбільше значення при цьому для годівлі сільськогосподарських 

тварин належить цукрам і крохмалю, які є для них основним джерелом 

енергії. Наразі у світі проводяться поглиблені дослідження з пошуку 

придатності зерна тритикале для переробки у різних галузях промисловості 

та створенню нових сортів, що відповідатимуть усім заданим параметрам 

ознак. Після визнання тритикале перспективною культурою для виробництва 

біопалива, високий вміст крохмалю у зерні став основною вимогою до 

новостворених сортів цього напряму використання [263]. Тому перед 

селекціонерами стоять завдання по удосконаленню сортів тритикале озимого, 

у тому числі і шляхом підвищення вмісту крохмалю, для покращення 

ефективності переробки зерна на біоетанол. 

За вмістом крохмалю у зерні в середньому за три роки досліджень всі 

колекційні зразки тритикале озимого були розподілені на п’ять груп. У 

першу групу ввійшло 6 зразків із кількістю крохмалю від 65,5 до 66,5 %, у 

другу — 10 зразків (від 66,5 до 67,5 %), у третю — 15 зразків ( від 67,5 до 

68,5 %), у четверту — 8 зразків (від 68,5 до 69,5 %) і у п’яту — 4 зразки (від 

69,5 до 70,5 %) (рис. 4.1). Найбільш чисельною виявилась група із вмістом 

крохмалю від 67,5 до 68,5 %, зразки якої становили 34,9 % від загальної їх 

кількості. Група із підвищеним його вмістом (69,5–70,5 %) займала лише 

9,3 % від всієї чисельності колекції.  
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Рис. 4.1 Розподіл колекційних зразків тритикале озимого за вмістом у 

зерні крохмалю, 2017–2019 рр. 

 

Колекційні зразки тритикале озимого, що наведені у таблиці 4.1, є 

кращими за вмістом крохмалю у зерні, із значенням показників у середньому 

за три роки від 68,1 % (номер 161) до 70,3 % (сорт Любомир), а у найбільш 

сприятливому для прояву цієї ознаки 2017 році – від 68,8 % (номер 157) до 

71,1 % (сорт Солодюк). За результатами оцінок виділено наступні зразки із 

найвищим вмістом крохмалю: номери 123 (69,5 %), 101 (69,8 %) та сорти 

Петрол (69,0 %), Солодюк (70,1 %) і Любомир (70,3 %), які є цінними 

джерелами за цією ознакою та можуть бути залучені в якості батьківських 

компонентів у схрещування з метою створення сортів, найбільш придатних 

для виробництва біоетанолу. 

За результатами трьохрічних досліджень з оцінки колекційних зразків 

тритикале озимого за вмістом крохмалю встановлено, що його показники 

змінювалися за роками аналогічно варіюванню врожайності зерна. У 2017 

році, коли була отримана найвища врожайність (у середньому — 4,97 т/га), 

вміст крохмалю також був найвищим і становив у середньому по колекції 

68,7 %. 
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Таблиця 4.1 

Вміст крохмалю в зерні у кращих колекційних зразків 

 тритикале озимого, % 

Сорт, 

селекційний номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 роки 

± до 

St 2017 2018 2019 

Мольфар – St 69,2 67,9 67,4 68,2 – 

Любомир 70,8 70,2 69,9 70,3 +2,1 

Солодюк 71,1 70,0 69,1 70,1 +1,9 

101 70,1 69,8 69,4 69,8 +1,6 

123 70,3 69,3 69,0 69,5 +1,3 

Петрол 69,2 69,0 68,9 69,0 +0,8 

199 70,3 68,2 67,9 68,8 +0,6 

149 70,0 68,3 68,0 68,8 +0,6 

201 69,4 68,7 68,1 68,7 +0,5 

Аристократ 68,9 68,7 68,5 68,7 +0,5 

165 69,5 68,6 67,8 68,6 +0,4 

87 69,8 68,1 67,8 68,6 +0,4 

181 70,1 68,5 66,8 68,5 +0,3 

213 69,0 68,7 67,6 68,4 +0,2 

203 69,8 68,0 67,4 68,4 +0,2 

191 68,9 68,2 68,0 68,4 +0,2 

209 69,6 68,2 67,1 68,3 +0,1 

157 68,8 68,1 68,0 68,3 +0,1 

Волемир 69,3 68,0 67,4 68,2 0,0 

161 68,9 67,9 67,4 68,1 −0,1 

Середнє по колекції 68,7 67,7 67,1 67,8 

– 
Lim по колекції 67,7–71,1 65,4–70,2 64,3–69,9 65,5–70,3 

S 0,8 0,7 0,8 0,7 

V, % 8,1 6,1 6,7 6,4 

 

У 2018 році врожайність і кількість крохмалю у зерні становили 

4,38 т/га і 67,7 %, а у 2019 році — 4,09 т/га і 67,1 %, відповідно. Однак 

врожайність за роками знижувалася сильніше ніж вміст крохмалю: якщо 

величину врожайності і вміст крохмалю у 2017 році у середньому по колекції 

прийняти за 100 %, тоді у 2018 році вони дорівнювали 88,1 % і 98,5  %, а у 

2019 році — 82,3 % і 97,7 %, відповідно (рис. 4.2). Таким чином 
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прослідковується менший вплив умов року на вміст крохмалю у зерні, ніж на 

врожайність.  

 

Рис. 4.2 Змінювання вмісту крохмалю і врожайності зерна у 

колекційних зразків тритикале озимого за роками досліджень 

 

Встановлено різну реакцію колекційних зразків за вмістом крохмалю у 

зерні на зміну умов вирощування залежно від погоди року та родючості 

ґрунту. Так, у таких зразків як сорти Петрол, Аристократ і номери 135, 101 

показники цієї ознаки за роками досліджень змінювались незначно (до 

0,7 %), а у номерів 181, 53, 223, 185 ці зміни становили до 3,5 %. Загалом по 

колекції у 8 зразків різниця між показниками за роками становила менше 

1,0 %, у 15 номерів — 2,0–3,5 %, а у всіх інших — 1,0–1,9 % (Додаток В.1). 

Сильніше, ніж від умов вирощування, накопичення крохмалю у зерні 

колекційних зразків залежало від їх генотипу, що і визначає генетичну 

різноманітність колекції за цією ознакою. Так, у середньому за три роки, межі 

варіювання індивідуальних значень показників вмісту крохмалю становили по 

колекції від 65,5 % у сорту Котигорошко до 70,3 % у сорту Любомир, тобто 

різниця між максимальним і мінімальним значенням показників становила 

4,8 %. У 2017 році найнижче значення за цією ознакою визначено у 
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селекційного номеру 207 (66,7 %), а найвище — у сорту Солодюк (71,1 %), у 

2018 році — у сортів Котигорошко (65,4 %) і Любомир (70,2 %), а у 2019 році 

— у сортів Фанат (63,7 %) і Любомир (69,9 %), відповідно. З урахуванням 

значення коефіцієнту варіації можна зробити висновок, що мінливість у 

колекційних зразків за вмістом крохмалю була незначною, а найбільшу 

варіабельність за цією ознакою (8,1 %) виявлено у 2017 році [264]. 

Головна вимога до сортів зернових культур, придатних для переробки 

на біопаливо, — це здатність разом із врожаєм зерна забезпечувати високий 

вихід крохмалю з одиниці площі вирощування. Забезпечення зростання цього 

показника можна досягти як за рахунок підвищення рівня врожайності, так і 

вмісту у зерні крохмалю. Найкращим рішенням буде поєднання високих 

показників обох цих ознак в одному генотипі. За результатами проведених 

оцінок колекційних зразків тритикале озимого за врожайністю і вмістом 

крохмалю було зроблено розрахунок виходу крохмалю з одного гектару, 

який коливався по колекції у середньому за три роки від 2,50 до 3,57 т/га 

(Додаток В.2). За роками досліджень вихід крохмалю змінювався аналогічно 

змінам рівня врожайності (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3 Врожайність і вихід крохмалю із врожаєм зерна у середньому 

по колекції тритикале озимого за роками досліджень 

вихід крохмалю
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У таблиці 4.2 наведені колекційні зразки, що мали високі показники, та 

окремі зразки із середнім і низьким виходом крохмалю з гектару. Одинадцять 

зразків забезпечили вихід крохмалю на рівні від 3,24 т/га, а кращі з них 

(номери 101, 181, 219, 87 і сорт Аристократ) — від 3,41 до 3,57 т/га. П’ять з 

цих зразків (номери 101, 123 і сорти Аристократ, Солодюк, Петрол — із 

виходом крохмалю 3,26-3,57 т/га) характеризувалися поєднанням 

підвищених показників як за врожайністю, так і за вмістом крохмалю: 4,72–

5,12 т/га і 68,7-70,1 %, відповідно. Зразки 181, 185, 219, 87 і Маєток Полісся 

забезпечили високі показники виходу крохмалю (3,24–3,54 т/га) завдяки 

підвищеній врожайності (4,85–5,17 т/га) [265].  

Водночас, окремі зразки із високою врожайністю, але із пониженим 

вмістом крохмалю у зерні, показали за його виходом нижчі показники, 

порівняно до менш врожайних, проте із підвищеним вмістом крохмалю 

зразків. Так, сорт Любомир поступався за врожайністю таким сортам, як 

Петрол і Маєток Полісся, проте завдяки високому вмісту крохмалю (70,3 %) 

випередив їх та забезпечив вихід крохмалю з гектару на рівні 3,30 т/га. 

Селекційний номер 87 із вмістом крохмалю 68,6 % показав майже однаковий 

вихід крохмалю із номером 219 (67,2 %), хоча і поступався йому за рівнем 

врожайності.  

Вісімнадцять колекційних зразків мали середній рівень виходу 

крохмалю, показники якого коливались від 2,90 до 3,19 т/га (Додаток В.2). 

Вміст крохмалю у цих зразків становив від 65,5 % (сорт Котигорошко) до 

68,7 % (номер 201), а врожайність зерна — від 4,31 т/га (номер 201) до 

4,74 т/га (номер 141). Зразки 205 і 191 забезпечили однаковий вихід 

крохмалю (3,07 т/га), проте значно різнилися за вмістом крохмалю і 

врожайністю зерна. Так, номер 205 характеризувався більшою врожайністю і 

меншим вмістом крохмалю (4,60 т/га і 66,7 %, відповідно), а номер 191 

перевищував його за вмістом крохмалю (68,4 %), але поступався за 

врожайністю (4,49 т/га). 
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Таблиця 4.2 

Вихід крохмалю із врожаєм зерна у колекційних зразків тритикале 

озимого, середнє за 2017–2019 рр.  

Сорт, селекційний 

номер 
Врожайність 

зерна, т/га 

Вміст 

крохмалю, 

% 

Вихід крохмалю 

 
т/га ± до St 

Мольфар – St 4,25 68,2 2,90 – 

Високий вихід крохмалю (3,24-3,57 т/га) 

101 5,12 69,8 3,57 +0,67 

181 5,17 68,5 3,54 +0,64 

Аристократ 5,01 68,7 3,44 +0,54 

219 5,09 67,2 3,42 +0,52 

87 4,97 68,6 3,41 +0,51 

185 5,11 66,0 3,37 +0,47 

Солодюк 4,75 70,1 3,33 +0,43 

123 4,78 69,5 3,32 +0,42 

Любомир 4,69 70,3 3,30 +0,40 

Петрол 4,72 69,0 3,26 +0,36 

Маєток Полісся 4,85 66,8 3,24 +0,34 

Середній вихід крохмалю (2,90-3,19 т/га) 

217 4,72 67,5 3,19 +0,29 

Волемир 4,63 68,2 3,16 +0,26 

147 4,62 67,9 3,14 +0,24 

53 4,64 67,3 3,12 +0,22 

205 4,60 66,7 3,07 +0,17 

191 4,49 68,4 3,07 +0,17 

203 4,30 68,4 2,94 +0,04 

Низький вихід крохмалю (2,50-2,88 т/га) 

165 4,20 68,6 2,88 −0,02 

Фанат 4,32 65,7 2,84 −0,06 

149 4,11 68,8 2,83 −0,07 

199 4,05 68,8 2,79 −0,11 

207 4,00 66,3 2,72 −0,18 

161 3,77 68,1 2,57 −0,33 

215 3,69 67,7 2,50 −0,40 

Середнє по колекції 4,48 67,8 3,04 

– 

Lim по колекції 3,69–5,17 65,5–70,3 2,50–3,57 

S 0,4 0,7 0,3 

V, % 8,3 6,4 8,7 

НІР 05 0,32 – 0,28 
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У групу із низьким виходом крохмалю (до 2,88 т/га) всього увійшло 

тринадцять зразків, із них такі номери, як 199, 149, 165 і 161, 

характеризувалися досить великим його вмістом (68,1–68,8 %), проте 

невисокою врожайністю зерна (3,77–4,20 т/га). Найнижчі показники за 

виходом крохмалю, на рівні 2,50 т/га, були отримані у зразка 215, який 

відрізнявся як низькою врожайністю зерна, так і зниженим вмістом у ньому 

крохмалю. Сорт Фанат із низьким вмістом крохмалю (65,7 %) завдяки вищій 

врожайності показав вихід крохмалю 2,84 т/га. 

 

4.2 Оцінка колекційних зразків за вмістом у зерні білка 

 

Значення білків для повноцінного харчування людини і годування 

сільськогосподарських тварин неможливо переоцінити, оскільки вони 

виконують безліч життєво важливих функцій в організмі. Тому важливим 

завданням селекції багатьох культур, у тому числі і зернових, є створення 

сортів із підвищеним вмістом білка. Проте сорти, призначені для переробки 

на біопаливо, навпаки повинні характеризуватися низьким вмістом білка у 

зерні.  

Значення показників вмісту білка у колекційних зразків тритикале 

озимого у середньому за 2017-2019 роки становило 11,2 % і варіювало по 

колекції від 9,3 % (сорт Петрол) до 12,2 % (номери 229 і 205). За кількістю 

білка у зерні всі колекційні зразки було розподілено на 4 групи: із високим 

вмістом (від 12,0 %), середнім (11,0–11,9 %), низьким (10,0–10,9 %) та дуже 

низьким (менше 10,0 %). Найбільш чисельними виявились групи із середнім 

та низьким вмістом білка, у які ввійшло 21 і 13 зразків, або 48,8 і 30,2 % від 

всієї колекції, відповідно (рис. 4.4). Високобілкова група складалась із 7 

зразків (16,3 %), а найменш чисельною була група із дуже низьким вмістом 

білка, у яку ввійшло лише 2 зразки (4,7 %). 
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Рис. 4.4 Розподіл колекційних зразків тритикале озимого на групи за 

вмістом білка, 2017–2019 рр. 

 

За роками проведення досліджень спостерігали значні зміни показників 

вмісту білка у зерні колекційних зразків тритикале озимого. Найнижчий 

вміст було визначено у кращому за умовами вирощування 2017 році, коли у 

середньому по колекції він становив 10,3 %, а межі мінливості 

індивідуальних значень були від 8,6 % у сорту Петрол до 11,7 % у номеру 

229 (табл. 4.3, Додаток В.3). Високі показники за вмістом білка було 

визначено в цьому році у селекційних номерів 229, 205, 207, 217, 223, 221 і 

сорту Mundo (11,0–11,7 %), а за низьким вмістом виділено сорти Петрол і 

Маєток Полісся та номери 191 і 87 (8,6–8,9 %). 

У 2018 році, коли відбулось зниження рівня врожайності і кількості у 

зерні крохмалю, порівняно із попереднім роком, вміст білка навпаки 

збільшився. Середній його показник по колекції збільшився на 1,3 % і 

становив 11,6 %. У таких зразків, як номери 207, 217, 135, 205, 157 і сорт 

Волемир, зростання показників вмісту білка було невеликим (від 0,4 до 

1,0 %), а у номерів 185, 221, 141 та інших воно було більшим і досягало 

2,3 %. Загалом вміст білка по колекції коливався від 9,5 % у сорту Петрол до 

12,6 % у номеру 221. За його високими показниками виділено зразки 221, 

Фанат, Mundo, 205, 229 із параметрами від 12,4 до 12,6 %, а найнижчими 

показниками характеризувалися зразки Петрол, Аристократ, 123, 101, 191 

(9,5–10,6 %). 

16,3%

48,8%

30,2% 4,7%

високий

середній

низький

дуже низький
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Таблиця 4.3 

Вміст білка у зерні колекційних зразків тритикале озимого, % 

Сорт, селекційний 

номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 роки 
± до St 

2017 2018 2019 

Мольфар – St 9,8 11,3 12,0 11,0 – 

Зразки з високим вмістом білка (більше 12,0 %) 

229 11,7 12,4 12,5 12,2 +1,2 

205 11,5 12,4 12,6 12,2 +1,2 

207 11,6 12,2 12,4 12,1 +1,1 

217 11,5 12,2 12,4 12,0 +1,0 

223 11,4 12,2 12,4 12,0 +1,0 

Зразки із середнім вмістом білка (11,0–11,9 %) 

185 10,8 12,3 12,6 11,9 +0,9 

147 11,0 12,1 12,1 11,7 +0,7 

153 10,6 11,8 12,3 11,6 +0,6 

53 10,3 11,5 12,8 11,5 +0,5 

Яша 10,6 11,5 12,2 11,4 +0,4 

Котигорошко 10,1 11,8 11,9 11,3 +0,3 

201 10,1 11,7 11,8 11,2 +0,2 

Волемир 10,7 11,1 11,3 11,0 0,0 

Зразки із низьким вмістом білка (10,0–10,9 %) 

149 9,6 11,9 11,3 10,9 −0,1 

Любомир 10,2 11,0 10,9 10,7 −0,3 

181 9,5 11,1 11,3 10,6 −0,4 

87 8,8 11,3 11,0 10,5 −0,5 

203 9,1 10,9 11,1 10,4 −0,6 

Маєток Полісся 8,9 11,1 10,8 10,3 −0,7 

123 9,6 10,3 10,2 10,0 −1,0 

Зразки із дуже низьким вмістом білка (менше 10,0 %) 

191 8,7 10,6 10,4 9,9 −1,1 

Петрол 8,6 9,5 9,7 9,3 −1,7 

Середнє по колекції 10,3 11,6 11,8 11,2 

– 
Lim по колекції 8,6–11,7 9,5–12,6 9,7–12,8 9,3–12,2 

S 1,1 1,1 1,3 1,1 

V, % 1,7 1,6 2,0 1,7 
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За результатами визначення кількості білка у зерні колекційних зразків 

в 2019 році отримано неоднозначні результати. У більшості зразків 

одночасно із подальшим зниженням врожайності зерна, встановлено 

збільшення вмісту білка. Так, у таких номерів як 153, 215, 93 та сортів Яша і 

Мольфар його показники підвищилися на 0,5–0,7 %, а у сорту Солодюк і 

номеру 53 — навіть на 0,9 і 1,3 %, відповідно. У зразків 229, 201, 205, 207 та 

інших суттєвого збільшення вмісту білка не спостерігали (+ 0,1–0,2 %). 

Загалом, порівняно із минулим роком, у 26 зразків колекції показники 

білковості зросли, у 14 — знизились, а у 3 — не змінилися [264].  

Слід відмітити, що збільшення білковості у 2019 році спостерігали в 

основному у зразків, що загалом характеризувались підвищеним вмістом 

білка, який у середньому за три роки становив у них від 11,0 до 12,2 %. У 

зразків із пониженим вмістом білка (9,9–10,9 %), таких як 191, 101, 123 та 

інших, як правило, відбулося зниження його вмісту на 0,1–0,7 %. У цьому 

році був визначений найвищий за всі роки досліджень вміст білка, який у 

середньому по колекції становив 11,8 % із межами варіювання від 

мінімального значення 9,7 % у сорту Петрол до максимального – 12,8 % у 

номеру 53. Загалом по колекції різноманітність зразків за вмістом білка була 

невеликою, значення коефіцієнтів варіації становило 1,7 % у 2017; 1,6 % – у 

2018 та 2,0 % у 2019 році. 

За трирічними даними за найвищим вмістом білка виділено номери 

229, 205, 207, 217, 223, 221 і сорт Mundo (12,0–12,2 %). Низький вміст білка є 

одним із показників придатності сортів для переробки на біоетанол, тому 

номери 191, 101, 123 та сорти Петрол і Аристократ, що характеризуються 

низькобілковістю (до 10,5 %) є цінним вихідним матеріалом для 

використання у селекційній роботі. 
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4.3 Кореляційні зв’язки між основними ознаками придатності до 

переробки на біоетанол  

 

Як вже було відмічено раніше, однією із основних вимог до сортів за 

придатністю до переробки на біоетанол є високий вміст у зерні крохмалю і 

низький вміст білка. Тому при вивченні колекційних зразків було 

проаналізовано та порівняно їх характеристики за цими ознаками. 

Встановлено, що такі зразки із високим вмістом крохмалю, як 101, 123, 

Солодюк, Петрол, Любомир і Аристократ (у середньому за три роки — 69,0–

70,3 %) відрізнялись низьким вмістом білка (9,3–10,9 %). Зразки із 

підвищеним вмістом білка 185, 219, 217, 205, 229, 223 (11,7–12,2 %) 

характеризувались пониженим вмістом крохмалю (66,0–67,8 %). У більшості 

інших колекційних зразків також спостерігали подібні закономірності, чим 

вищим був визначений вміст білка у зерні, тим нижчим вміст крохмалю та 

навпаки. Тільки два сорти Мольфар і Волемир характеризувалися середніми 

параметрами показників за обома ознаками: крохмаль – 68,2 %, білок – 

11,0 %, а сорт Маєток Полісся відрізнявся низькими показниками як за 

вмістом крохмалю, так і білка (66,8 % і 10,3 %, відповідно).  

На рисунку 4.5 графічно показано, як змінювався вміст крохмалю і 

білка у колекційних зразків тритикале озимого за роками досліджень. 

Очевидна тенденція зниження вмісту білка у роки, коли відмічали зростання 

вмісту крохмалю та навпаки. Закономірності змінювання вмісту крохмалю 

були більш стабільними і характерними для всіх зразків колекції за всі роки 

досліджень. Проте, за вмістом білка у 2019 році, що вже було розглянуто 

вище, спостерігали відхилення від цих закономірностей. Так, у 14 зразків 

колекції показники білковості навіть незначно знизились, а у 3 зразків не 

змінились, хоча у цьому році було зафіксовано найнижчі врожайність і вміст 

крохмалю.  
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Рис. 4.5 Вміст крохмалю і білка у зерні в середньому по колекції 

тритикале озимого за роками досліджень 

Вивчення кореляційних зв’язків між основними ознаками, що 

визначають врожайність та якість продукції у сільськогосподарських 

культур, дозволяє виявити, за рахунок яких елементів можливе подальше 

підвищення їх показників, та використовувати ці закономірностей у 

селекційній роботі при проведенні оцінок нового матеріалу. З метою 

встановлення сили і направленості зв’язків між такими важливими ознаками, 

як врожайність зерна та вміст у ньому крохмалю і білка було застосовано 

метод кореляційного аналізу [266]. Коефіцієнти кореляції було розраховано 

за середніми за три роки показниками цих ознак. За результатами аналізу 

встановлена слабка пряма кореляція врожайності із вмістом крохмалю (r = 

0,17) та середня обернена із вмістом білка (r = −0,37), що доводить 

можливість проведення селекції на підвищення врожайності зерна, не 

знижуючи при цьому вміст крохмалю (табл. 4.4). Між вмістом крохмалю і 

білка виявлено обернений зв’язок середньої сили (r = −0,64), що і 

підтверджується фактично отриманими показниками цих ознак. Кореляційні 

зв’язки між врожайністю і вмістом білка та між вмістом білка і крохмалю є 
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достовірними за 5 % рівнем значимості (Р0,05), а між врожайністю і вмістом 

крохмалю зв’язок виявився недостовірним у зв’язку із недостатньою для 

доказу значимості слабких зв’язків кількості пар спостережень. 

Таблиця 4.4 

Кореляційні зв’язки між основними ознаками придатності до переробки 

на біоетанол у колекційних зразків тритикале озимого, 2017–2019 рр. 

Ознаки 
Значення коефіцієнту кореляції (r) 

Врожайність Вміст крохмалю 

Вміст крохмалю 0,17* – 

Вміст білка −0,37** −0,64** 

Примітка:     * недостовірн; ** достовірно за Р0,05 

З метою встановлення кількісних змін показників однієї ознаки залежно 

від змін іншої, із якою визначена кореляційна залежність, було застосовано 

метод регресійного аналізу. У цьому випадку парна кореляція між відповідними 

ознаками відображена графічно у вигляді лінії регресії. Для побудови лінії 

регресії і так званої точкової діаграми, або кореляційного поля, на різних осях 

координат відкладено значення параметрів двох взаємопов’язаних ознак. 

Точкова діаграма вказує на розкид індивідуальних спостережень та дозволяє на 

їх основі побудувати теоретичну лінію регресії [210].  

Теоретична лінія регресія наочно підтверджує наявність оберненого 

кореляційного зв’язку між ознаками вміст білка і крохмалю у зерні 

колекційних зразків тритикале озимого та вказує, на яку величину може 

зменшуватися вміст крохмалю при збільшенні одиниці вмісту білка 

(рис. 4.6). Розраховано, що при значенні вмісту білка у зерні 9,0 % вміст 

крохмалю становить 70,1 %, а при збільшенні білка до 12,5 % показники 

крохмалю знижуються до 66,5 %. При збільшенні показників вмісту білка на 

1,0 % вміст крохмалю може знижуватися також на 1,0 % і навпаки. 
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Рис. 4.6 Точковий графік і теоретична лінія регресії між вмістом білка і 

крохмалю у зерні колекційних зразків тритикале озимого, 2017–2019 рр. 

На рисунку 4.7 графічно, у вигляді лінії регресії, наведено обернений 

кореляційний зв’язок між вмістом білка і врожайністю зерна. Теоретична 

лінія регресії вказує, що при збільшенні рівня врожайності від 3,6 до 5,4 т/га 

можливо зниження вмісту білка від 11,8 до 10,6 % або на 5,2 %. При 

зростанні врожайності на 1 т вміст білка може знижуватися на 0,8 %.  

Хоча для встановлення достовірності кореляції слабкої сили між 

врожайністю зерна і вмістом у ньому крохмалю потрібно збільшити кількість 

пар спостережень, за лінією регресії можна прослідкувати зв’язок цих двох 

ознак (рис. 4.8). При врожайності 3,6 т/га вміст крохмалю становить 67,4 %, 

при 5,4 т/га збільшується до 68,3 %. Приріст врожайності зерна на 1,0 т/га 

може супроводжуватися зростанням вмісту крохмалю на 0,5 %. Таким чином 

із використанням встановлених закономірностей і теоретичної лінії регресії 

можливо прогнозувати відносну величину змін показників однієї ознаки 

залежно від змін іншої. Наприклад, зробити прогноз щодо збільшення вмісту 

крохмалю і зменшення білка залежно від рівня зростання врожайності. 
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Рис. 4.7 Точковий графік і теоретична лінія регресії між врожайністю і 

вмістом білка у зерні колекційних зразків тритикале озимого, 2017–2019 рр. 

 

 

Рис. 4.8 Точковий графік і теоретична лінія регресії між врожайністю і 

вмістом крохмалю у колекційних зразків тритикале озимого, 2017–2019 рр. 
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У 2011–2015 роках сумісно із Селекційно-генетичним інститутом —  

НЦ «Насіннєзнавства та сортовивчення НААН» під керівництвом доктора 

Рибалка О. І. були проведені дослідження по визначенню ефективності 

трансформації крохмалю зерна селекційного матеріалу тритикале озимого у 

біоетанол [267]. Процедуру ферментації подрібненого зерна зразків та 

дистиляції виконували із застосуванням реактора-ферментатора та 

дистиляційної установки. Концентрацію етанолу визначали за допомогою 

високоточних пікнометрів та спеціальних розрахункових таблиць. За 

результатами цих досліджень встановлено, що із зерна зразків з високим 

вмістом крохмалю отримано більший вихід біоетанолу. Так, при переробці 1 т 

зерна сорту Поліський 7 із низьким вмістом крохмалю (66,5 %) вихід спирту 

становив 371 л, зразків із вмістом крохмалю 67,9–68,7 % — 400–406 л, а 

зразків із вмістом 71,1–71,9 % — 412–439 л. Із використанням результатів цих 

досліджень нами проведено розрахунок коефіцієнту кореляції між вмістом у 

зерні крохмалю і виходом біоетанолу, значення якого становило 0,79. Таким 

чином доведена сильна пряма кореляція виходу спирту і вмісту крохмалю, 

направленість якої можна прослідкувати за лінією регресії (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9 Точковий графік і теоретична лінія регресії між вмістом 

крохмалю і виходом біоетанолу з 1 т зерна тритикале озимого, 2011–2015 рр. 
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Розрахунки показали, що вихід спирту із 1 т зерна із вмістом у ньому 

66,5 % крохмалю становить 360 л, а при збільшенні вмісту до 72,0 % — 

зростає до 438 л. Збільшення кількості крохмалю у зерні на 1,0 % може 

призводити до підвищення виходу спирту з 1 т зерна на 14 л. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Вміст крохмалю у зерні колекційних зразків змінювався за роками 

досліджень. Виявлено менший вплив умов року на прояв цієї ознаки ніж на 

врожайність, а також різну реакцію зразків на зміну умов вирощування.  

2. Межі варіювання індивідуальних значень за вмістом крохмалю у 

колекційних зразків становили у середньому за три роки від 65,5 до 70,3 %. 

Виділено кращі зразки із високим вмістом крохмалю: номери 123, 101 та 

сорти Петрол, Солодюк, Любомир (69,5–70,3 %).  

3. Колекційні зразки 101, 123, Солодюк, Петрол, Аристократ 

забезпечили високий вихід крохмалю з гектара (3,26–3,57 т/га) за рахунок 

поєднання підвищених показників врожайності зерна і вмісту у ньому 

крохмалю: 4,72–5,12 т/га і 68,7–70,1 %, відповідно. Зразки 181, 185, 219, 87 і 

Маєток Полісся мали підвищений вихід крохмалю завдяки високому рівню 

врожайності (4,85–5,17 т/га), а сорт Любомир – високому вмісту крохмалю 

(70,3 %). 

4. Вміст білка у середньому по колекції становив 11,2 % із межами 

мінливості індивідуальних значень від 9,3 % (сорт Петрол) до 12,2 % (номери 

229 і 205). Найнижчий вміст білка у зразків (в середньому 10,3 %) визначено в 

кращому за умовами вирощування і найбільш врожайному 2017 році. 

5. Встановлена середня достовірна обернена кореляція урожайності із 

вмістом у зерні білка (r = −0,37) та слабка пряма із вмістом крохмалю 

(r = 0,17), що доводить можливість проведення селекції на підвищення 

врожайності зерна, не знижуючи при цьому вміст крохмалю. Між вмістом 

крохмалю і білка виявлено обернений зв’язок середньої сили (r  = −0,64). 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, 

опубліковано наукові праці [263–266]. 
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РОЗДІЛ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ТРИТИКАЛЕ 

ОЗИМОГО ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ КРОХМАЛЮ 

 

5.1 Аналіз зерна колекційних зразків за гранулометричною 

структурою крохмалю 

 

Фізико-хімічні властивості крохмалю обумовлені його структурними 

характеристиками, основними з яких є форма і розмір крохмальних гранул. 

Морфологічна структура крохмалю визначається видом рослинної сировини, 

тому гранули (або зерна) крохмалю у різних культур відрізняються 

розмірами та формою, яка може бути сферичною, овальною, 

сочевицеподібною, багатогранною та іншою. Діапазон варіювання розміру 

гранул крохмалю різного походження становить від 3 до 100 мкм. Розподіл 

гранул за розмірами залежно від виду культур має як мономодальний, так і 

полімодальний характер. За даними В. В. Літвяка із співавторами [268, 269] 

розмір гранул крохмалю у пшениці становить від 2,8 до 27,1 мкм із середнім 

значення 12,4 мкм, їх розподіл за розміром — бімодальний, форма гранул — 

правильна округла і овальна. У жита крохмальні гранули також мають 

овальну і округлу форму, тримодальний розподіл та характеризуються 

більшим розміром — від 4,9 до 42,8 мкм із середнім значення 21,2 мкм. 

Також відомо, що розмір крохмальних гранул відрізняється у різних сортів 

однієї і тієї ж культури [270, 271]. 

Вимоги до сортів сільськогосподарських культур щодо розміру гранул 

крохмалю є різними для харчового і технічного напрямів використання. Для 

переробки на біопаливо найкраще підходять сорти із дрібним розміром 

крохмальних гранул. Так, за результатами досліджень, виконаних у 

Селекційно-генетичному інституті НААН, встановлена залежність виходу 

біоетанолу від гранулометричної структури крохмалю та доведено, що 

відмінність сортів за розміром крохмальних гранул відіграє значну роль у 



114 

ефективності трансформації крохмалю зерна в біоетанол, яка відбувається 

під дією гідролітичних ферментів [272].  

Для створення сортів сільськогосподарських культур, у тому числі і 

тритикале, що за якісними характеристиками крохмалю повинні відповідати 

певним вимогам для різних напрямів використання, необхідні ефективні 

методи оцінки і добору досліджуваного матеріалу за пошуковими ознаками. 

У відділі селекції і насінництва зернових культур ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» було розроблено «Спосіб добору селекційного 

матеріалу тритикале за гранулометричним складом крохмалю», в основу 

якого покладено ідентифікацію зразків за формою і розміром крохмальних 

гранул із застосуванням методу світлової мікроскопії [213].  Цей спосіб є 

ефективним для здійснення оцінки матеріалу за морфологічними 

параметрами крохмалю, може використовуватись для аналізу великої партії 

зразків і потребує для проведення незначної кількості зерен, що є особливо 

важливим на початкових етапах селекційного процесу. Спосіб передбачає 

мікрофотографування гранул крохмалю зерна зразків тритикале, що 

попередньо забарвлені у розчині Люголя, із наступною обробкою та аналізом 

отриманих результатів за допомогою комп’ютерної програми ImageJ [273].  

У 2017–2019 роках було проведено аналіз колекційних зразків 

тритикале озимого за гранулометричним складом крохмалю. У кожного 

зразка було визначено мінімальний, максимальний і середній розмір 

крохмальних гранул. За результатами досліджень встановлено, що 

крохмальні зерна колекційних зразків різняться за розміром, і таким чином 

доведена генетична різноманітність колекції за гранулометричною 

структурою крохмалю [274, 275]. На рисунку 5.1 представлені фото 

крохмальних гранул зразків, що відрізняються за їх розмірами. Так, сорт Яша 

характеризується вирівняним гранулометричним складом і дрібними 

гранулами, розміром яких становить від 13 до 20 мкм, а у сорту Докучаєвське 

розмір гранул змінюється від 14 до 31 мкм.  
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сорт Яша                                                сорт Докучаєвське 

Рис. 5.1 Гранули крохмалю зерна тритикале озимого, мікрозйомка при 

збільшені х 45  

 

В середньому за три роки максимальний розмір крохмальних гранул у 

зразків тритикале озимого варіював від 19,4 до 32,7 мкм і становив у 

середньому по колекції 28,7 мкм. Мінімальний розмір гранул коливався від 

9,9 до 15,7 мкм із середнім значенням 10,7 мкм. За середнім розміром 

крохмальних зерен діапазон мінливості становив від 15,4 до 20,0 мкм із 

середнім значенням 16,9 мкм. 

Середній розмір гранул є найбільш об’єктивною характеристикою 

гранулометричного складу крохмалю, тому що гранули із максимальними і 

мінімальними розмірами можуть бути представлені лише одиничними 

екземплярами. Всі досліджувані зразки за значенням середнього розміру 

гранул крохмалю розподілили на 5 груп: перша — від 15,0 до 16,0 мкм, друга 

— від 16 до 17 мкм, третя — від 17 до 18 мкм, четверта — від 18 до 19 мкм і 

п’ята — від 19,0 до 20,0 мкм (рис. 5.2). Найчисельнішими виявились друга і 

третя групи, які налічували по 18 і 14 зразків, відповідно. У першу групу 

ввійшло п’ять зразків (Яша, Mundo, 199, 141 і 123), у четверту — чотири 

(215, Аристократ, Маєток Полісся і Солодюк), а у п’яту — два зразки 

(Докучаєвське і Алмаз). Таким чином, середній розмір крохмальних зерен у 

більшості колекційних зразків становив 16–18 мкм. Зразки Яша, Mundo, 199, 
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141 і 123 із найменшими середніми розмірами гранул крохмалю є цінними 

джерелами для створення вихідного матеріалу при селекції сортів спирто-

дистилятного напряму використання. 

 

 

Рис. 5.2. Розподіл колекційних зразків тритикале озимого на групи за 

середнім розміром крохмальних гранул, 2017–2019 рр. 

 

Встановлено, що розмір крохмальних гранул у колекційних зразків 

змінювався за роками досліджень. Так, у 2017 році максимальний розмір 

гранул у середньому по колекції становив 29,5 мкм із межами варіювання 

індивідуальних значень від 20,0 до 34,8 мкм (табл. 5.1). В 2018 році у 34 

зразків максимальний розмір гранул зменшився на 0,2–5,7 мкм, а у 9 зразків 

– навпаки збільшився на 0,2–2,7 мкм. У середньому по колекції його 

значення становило 28,1 мкм із коливаннями від 19,3 до 32,1 мкм. В 2019 

році також спостерігали зміни розмірів крохмальних гранул: у 20 зразків 

максимальний розмір зменшився на 0,2–2,9 мкм, а у 23 — збільшився на 0,2–

3,5 мкм. Середнє значення по колекції становило 28,6 мкм із межами 

варіювання від 19,0 до 34,1 мкм. У середньому за три роки найбільший 

максимальний розмір гранул виявлено у зразків Докучаєвське, 205, 123, 53, 

87, 199, 215, 209, Маєток Полісся і 219 із показниками від 31,1 до 32,7 мкм.  

11,6 %

41,8 %

32,6 %

9,3 % 4,7 %

15-16 мкм

16-17 мкм

17-18 мкм

18-19 мкм

19-20 мкм
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Таблиця 5.1 

Розміри крохмальних гранул у колекційних зразків тритикале озимого, мкм 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Рік дослідження 

2017 2018 2019 Середнє за 3 роки V,  

% min max середній min max середній min max середній min max середній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мольфар – St 10,1 23,5 16,2 10,2 26,2 16,9 10,8 27,5 18,3 10,4 25,7 17,1 23,2 

Алмаз 15,8 30,9 20,8 15,6 30,2 19,6 15,8 29,8 19,7 15,7 30,3 20,0 22,0 

Докучаєвське 13,7 31,4 19,9 13,7 30,2 18,8 13,4 31,6 18,5 13,6 31,1 19,1 21,6 

215 10,7 32,6 18,4 10,5 31,3 18,4 10,4 31,7 18,8 10,5 31,9 18,5 28,9 

Маєток Полісся 10,5 31,9 18,8 10,0 31,7 17,6 10,3 34,1 17,8 10,3 32,6 18,1 27,3 

Аристократ 10,3 30,8 18,2 10,1 30,2 18,2 10,5 29,9 17,7 10,3 30,3 18,0 26,9 

Солодюк 10,1 31,8 18,9 10,1 29,9 17,8 9,5 30,2 17,4 9,9 30,6 18,0 26,7 

93 10,5 29,9 18,0 10,2 29,0 17,2 10,1 29,5 18,1 10,3 29,5 17,8 27,8 

219 11,0 34,3 17,4 10,8 32,1 17,6 11,1 31,8 17,7 11,0 32,7 17,6 27,9 

Любомир 10,6 28,0 18,4 11,0 26,4 16,5 9,8 28,8 17,6 10,5 27,7 17,5 25,1 

217 10,8 31,0 17,9 10,5 29,2 17,0 10,2 29,9 17,4 10,5 30,0 17,4 25,8 

Волемир 10,3 28,0 16,6 10,2 26,8 17,6 10,0 27,1 17,9 10,2 27,3 17,4 24,2 

87 10,8 32,4 17,4 10,1 30,3 16,9 10,9 31,6 17,5 10,6 31,4 17,3 25,5 

209 10,5 32,8 16,8 10,4 30,7 16,9 11,0 33,9 17,8 10,6 32,5 17,2 24,8 

101 10,3 30,3 17,3 10,2 26,7 16,1 10,7 29,6 17,8 10,4 28,9 17,1 25,1 

203 10,6 28,6 17,2 10,1 26,7 16,6 10,4 23,8 17,5 10,4 26,4 17,1 26,4 

135 10,7 33,5 17,4 10,1 28,5 16,1 10,2 29,6 17,5 10,3 30,5 17,0 24,9 

157 10,0 24,5 17,9 10,1 25,4 16,3 10,3 26,8 16,8 10,1 25,6 17,0 23,2 

Петрол 11,2 34,1 18,1 11,0 28,6 16,4 10,6 27,2 16,4 10,9 30,0 17,0 23,7 

Фанат 10,2 28,6 17,8 10,1 27,5 16,1 9,7 25,9 17,0 10,0 27,3 17,0 24,8 

53 10,4 34,7 17,1 10,1 29,0 16,6 10,8 30,3 17,0 10,4 31,3 16,9 24,9 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Котигорошко 10,8 30,1 18,3 10,1 25,7 15,9 10,1 25,2 16,2 10,3 27,0 16,8 22,9 

191 10,0 32,5 17,8 10,0 27,6 15,3 10,1 27,2 17,1 10,0 29,1 16,7 24,1 

153 10,9 30,8 16,7 10,8 27,4 16,6 10,6 25,2 16,6 10,8 27,8 16,6 23,2 

185 11,0 27,4 16,9 10,6 26,1 16,1 10,2 25,9 16,7 10,6 26,5 16,6 23,9 
207 10,6 31,1 16,9 10,2 28,8 16,2 10,3 27,2 16,7 10,4 29,0 16,6 24,2 

149 10,4 25,1 16,2 10,4 26,7 16,6 10,0 29,0 16,7 10,3 26,9 16,5 25,8 

181 10,8 31,3 16,7 10,4 30,8 16,2 10,5 28,1 16,5 10,6 30,1 16,5 24,5 

213 10,0 26,1 16,1 10,4 24,9 16,3 11,2 24,5 17,0 10,5 25,2 16,5 22,9 

223 10,4 27,1 16,9 10,5 27,3 15,7 10,4 30,0 17,0 10,4 28,1 16,5 23,2 
161 10,7 27,1 16,9 10,3 25,1 15,7 10,8 28,0 16,6 10,6 26,7 16,4 23,4 

165 10,7 28,2 15,6 10,3 30,4 16,5 10,5 30,1 17,0 10,5 29,6 16,4 23,7 

229 10,1 29,5 16,8 10,0 29,0 16,2 9,8 32,3 16,3 10,0 30,3 16,4 24,5 

147 10,3 30,8 16,6 10,0 28,4 16,0 9,6 27,7 16,4 10,0 29,0 16,3 23,5 

Поліський 7  10,3 25,7 16,7 10,1 25,9 15,2 9,8 27,8 16,9 10,1 26,5 16,3 22,8 
201 10,1 29,9 16,5 10,0 29,7 15,5 10,8 32,6 16,4 10,3 30,7 16,1 22,1 

221 10,4 27,9 16,6 10,1 29,8 16,0 10,1 29,2 15,7 10,2 29,0 16,1 23,5 

205 10,3 31,9 16,6 10,1 28,9 15,8 10,4 32,4 15,7 10,3 31,1 16,0 23,3 

123 10,1 30,6 15,5 10,3 32,1 15,4 10,8 31,2 16,8 10,4 31,3 15,9 23,7 

141 10,1 26,5 15,8 10,0 30,0 15,8 10,5 27,3 16,2 10,2 27,9 15,9 22,4 

199 10,4 34,8 15,8 10,1 29,9 15,5 10,0 30,1 15,8 10,2 31,6 15,7 22,3 
Mundo 13,1 19,9 15,6 12,7 19,8 15,4 12,2 19,4 15,8 12,7 19,7 15,6 10,7 

Яша 13,1 19,8 15,8 13,3 19,3 15,1 13,3 19,0 15,3 13,2 19,4 15,4 12,6 

Середнє 10,8 29,5 17,2 10,6 28,1 16,5 10,7 28,6 17,1 10,7 28,7 16,9 

– 

Lim  10,0
–15,8 

20,0
–34,8 

15,5–20,8 10,0–
15,6 

19,3–
32,1 

15,1–19,6 9,5–
15,8 

19,0–
34,1 

15,3–19,7 9,9–
15,7 

19,4–
32,7 

15,4–20,0 

S 1,1 3,5 1,1 1,1 2,8 1,0 1,1 3,2 0,9 1,1 2,9 0,9 

V, % 10,3 11,7 6,6 10,6 10,8 6,0 10,6 11,3 5,2 10,2 10,7 5,4 
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Мінімальний розмір гранул крохмалю у колекційних зразків за роками 

досліджень змінювався незначно. В 2017 році його значення у середньому по 

колекції становило 10,8 мкм із діапазоном мінливості від 10,0 до 15,8 мкм, в 

2018 році — 10,6 мкм та 10,0–15,6 мкм, а в 2019 — 10,7 мкм та 9,5–15,8 мкм, 

відповідно. У 2018 році порівняно з минулим роком розмір гранул у 33 

зразків зменшився на 0,1–0,4 мкм, у 6 зразків збільшився на 0,1–1,2 мкм та не 

змінився у 4 зразків. У 2019 році виявлено зменшення розмірів у 17 зразків 

на 0,1–1,2 мкм, збільшення — у 23 зразків на 0,1–0,8 мкм, у 3 зразків змін 

розміру гранул не спостерігали. Найменший мінімальний розмір гранул у 

середньому за роками досліджень встановлено у сортів Солодюк, Фанат та 

номерів 229, 191 і 147 (9,9–10,0 мкм). 

Середній розмір гранул крохмалю у 2017 році становив від 15,5 до 

20,8 мкм і в середньому по колекції дорівнював 17,2 мкм. У 2018 році у 33 

зразків значення розмірів зменшилось на 0,1-2,5 мкм, у 7 зразків збільшилось 

на 0,1–1,2 мкм та у 3 — не змінилось. У середньому по колекції значення 

становило 16,5 мкм і варіювало від 15,1 до 19,6 мкм. У 2019 році у 36 зразків 

середні розміри крохмальних зерен зменшились на 0,1–1,8 мкм, у 5 зразків — 

збільшились на 0,1–1,8 мкм та у 2 — залишились без змін. Середнє значення 

по колекції було на рівні 17,1 мкм із діапазоном мінливості від 15,3 до 

19,7 мкм. 

Найбільша різноманітність колекційних зразків встановлена за 

максимальним розміром гранул крохмалю: коефіцієнт варіації становив за 

роками дослідження 10,8–11,7 %. За мінімальним розміром гранул коефіцієнт 

варіації змінювався від 10,3 до 10,6%. Найменша різноманітність колекції 

виявлена за середнім розміром гранул із значенням коефіцієнту варіації від 

5,2 до 6,6 %. 

На рисунку 5.3, для наочності змін середніх розмірів крохмальних 

гранул за роками дослідження, наведено параметри десяти зразків тритикале 

озимого, що відрізнялись між собою за їх розміром. Сорти Яша і Mundo 
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характеризувались найменшими середніми розмірами гранул (у середньому 

за три роки — 15,4 і 15,6 мкм, відповідно), зразки 181 і 185 мали гранули 

крохмалю розміром 16,5 та 16,6 мкм, зразки Любомир і 219 — 17,5 та 

17,6 мкм, зразки Маєток Полісся і 215 — 18,1 та 18,5 мкм, сорти 

Докучаєвське і Алмаз — 19,1 та 20,0 мкм. У більшості із цих зразків 

найкрупніші за середнім розміром гранули крохмалю були визначені у 2017, 

а найдрібніші — у 2018 році. 

 

 

1 – Яша; 2 – Mundo; 3 – 181; 4 – 185; 5 – Любомир; 6 – 219; 7 – Маєток 

Полісся; 8 – 215;  

9 – Докучаєвське; 10 - Алмаз 

Рис. 5.3 Значення середніх розмірів гранул крохмалю у колекційних 

зразків тритикале озимого за роками дослідження 

 

Загалом можна сказати, що у середньому по колекції найвищі значення 

за всіма розмірами гранул крохмалю були отримані у 2017 році (рис. 5.4). В 

2018 і 2019 роках за мінімальними і максимальними розмірами у колекційних 

зразків були отримані різні результати, проте середні показники по колекції 

за цими розмірами мало різнилися між собою. Найнижчі показники 

середнього розміру гранул по колекції тритикале озимого встановлені у 

2018 році. 
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Рис. 5.4 Розміри крохмальних гранул у середньому по колекції 

тритикале озимого за роками дослідження 

 

У колекційних зразків встановлено різний діапазон мінливості розмірів 

гранул крохмалю. Так у сортів Яша і Mundo із найменшим середнім розміром 

гранул різниця між мінімальним і максимальним значенням становила 6,2 і 

7,1 мкм, відповідно (рис. 5.5). У зразків 181, 185, Любомир, 219, Маєток 

Полісся і 215 середній розмір гранул був вищим, ніж у сортів Яша і Mundo, 

проте мінімальний розмір у цих зразків був навіть нижчим, а максимальний 

— набагато вищим, тому різниця між їх показниками досягала 22,3 мкм. 

Сорти Докучаєвське і Алмаз із високим значенням середнього розміру гранул 

(19,1 і 20,0 мкм) характеризувались меншим діапазоном мінливості за 

розмірами гранул: різниця між максимальними і мінімальними значеннями 

становила 17,5 і 14,6 мкм, відповідно. Загалом різниця між мінімальними 

розмірами крохмальних зерен у цих колекційних зразків становила 2,4 мкм, 

між середніми розмірами — 4,6 мкм, а між значеннями максимальних 

розмірів — 13,3 мкм. 

мінімальний

середній

максимальний

 5.0
 7.0
 9.0

 11.0
 13.0
 15.0
 17.0
 19.0
 21.0
 23.0
 25.0
 27.0
 29.0
 31.0

2017
2018

2019
середнє

Р
о
зм

ір
и

 г
р

а
н

у
л

, 
м

к
м



122 

 

Рис. 5.5 Вміст крохмалю в зерні і розмір крохмальних гранул у 

колекційних зразків тритикале озимого, 2017–2019 рр. 

Не встановлено залежності розміру гранул від вмісту у зерні крохмалю. 

Так, у сорту Яша вміст крохмалю становив 67,4 %, а у сорту Mundo — 

65,7 %, проте розміри гранул у них були майже однаковими. Також зразок 

185 і сорт Любомир із вмістом крохмалю 66,0 і 70,3 %, відповідно, 

характеризувались близьким за розміром гранулометричним складом. 

Зерно, крохмаль якого вирівняний за гранулометричним складом, 

більш придатне для переробки на біоетанол. Тому актуальним також є 

ідентифікація колекційних зразків за однорідністю розмірів його гранул. 

Значення коефіцієнту варіації за розміром крохмальних гранул у колекційних 

зразків становило від 10,7 до 28,9 %. У більшості зразків встановлена значна 

мінливість за цією ознакою [276, 277. Середньою мінливістю 

характеризувались сорти Mundo і Яша (V, % = 10,7 і 12,6, відповідно), які 

мали найменший середній розмір гранул. В той же час, сорти Алмаз і 

Докучаєвське із найбільшими середніми розмірами гранул також 

відрізнялись, порівняно із іншими зразками, меншою варіативністю (V, % = 

22,0 і 21,6). Загалом по колекції виявлена тенденція залежності однорідності 

гранулометричної структури від середнього розміру гранул крохмалю. 
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Зразки із високими показниками середніх розмірів відрізнялися більшою 

варіативністю за цією ознакою [278]. Так, зразки 215, Маєток Полісся, 

Аристократ, Солодюк, 93, 219 із середніми розмірами гранул від 17,6 до 18,5 

мкм мали значення коефіцієнту варіації від 26,7 до 28,9 %. Параметрам 

середніх розмірів гранул від 16,5 до 17,5 мкм відповідало значення 

коефіцієнту варіації на рівні 22,9–26,4 %. Такі зразки, як 161, 165, 123, 141, 

199 та інші (15,7–16,4 мкм) мали значення коефіцієнту варіації від 22,1 до 

24,5 %. 

За визначеними розмірами всі крохмальні гранули у кожного 

колекційного зразка були розподілені на групи: перша – дуже дрібні (від 10,0 

до 15,0 мкм), друга — дрібні (від 15,1 до 20,0 мкм), третя — середні (від 20,1 

до 25,0 мкм), четверта — крупні (від 25,1 до 30,0 мкм), п’ята — дуже крупні 

(> 30 мкм). Частотний розподіл гранулометричного складу крохмалю за 

розмірами гранул у середньому по колекції становив: І група — 37,1 %, ІІ — 

41,1 %, ІІІ — 17,2 %, IV — 3,8 %, V — 0,8 % від загальної кількості 

крохмальних зерен (Додаток Г.1). При цьому у перших трьох групах 

спостерігали значне варіювання частот. Так, у першій групі частоти 

розподілу становили від 0,0 до 51,6 %, у другий — від 29,7 до 74,7 %, у 

третій — від 0,0 до 41,3 %. У четвертої групі частоти розподілу змінювались 

від 0,0 до 17,6 %, у п’ятої — від 0,0 до 5,7 %.  

У таблиці 5.2 наведені показники зразків, що характеризуються різним 

частотним розподілом за розмірами крохмальних гранул. Встановлено, що у 

сортів Яша і Mundo крохмаль за частотним розподілом складався лише із 

дуже дрібних і дрібних гранул розміром від 10 до 20 мкм. У сорту Яша 

гранули першої групи становили 44,6 %, а другої — 55,4 % від загальної їх 

кількості, а у сорту Mundo — 25,3 і 74,7 %, відповідно. 

У 15 зразків (221, 141, 161, 223, Поліський 7, Фанат, Любомир, 

Волемир та інші) крохмальні гранули за розмірами увійшли у перші чотири 

групи, а гранул розміром більше 30,0 мкм у них не виявлено. У п’яти з цих 

зразків (221, 141, 161, 223, Поліський 7) в першу і другу групи ввійшло від 
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82,0 до 85,8 % гранул. У 25 зразків (123, 199, 191, 201, Аристократ, Солодюк 

та інші) гранули крохмалю за розмірами у різних співвідношеннях входили у 

всі п’ять груп. Вісім із цих зразків (123, 199, 191, 201, 205, 165, 229, 153) мали 

від 82,0 до 88,6 % гранул розміром 10,0–20,0 мкм. 

Таблиця 5.2 

Гранулометрична структура крохмалю за розміром гранул у 

колекційних зразків тритикале озимого, середнє за 2017–2019 рр. 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Частота розподілу крохмальних  

гранул за розміром, % 

10,0–15,0 

мкм 

15,1–20,0 

мкм 

20,1–25,0 

мкм 

25,1–30,0 

мкм 

>30,0 

мкм 

Мольфар – St 35,3 42,6 17,3 4,8 0,0 

Яша 44,6 55,4 0,0 0,0 0,0 

Mundo 25,3 74,7 0,0 0,0 0,0 

221 49,8 36,0 12,8 1,4 0,0 

141 46,5 35,8 14,3 3,3 0,0 

161 45,0 37,0 15,6 2,5 0,0 

223 44,7 37,3 15,0 3,1 0,0 

Поліський 7 44,4 41,3 10,7 3,7 0,0 

123 51,6 30,8 15,1 1,5 1,1 

199 48,8 39,8 7,2 2,9 1,3 

191 45,7 30,8 17,7 5,0 0,8 

201 45,5 40,8 9,6 3,7 0,4 

205 44,0 39,7 13,5 1,9 0,8 

165 42,0 40,0 14,4 2,9 0,7 

229 40,2 42,2 12,9 4,3 0,4 

153 34,1 50,9 12,9 1,7 0,4 

Докучаєвське 16,8 29,7 41,3 6,6 5,7 

Алмаз 0,0 48,4 29,3 17,6 4,7 

Середнє по 

колекції 
37,1 41,1 17,2 3,8 0,8 

Lim по колекції 0,0–51,6 29,7–74,7 0,0–41,3 0,0–17,6 0,0–5,7 

 

За частотним розподілом розміру крохмальних гранул від інших 

зразків відрізняються сорти Докучаєвське і Алмаз. У сорту Докучаєвське в 
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першу групу ввійшло лише 16,8 % гранул, у другу — 29,7 %, у третю — 

41,3 %, у четверту — 6,6 %, у п’яту — 5,7 %. У сорту Алмаз всі крохмальні 

гранули за розмірами розподілились у другу — п’яту групи із наступним 

співвідношенням: 48,4, 29,3, 17,6 і 4,7 %, відповідно. На рисунку 5.6 

наведено результати частотного розподілу крохмальних гранул за розмірами 

у зразків Яша, 199, 141 і Алмаз, що відрізняються між собою за типом 

розподілу, та середнє значення по колекції. Більш близькими за розподілом 

до середнього по колекції із цих зразків були номери 199  і  141. 

 

 

Рис. 5.6 Частотний розподіл гранулометричного складу крохмалю у 

колекційних зразків тритикале озимого, 2017–2019 рр. 

 

З метою визначення зв’язку розміру крохмальних гранул із рядом 

інших ознак було проведено кореляційний аналіз. Встановлено, що середній 

розмір гранул у колекційних зразків тритикале озимого практично не 

залежить від таких ознак, як маса зерна з рослини і колосу та вміст білка 

(табл. 5.3).  
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Таблиця 5.3 

Кореляційні зв’язки між середнім розміром крохмальних гранул та 

іншими ознаками у колекційних зразків тритикале озимого,  

середнє за 2017–2019 рр. 

Ознаки структури зернової 

продуктивності та якості зерна 

Середній розмір гранул  

Значення коефіцієнту кореляції (r) 

Маса зерна з рослини −0,05 

Маса зерна з колосу 0,00 

Число зерен з рослини 0,14 

Число зерен з колосу 0,10 

Маса 1000 зерен −0,21 

Вміст крохмалю у зерні 0,13 

Вміст білка у зерні −0,08 

 

Виявлена слабка пряма кореляція із кількістю зерен з рослини і колосу 

та вмістом крохмалю (r = 0,14; 0,10 і 0,13, відповідно) та слабка обернена із 

масою 1000 зерен (r = −0,21). Проте значення цих зв’язків є статистично 

недостовірними. 

 

5.2 Полiморфiзм генів Wx у колекційних зразків тритикале озимого 

 

Амілопектиновий, або ваксі крохмаль, за своїми фізико-хімічними 

властивостями відрізняється від звичайного типу крохмалю, що обумовлює 

його переваги при використанні у різних галузях промисловості, а особливо 

для виробництва спирту [279–281]. За результатами досліджень ряду авторів, 

що детально були розглянуті у розділі 1, доведена залежність ефективності 

процесу гідролізу та ферментації крохмалю від співвідношення у ньому 

вмісту амілози і амілопектину. Амілопектин потребує меньшої температури 

для активації і проходження ферментативних процесів і гідролізується 

швидше, порівняно із амілозою. Крім того встановлено, що більший відсоток 

крохмалю ваксі (від загальної його кількості) у зерні забезпечує підвищення 

м’якості ендосперму і легкість руйнування при розмелі. Тому при 



127 

виробництві із зерна ваксі-сортів вихід спирту є більшим, навіть при 

порівняно меншому загальному відсотковому вмісті крохмалю у зерні [281, 

283]. Все це обумовлює важливість створення вихідного матеріалу із 

амілопектиновим типом крохмалю для подальшого використання у селекції 

сортів тритикале спирто-дистилятного напряму, що повинні відрізнятись 

високим виходом біоетанолу. 

Визначення алельного стану генів ваксі у колекційних зразків 

тритикале озимого проводили методом полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР), за допомогою якого можна виявити наявність активних (дикий тип) та 

нуль-алелів за генами Wx-A1, Wx-B1 і Wx-D1. Метод ПЛР ґрунтується на 

багаторазовому вибірковому копіюванні певної ланки ДНК за допомогою 

ферментів у штучних умовах. При цьому відбувається копіювання тільки тієї 

ланки, яка задовольняє заданим умовам, і тільки у тому випадку, коли вона є 

наявною у досліджуваному зразку. При застосуванні у якості матриці 

невеликої кількості вихідної ДНК можливо ампліфікувати мільйони копій 

ДНК-фрагментів, які потім розділяють електрофорезом в агарозному або 

поліакріламідному гелі. Полімеразна ланцюгова реакція є одним із найбільш 

широко розповсюджених методів молекулярної біології, тому що дозволяє 

швидко і з відносно невеликими матеріальними витратами проводити аналіз 

досліджуваного матеріалу. До переваг ПЛР також можна віднести 

універсальність застосування, легкість виконання, селективність і досить 

високу чутливість [284–286].  

Метод полімеразної ланцюгової реакції у теперішній час знайшов 

широке застосування у медицині, біологічних і сільськогосподарських 

науках. Використання методу ПЛР відкрило нові можливості для рішення 

різноманітних задач молекулярної біології, генетики і селекції. У селекції і 

насінництві — це основний метод паспортизації селекційних досягнень, 

визначення генетичної чистоти сортів і гібридів різних культур, основа 

маркерної селекції. За допомогою використання молекулярних маркерів 

можливо прискорити процес селекції, скоротити площі, зайняті під 
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селекційним матеріалом, досягти більш високої точності добору та економії 

трудових і матеріальних витрат. Завдяки цим перевагам використання 

молекулярних маркерів стало невід’ємною частиною селекційного процесу у 

багатьох країнах світу [287–289]. 

У сортів, що мають в генотипі три неактивні нуль-алелі генів ваксі 

відбувається повне блокування синтезу ферменту GBSSI та амілози. У зерні 

таких сортів синтезується амілопектиновий або ваксі крохмаль. Сорти з 

одним або двома нуль-алелями, що характеризуються зниженим синтезом 

амілози, є частково ваксі. Методом ПЛР було проаналізовано колекційні 

зразки тритикале озимого за алельним станом генів ваксі [290, 291]. За 

контролі були використані сорт пшениці-ваксі Софійка і сорт пшениці із 

звичайним типом крохмалю Оксана [292]. На рисунку 5.7 наведені 

результати ампліфікації за геном Wx-А1 у 14 селекційних номерів (зразки 1t–

14t) і двох контролів. На доріжках 7, 9 і 10 (зразки 229, 223 і 201, відповідно) 

виявлено амплікон 652 пн, що відповідає нуль-алелю Wx-А1. На доріжках 1–

6, 8 і 11–14 присутні амплікони 495 і 176 пн, що свідчить про наявність у 

зразків, розташованих на цих доріжках, алелю дикого типу за геном Wx-А1. 

У сорту контролю Софійка (доріжка 15) виявлено амплікон 652 пн, а у сорту 

контролю Оксана (доріжка 16) — амплікони 495 і 176 пн. Таким чином 

підтверджено наявність у сорту пшениці Софійка нуль-алелю за геном Wx-А1 

та алелю дикого типу за цим геном у сорту Оксана [293].  

 

Рис. 5.7 Електрофорез рестрикції Hind III ПЛР продуктів Wx-А1 

тритикале озимого (зразки 1t–14t) 

Результати ампліфікації за геном Wx-А1 у наступних 14 зразків (15t–

28t), що представлені досліджуваними сортами та двома сортами-контролями 
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(Софійка і Оксана) показані на рисунку 5.8. На доріжках 3, 5 і 12 (сорти 

Любомир, Петрол і Поліський 7) та 15 (сорт контроль Софійка) присутній 

амплікон 652 пн (нуль-алель Wx-А1). У всіх інших сортів (доріжки 1, 2, 4, 6–

11, 13, 14) та сорту контролю Оксана (доріжка 16) виявлено амплікони 495 і 

176 пн (алель дикого типу за геном Wx-А1). 

 

Рис. 5.8 Електрофорез рестрикції Hind III ПЛР продуктів Wx-А1 

тритикале озимого (зразки 15t–28t)  

На рисунку 5.9 наведені результати ампліфікації за геном Wx-А1 у 15 

селекційних номерів (зразки 29t–43t) та контролю ваксі сорту Софійка. На 

доріжках 10 і 13 (зразки 141 і 153) та 16 (сорт Софійка) виявлено амплікон 

652 пн, що відповідає нуль-алелю Wx-А1. У всіх інших сортів (доріжки 1–9, 

11, 12, 14, 15) виявлено амплікони 495 і 176 пн, що свідчить про наявність у 

цих зразків алелю дикого типу.  

 

Рис. 5.9 Електрофорез рестрикції Hind III ПЛР продуктів Wx-А1 

тритикале озимого (зразки 29t–43t)  

Отже, серед досліджуваних зразків тритикале озимого виділені 8 

колекційних зразків з нуль-алелями гену Wx-А1 у геномі А, що частково 

інгібують синтез амілози, тому ці зразки можуть характеризуватись 

підвищеним вмістом амілопектину і мати кращу ферментабельність 

крохмалю. 
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Також було проведено ідентифікацію колекційних зразків та двох 

сортів контролів за алельним станом гену Wx-В1 [293]. Результати аналізу 14 

зразків (1t–14t) представлені на рисунку 5.10. Амплікон 668 пн, який 

відповідає нуль-алелю цього гена, присутній лише на доріжці 15 у сорту-

контролю Софійка. У всіх досліджуваних колекційних зразків та у сорту 

контролю Оксана виявлений амплікон 778 пн, який вказує на наявність 

алелю дикого типу локусу Wx-В1. Аналіз всіх інших 29 колекційних зразків 

також показав наявність у них лише алелю дикого типу за цим геном. 

 

Рис. 5.10 Електрофорез ПЛР продуктів Wx-В1 тритикале озимого 

(зразки 1t–14t) 

Результати дослідження 14 колекційних зразків тритикале за алельним  

станом гену Wx-D1 наведені на рисунку 5.11. Амплікон 342 пн, що відповідає 

нуль-алелю, встановлений лише на доріжці 16 (контроль Софійка), а 

амплікон 930 пн (дикий тин) – на доріжці 15 (контроль Оксана). На доріжках 

1–14, де розташовані досліджувані зразки тритикале, амплікони були 

відсутні. Аналогічні результати були отримано при аналізі всіх інших 

колекційних зразків тритикале озимого.  

 

Рис. 5.11 Електрофорез ПЛР продуктів Wx-D1 тритикале озимого 

(зразки 1t–14t) 

За результатами проведеного молекулярно-генетичного аналізу 

поліморфізму генів Wx у колекційних зразків тритикале озимого 
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встановлено, що всі досліджувані зразки мали алель дикого типу за геном 

Wx-В1 та характеризувались відсутністю гену Wx-D1. За геном Wx-А1 

виявлені зразки як з алелями дикого типу, так і з наявністю у геномі нуль-

алелю (Додаток Г.2). З 43 колекційних зразків було виділено 8 зразків із 

нуль-алелем за геном Wx-А1: селекційні номери 141, 153, 201, 223, 229 і 

сорти Любомир, Петрол і Поліський 7. У таблиці 5.4 наведені результати 

аналізу за поліморфізмом генів Wx зразків, у яких визначена наявність нуль-

алелю за геном Wx-A1, та колекційних зразків, що представлені сортами 

власної і закордонної селекції. 

Таблиця 5.4 

Результати молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму генів Wx у 

колекційних зразків тритикале 

Назва колекційного 

зразка 

Гени 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 

Софійка – контроль 1* нуль-алель нуль-алель нуль-алель 

Оксана – контроль 2** дикий тип дикий тип дикий тип 

141 нуль-алель дикий тип відсутній 

153 нуль-алель дикий тип відсутній 

201 нуль-алель дикий тип відсутній 

223 нуль-алель дикий тип відсутній 

229 нуль-алель дикий тип відсутній 

Любомир нуль-алель дикий тип відсутній 

Петрол нуль-алель дикий тип відсутній 

Поліський 7 нуль-алель дикий тип відсутній 

Алмаз дикий тип дикий тип відсутній 

Докучаєвське дикий тип дикий тип відсутній 

Фанат дикий тип дикий тип відсутній 

Mundo дикий тип дикий тип відсутній 

Яша дикий тип дикий тип відсутній 

Волемир дикий тип дикий тип відсутній 

Котигорошко дикий тип дикий тип відсутній 

Солодюк дикий тип дикий тип відсутній 

Маєток Полісся дикий тип дикий тип відсутній 

Аристократ дикий тип дикий тип відсутній 

Мольфар дикий тип дикий тип відсутній 

Примітка : * – контроль 1 – сорт пшениці ваксі; 

** – контроль 2 – сорт пшениці із звичайним типом крохмалю 
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За результатами оцінки виділених колекційних зразків із нуль-алелем 

гену Wx-А1 за основними ознаками придатності для переробки на біоетанол 

встановлено, що вони значно різнилися між собою за показниками зернової 

продуктивності, маси 1000 зерен і вмісту крохмалю (табл. 5.5). Так, маса 

зерна з рослини у сорту Поліський 7 була низькою (2,6 г), проте у інших 

зразків, особливо у номеру 141 і сорту Петрол, вона була високою і досягала 

3,2 г. Маса 1000 зерен у цих колекційних зразків також значно різнилась і 

варіювала від 40,9 г (номер 223) до 51,9 г (номер 153). Показники вмісту 

крохмалю у зерні зразків із ваксі-алелем гену Wx-А1 змінювались від 66,4 % 

(номер 153) до 70,3 % (сорт Любомир). Тобто можна припустити, що не існує 

зв’язку між типом крохмалю і такими ознаками, як зернова продуктивність 

рослин, маса 1000 зерен і вміст крохмалю.  

Таблиця 5.5 

Характеристика колекційних зразків тритикале озимого із нуль-алелем 

гену Wx-А1 за рядом господарсько-цінних ознак, середнє за 2017–2019 рр. 

Назва зразка Маса зерна 

з рослини, 

г 

Маса 1000 

зерен,  

г 

Вміст 

крохмалю, 

% 

Середній розмір 

гранул крохмалю 

мкм V, % 

Маєток 

Полісся* 

3,3 52,0 66,8 18,1 27,3 

Аристократ* 3,3 40,6 68,7 18,0 26,9 

141 3,2 50,3 66,9 15,9 22,4 

153 2,9 51,9 66,4 16,6 23,2 

201 2,9 45,6 68,7 16,1 22,1 

223 2,9 40,9 66,9 16,5 23,2 

229 2,9 42,2 67,8 16,4 24,5 

Любомир 3,1 41,1 70,3 17,5 25,1 

Петрол 3,2 46,9 69,0 17,0 23,7 

Поліський 7 2,6 46,5 67,2 16,3 22,8 

Середнє по 

колекції 
3,0 45,7 67,8 16,9 

– 
Lim по 

колекції 
2,5–3,5 37,1–52,8 65,5–70,3 15,4–20,0 

S 0,3 4,0 0,7 0,9 

V, % 8,7 8,8 6,4 5,4 

Примітка: * для порівняння наведені сорти Маєток Полісся і Аристократ з диким типом 

гену Wx-А1 
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Аналіз за розміром крохмальних гранул показав, що у більшості зразків 

із наявністю нуль-алелю гену Wx-А1 встановлено відносно дрібний їх розмір. 

У номеру 141 середній розмір зерен крохмалю становив 15,9 мкм, у номерів 

153, 201, 223, 229 і сорту Поліський 7 він коливався від 16,1 до 16,6 мкм. 

Водночас у сортів із звичайним типом крохмалю Аристократ і Маєток 

Полісся визначено крупніший розмір крохмальних гранул – 18,0-18,1 мкм. 

Таким чином, можна зробити припущення щодо тенденції зниження розмірів 

гранул крохмалю у частково амілопектинових форм тритикале. Також, із 

урахуванням коефіцієнту варіації, можна сказати, що гранулометрична 

структура крохмалю у цих зразків характеризувалась більшою вирівняністю 

за розмірами гранул порівняно із колекційними зразками, які мають алелі 

дикого типу за трьома генами Wx. 

Для підвищення результативності добору у первинних ланках 

селекційного процесу і загалом селекції по створенню сортів тритикале 

спирто-дистилятного використання, актуальним є встановлення залежності 

між головними ознаками, що визначають відповідність вихідного матеріалу 

вимогам цьому напряму. Так як досить новими і перспективними є 

дослідження зі створення амілопектінових сортів тритикале, головну увагу 

було приділено виявленню можливих кореляційних зв’язків між такими 

важливими кількісними ознаками, як зернова продуктивність, вміст 

крохмалю, розмір крохмальних гранул та алельним станом гену Wx-А1 

(табл.  5.6). Для цього застосовували непараметричні методи обчислення 

сили кореляції за Кендаллом. 

Встановлена відсутність достовірних кореляційних зв’язків між 

амілопектиновим типом крохмалю і зерновою продуктивністю та вмістом 

крохмалю, що підтверджено як результатами досліджень окремо за 2017-

2019, так і у середньому за три роки. Також не виявлена достовірна кореляція 

між алельним станом гену Wx-А1 та максимальними і мінімальними 

розмірами гранул крохмалю.  
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Слабка обернена достовірна кореляція (при p < 0,1) за Кендаллом 

відмічена із середнім розміром крохмальних гранул у 2018, 2019 роках та за 

три роки (r = -0,20, -0,21, -0,19, відповідно). Отримані результати 

підтверджують наше припущення щодо наявності оберненої кореляції між 

розмірами крохмальних гранул і амілопектиновим типом крохмалю. 

Таблиця 5.6 

Кореляція амілопектинового типу крохмалю, що контролюється геном 

Wx-А1, із зерновою продуктивністю та кількісними показниками 

крохмалю у тритикале озимого 

Ознаки  
Рік проведення 

дослідження 
Алелі Wx-А1 

Зернова продуктивність 

2017 0,09 

2018 -0,12 

2019 -0,08 

середнє за 3 роки -0,03 

Вміст крохмалю у зерні 

2017  -0,07 

2018 0,00 

2019 0,02 

середнє за 3 роки -0,01 

Розмір гранул 

крохмалю  

максимальний 

2017 -0,15 

2018 -0,09 

2019 0,01 

середнє за 3 роки -0,08 

мінімальний 

2017 -0,09 

2018 -0,03 

2019 -0,10 

середнє за 3 роки -0,06 

середній 

2017 -0,06 

2018 -0,20* 

2019 -0,21* 

середнє за 3 роки -0,19* 

Примітка : * кореляції достовірні при p<0,1 
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На графіках (рис. 5.12) показано діапазон розподілу за середнім і 

мінімальним розмірами гранул крохмалю у зразків тритикале озимого в 

групах із диким типом та нуль-алелем гену Wx-А1.  

 

Середній розмір гранул, групування за алелями Wx-A1

 Середнє 
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Мінімальний розмір гранул, групування за алелями Wx-A1
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Рис. 5.12 Діапазон розподілу крохмальних гранул за розмірами у 

зразків тритикале озимого залежно від алельного стану гену Wx-А1.  

 

Графічне зображення наочно показало, що генотипи із нуль-алелем 

мали менший середній розмір гранул, ніж зразки з диким типом алелю гену 

Wx-А1, що підтверджено зміщенням униз довірчого інтервалу, діапазон якого 

та середнє значення у зразків першої групи становили 16,1-16,9 мкм і 
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16,5 мкм, а другої – 16,7-17,3 мкм і 17,0 мкм, відповідно. За розмахом варіації 

більші показники встановлені у зразків із нуль-алелем.  

Аналіз розподілу за мінімальним розміром крохмальних гранул у 

колекційних зразків показав аналогічні результати. Діапазони варіювання 

довірчого інтервалу і середні значення при цьому становили 10,1-10,7 мкм і 

10,4 мкм (нуль-алель) та 10,3-11,2 мкм і 10,8 мкм (дикий тип), проте розмах 

варіації був більшим у зразків із диким типом гену Wx-А1. Отже, 

підтверджено залежність середнього розміру крохмальних гранул від 

алельного стану гену Wx-А1. Результати аналізу за максимальним розміром 

гранул довели, що групування відбулося досить рівномірно в обох групах 

зразків, причому довірчий інтервал охоплював практично всі значення. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Розроблено «Спосіб добору селекційного матеріалу тритикале за 

гранулометричним складом крохмалю» (Патент на корисну модель 

№  140021, 2020), застосування якого дозволяє швидко аналізувати великі 

обсяги досліджуваного матеріалу за морфологічними параметрами 

крохмалю. 

2. Доведена генетична різноманітність колекційних зразків тритикале 

озимого за гранулометричною структурою крохмалю. У середньому за роки 

досліджень максимальний розмір крохмальних гранул по колекції варіював 

від 19,4 до 32,7 мкм, мінімальний —  від 9,9 до 15,7 мкм, а за середнім 

розміром діапазон мінливості становив від 15,4 до 20,0 мкм. 

3. Виявлена тенденція залежності вирівняності гранулометричної 

структури крохмалю від середнього розміру гранул: зразки із великим 

значенням середніх розмірів відрізнялися більшою неоднорідністю складу 

крохмалю порівняно до зразків із малими середніми розмірами крохмальних 

зерен.  

4. Частотний розподіл гранулометричної структури крохмалю за 

розмірами гранул у середньому по колекції тритикале озимого становив: 
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I група (10,0-15,0 мкм) — 37,1 %; II (15,1-20,0 мкм) – 41,1 %; III (20,1-

25,0 мкм) – 17,2 %; IV (25,1-30,0 мкм) – 3,8 %; V (>30 мкм) – 0,8 %.  

5. Виділені зразки Яша, Mundo, 199, 141 і 123, що характеризуються 

дрібними крохмальними гранулами (середній розмір 15,4–15,9 мкм) та 

однорідністю гранулометричного складу, є цінними джерелами для 

створення сортів спирто-дистилятного напряму використання. 

6. Не виявлено достовірних кореляційних залежностей між розміром 

крохмальних гранул і вмістом крохмалю та елементами структури зернової 

продуктивності, що доводить можливість створення форм тритикале із 

поєднанням у генотипі дрібних крохмальних гранул, підвищеного вмісту 

крохмалю і високої продуктивності. 

7. Всі досліджувані зразки мали алель дикого типу за геном Wx-В1 та 

характеризувались відсутністю гену Wx-D1. За геном Wx-А1 виявлені зразки 

як з алелями дикого типу, так і з наявністю у геномі ваксі-алелю. Виділено 8 

зразків із ваксі-алелем за геном Wx-А1: 141, 153, 201, 223, 229, Любомир, 

Петрол і Поліський 7, які є цінним вихідним матеріалом для створення сортів 

тритикале із підвищеним вмістом у крохмалі амілопектину. 

8. Слабка від’ємна достовірна кореляція (при p < 0,1, за Кендаллом) 

встановлена між наявністю у зразків алелю Wx-А1 і середнім розміром 

крохмальних гранул, що підтвердило спостерігаєму тенденцію зниження 

розмірів зерен крохмалю у частково амілопектинових зразків тритикале. Не 

виявлено достовірних кореляційних зв’язків між амілопектиновим типом 

крохмалю і зерновою продуктивністю та вмістом крохмалю. 

 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, 

опубліковано наукові праці [213, 273–278, 290–293]. 
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РОЗДІЛ 6 

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИХІДНОГО 

СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЕКОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИРОЩУВАННЯ НОВИХ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО 

 

Створення нових сортів сільськогосподарських культур з високою 

продуктивністю та покращеною якістю продукції, що відповідають всім 

вимогам виробництва, є головним завданням селекції. Для встановлення 

закономірностей формування продуктивного потенціалу сорту необхідно 

дослідити особливості розвитку всіх його складових елементів, виявити 

внесок кожного з них у формування загальної продуктивності, визначити 

мінливість та взаємозв’язки цих ознак. За думкою Літуна П.П. та інших 

провідних вчених Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, для 

підвищення результативності наукових досліджень та підтвердження 

достовірності отриманих результатів польових і лабораторних оцінок, обліків 

та спостережень необхідним є використання різних сучасних методів 

математико-статистичного аналізу. Застосування для оцінки селекційного 

матеріалу одновимірних методів математико-статистичного аналізу дозволяє 

проводити оцінку лише за окремими ознаками, в той же час методи 

багатовимірного аналізу дають змогу проводити оцінку цінності матеріалу за 

інтегральними ознаками із урахуванням прояву і взаємозв’язків всіх їх 

складових компонентів [294]. 

 

6.1 Кореляційна залежність між основними ознаками структури 

продуктивності та якості зерна 

 

Метод кореляційного аналізу, що дозволяє встановити форму 

залежності та тісноту зв’язків між досліджуваними ознаками, знайшов 

широке застосування у різних сферах сільськогосподарських наук, у тому 

числі і у практичній селекції [295–298]. Визначення сили і направленості 
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зв’язків між господарсько-цінними ознаками допомагає оптимізувати 

процеси добору і аналізу вихідного матеріалу та тим самим покращити 

результативність роботи у початкових ланках селекційного процесу. Із 

використанням кореляційного аналізу було досліджено зв’язки між 

основними кількісними ознаками, що визначають зернову продуктивність та 

якість зерна у колекційних зразків тритикале озимого. Достовірність слабких 

зв’язків між ознаками із значенням коефіцієнту кореляції меншим за 0,30 є 

статистично не доведеною у зв’язку із недостатньою кількістю пар 

спостережень. 

Не встановлено достовірних залежностей між тривалістю періоду 

вегетації та іншими досліджуваними ознаками. Слабка від’ємна кореляція 

визначена із загальною кущистістю (r = −0,17) та масою 1000 зерен (r = 

−0,15), а позитивна — із висотою рослин (r = 0,10), масою і кількістю зерен з 

рослини та з одного колосу (r = 0,14 і 0,10 та r = 0,19 і 0,16, відповідно). 

Практично відсутній взаємозв’язок із продуктивною кущистістю, вмістом 

білка та крохмалю (табл. 6.1). 

Між висотою рослин і всіма іншими ознаками також не встановлено 

достовірних кореляційних зв’язків. Слабка від’ємна кореляція визначена із 

загальною і продуктивною кущистістю (r = −0,13 і −0,12) та кількістю зерен з 

рослини (r = −0,22), позитивна — із масою 1000 зерен (r = 0,18). Із такими 

ознаками, як маса зерна з рослини і колосу (r = 0,01 і 0,09), число зерен з 

колосу (r = −0,05) та вміст крохмалю (r = 0,08) і білка (r = 0,01) кореляційного 

зв’язку практично не виявлено. 

Встановлена достовірна сильна від’ємна кореляція загальної і 

продуктивної кущистості рослин із масою та кількістю зерен з одного колосу  

(r = −0,91 і −0,88 та r = −0,84 і −0,80, відповідно). Також достовірна від’ємна 

кореляція середньої сили визначена із зерновою продуктивністю (r = −0,57 і 

−0,43). Слабкі від’ємні кореляції виявлені між загальною і продуктивною 

кущистістю та числом зерен з рослини (r = −0,27 і −0,14), масою 1000 зерен (r = 

−0,11 і −0,15), вмістом у зерні крохмалю (r = −0,09 і −0,10), а слабка позитивна − 
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лише із вмістом білка (r = 0,15 і 0,13), які є статистично недостовірними. 

Таким чином між інтенсивністю кущення і формуванням основних ознак 

структури зернової продуктивності існує негативна залежність різної сили. 

При цьому сильніша негативна кореляція встановлена із ознаками 

продуктивності колосу, ніж із ознаками рослини у цілому.  

Головною ознакою продуктивності є маса зерна з рослини. Найбільш 

сильний позитивний кореляційний зв’язок встановлено у цієї ознаки із масою 

зерна з колосу (r = 0,78), середньої сили — із числом зерен з рослини і колосу 

та масою 1000 зерен (r = 0,47; 0,63 і 0,37, відповідно) та слабкий — із вмістом 

крохмалю (r = 0,14). Середня від’ємна кореляція виявлена із вмістом у зерні 

білка (r = −0,37). Сила і направленість кореляційних зв’язків між ознакою 

маса зерна з колосу та іншими ознаками були подібними до кореляції 

зернової продуктивності із цими ж ознаками [299].  

Встановлена кореляція кількості зерен з рослини: із числом зерен з 

колосу — позитивна середньої сили (r = 0,69), із масою 1000 зерен — 

від’ємна середня (r = −0,59), із вмістом білка у зерні — від’ємна слабка 

(r = −0,29), а із вмістом крохмалю — позитивна слабка (r = 0,23). Кількість 

зерен з колосу має слабку позитивну кореляцію із вмістом крохмалю 

(r = 0,20), а із масою 1000 зерен і вмістом білка — слабку від’ємну (r = −0,21 і 

−0,29).  

Між масою 1000 зерен і вмістом білка та крохмалю достовірних 

кореляційних зв’язків не встановлено. Визначений від’ємний зв’язок 

середній сили між вмістом білка і крохмалю (r = −0,64). Важливо, що між 

всіма іншими ознаками і вмістом крохмалю кореляція практично відсутня. 

Це дозволяє створення різних за тривалістю періоду вегетації та елементами 

структури зернової продуктивності форм із підвищеним вмістом крохмалю. 
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Таблиця 6.1 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції (r) між кількісними ознаками у колекційних зразків  

тритикале озимого, середнє за 2017–2019 рр. 
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Висота рослин 0,10 – – – – – – – – – 

Кущистість 
загальна −0,17 −0,13 – – – – – – – – 

продуктивна −0,03 −0,12 0,91* – – – – – – – 

Маса зерна  
з рослини 0,14 0,01 −0,57* −0,43* – – – – – – 

з колосу 0,10 0,09 −0,91* −0,88* 0,78* – – – – – 

Число зерен  
з рослини 0,19 −0,22 −0,27 −0,14 0,47* 0,34* – – – – 

з колосу 0,16 −0,05 −0,84* −0,80* 0,63* 0,87* 0,69* – – – 

Маса 1000 зерен −0,15 0,18 −0,11 −0,15 0,37* 0,26 −0,59* −0,21 – – 

Вміст білка −0,06 0,01 0,15 0,13 −0,37* −0,27 −0,29 −0,29 −0,01 – 

Вміст крохмалю 0,02 0,08 −0,09 −0,10 0,14 0,10 0,23 0,20 −0,10 −0,64* 

Примітка : * достовірно за Р0,05 
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Таким чином найсильніша достовірна позитивна кореляція встановлена 

між загальною і продуктивною кущистістю, між масою зерна з рослини і з 

колосу та між масою і кількістю зерен з колосу. Сильні від’ємні кореляційні 

зв’язки існують між інтенсивністю кущення і масою та кількістю зерна з 

колосу. Виявлені кореляційні зв’язки важливих ознак зернової 

продуктивності і якості зерна і крохмалю у тритикале озимого можна 

використовувати під час проведення оцінок селекційного матеріалу. 

Використання особливостей і закономірностей формування елементів 

структури продуктивності рослин на основі визначення зв’язків основних 

ознак покращує результативність добору за заданими параметрами і тем 

самим ефективність робіт по створенню нових сортів. 

 

6.2 Визначення селекційної цінності колекційних зразків за 

кількісними ознаками на основі інтегральної оцінки за індексами 

віддаленості від адаптивної норми  

 

За значенням параметрів ознак, що наведені у натуральних величинах 

вимірювання, проведення системного аналізу загалом, тобто цілісної оцінки 

збалансованості макросистеми за всіма її ознаками, є ускладненим у зв’язку 

із різною співрозмірністю цих ознак. У Інституті рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН Літуном П. П. із співавторами було розроблено метод 

багатовимірного аналізу для визначення селекційної цінності досліджуваного 

матеріалу шляхом використання індексів інтегральної оцінки макросистем у 

цілому за параметрами окремих макроознак, які визначають важливі 

кількісні особливості процесів розвитку і формоутворення у вихідного і 

селекційного матеріалу [221]. Головним при цьому є приведення всіх ознак 

до однієї відносної одиниці вимірювання, що надає можливість кращого 

порівняння досліджуваного матеріалу за всім простором ознак. 

Запропонований метод дозволяє проводити коректну порівняльну оцінку на 
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основі розрахунків індексів віддаленості від «адаптивної норми» та здійснити 

ідентифікацію матеріалу за інтенсивністю прояву конкретних ознак.  

Індекси віддаленості від адаптивної норми розраховували як 

відношення показників різних ознак кожного колекційного зразка до 

середнього значення цих ознак по колекції. Таким чином індекси показують 

віддаленість від середнього значення або «адаптивної норми». Основною 

перевагою використання індексів віддаленості є можливість розрахунку на їх 

основі інтегральних індексів, які відображають комплексну оцінку 

інтенсивності формоутворення на рівні цілісності макросистеми за 

сукупністю досліджуваних ознак і дозволяють проводити оцінку селекційної 

цінності матеріалу. Інтегральний індекс оцінки знаходять як середнє 

геометричне із індексів за всіма досліджуваними ознаками [221].  

Із застосування індексів віддаленості від «адаптивної норми» була 

проведена оцінка колекції тритикале озимого за елементами структури 

продуктивності якості зерна, результати якої викладені у статті 

«Ідентифікація вихідного селекційного матеріалу тритикале озимого із 

використанням індексів віддаленості від адаптивної норми» (Електронне 

наукове фахове видання «Наукові доповіді НУБІП України». 2020. № 2) 

[300]. Колекційні зразки за значенням індексів інтегральної оцінки 

розподілили на групи. Перша група зразків із значенням інтегральних 

індексів більше 1,00 налічувала 14 зразків. У другу групу, де індекси 

становили від 0,96 до 1,00, ввійшло 20 зразків. Третя група із низькими 

значеннями інтегральних індексів (0,91–0,95) включала 9 зразків (табл. 6.2 ).  

Серед зразків першої групи слід виділити п’ять (185, 181, Аристократ, 

101 і 87) із найбільшими значеннями індексів інтегральної оцінки, які 

становили від 1,05 до 1,08, та високими показниками індексів віддаленості 

від «адаптивної норми» за масою зерна з рослини (1,10–1,17) та з колосу 

(1,26–1,37). Водночас встановлена значна різниця між цими зразками за 

рівнем прояву складових ознак продуктивності. Так, зразки 181 і Аристократ 

з однаковими значеннями як індексів інтегральної оцінки, так і індексів 

зернової продуктивності різнилися за параметрами числа і маси 1000 зерен. 
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Таблиця 6.2 

Інтегральна оцінка розвитку елементів структури зернової продуктивності у колекційних зразків тритикале 

озимого за індексами віддаленості від «адаптивної норми», середнє за 2017–2019 рр. 

Сорт, 

селекційний номер 

Індекси віддаленості від «адаптивної норми» 

Індекс 

інтегральної 

оцінки 

В
и

со
та

 

р
о
сл

и
н

 Кущистість Маса зерна Число зерен 

М
ас

а 
1
0
0
0
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к
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мольфар – St 1,05 1,03 1,00 0,97 0,99 0,91 0,90 1,02 0,98 

Індекс інтегральної оцінки  > 1,00 

185 1,04 0,90 0,83 1,17 1,37 1,09 1,29 1,04 1,08 

181 1,05 0,94 0,88 1,13 1,26 1,04 1,15 1,12 1,07 

Аристократ 1,01 0,82 0,83 1,13 1,32 1,25 1,48 0,89 1,07 

101 0,98 0,86 0,83 1,17 1,32 1,10 1,27 1,03 1,06 

87 1,05 0,86 0,83 1,10 1,32 1,02 1,21 1,06 1,05 

213 0,97 1,03 1,00 1,07 1,04 1,11 1,12 1,04 1,05 

123 0,98 0,78 0,77 1,10 1,37 1,21 1,52 0,87 1,04 

219 0,95 0,86 0,77 1,10 1,37 1,02 1,26 1,11 1,04 

Маєток Полісся 1,07 0,98 1,00 1,10 1,10 0,94 0,94 1,14 1,03 

141 1,01 0,78 0,77 1,07 1,37 0,96 1,22 1,10 1,02 

223 1,29 1,03 1,00 0,97 0,93 1,09 1,03 0,90 1,02 

135 1,07 0,98 0,94 1,03 1,04 1,00 1,02 1,03 1,01 

Любомир 0,91 1,03 1,00 1,03 0,99 1,15 1,13 0,90 1,01 

Солодюк 0,83 0,98 1,00 1,03 0,99 1,26 1,23 0,85 1,01 
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Продовження табл. 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Індекс інтегральної оцінки 0,96–1,00 

191 1,07 1,07 1,06 0,97 0,93 0,99 0,93 1,00 1,00 
93 1,15 0,90 1,00 1,00 0,99 1,04 1,01 0,94 1,00 
209 1,02 1,03 1,06 1,00 0,93 1,03 0,95 0,98 1,00 
217 0,96 0,86 0,83 1,07 1,21 0,90 1,04 1,16 1,00 
221 1,23 1,03 0,94 0,97 0,99 0,88 0,93 1,07 1,00 
Петрол 0,95 1,11 1,18 1,07 0,88 1,01 0,85 1,03 1,00 
Котигорошко 0,85 1,03 1,00 1,03 0,99 1,03 1,03 0,98 0,99 
Волемир 0,98 1,19 1,36 1,03 0,77 0,94 0,69 1,09 0,99 
53 0,98 0,86 0,88 1,03 1,15 0,98 1,11 0,92 0,98 
147 1,05 1,03 1,18 1,03 0,82 0,96 0,78 1,08 0,98 
201 1,08 0,86 0,88 0,97 1,04 0,96 1,06 1,00 0,98 
205 0,96 1,03 1,06 1,03 0,93 0,93 0,84 1,10 0,98 
229 0,96 1,15 1,18 0,97 0,77 1,08 0,88 0,92 0,98 
Mundo 0,86 0,98 0,94 1,00 1,04 0,97 1,03 1,02 0,98 
157 1,03 1,11 1,18 1,00 0,82 0,88 0,71 1,10 0,97 
199 1,15 0,94 0,83 0,90 1,04 0,88 1,01 1,02 0,97 
149 1,05 1,11 1,06 0,97 0,88 0,91 0,84 1,00 0,97 
Фанат 0,88 1,07 1,12 0,93 0,82 1,17 1,04 0,81 0,97 
165 1,08 1,15 1,12 0,90 0,77 0,93 0,80 1,00 0,96 

Індекс інтегральної оцінки  0,91–0,95 
153 0,93 0,98 0,94 0,97 0,99 0,84 0,87 1,14 0,95 
207 0,99 1,23 1,47 0,90 0,60 1,08 0,72 0,85 0,95 
Докучаєвське 0,94 0,94 0,88 0,93 0,99 0,97 1,07 0,93 0,95 
203 0,88 1,11 1,12 0,93 0,82 0,91 0,79 1,04 0,94 
Яша 0,86 1,11 1,06 0,90 0,82 1,00 0,91 0,93 0,94 
Алмаз 0,85 1,11 1,06 0,83 0,77 0,97 0,90 0,91 0,92 
215 1,00 0,94 0,88 0,83 0,93 0,91 0,99 0,89 0,92 
Поліське 7 0,97 1,15 1,18 0,87 0,71 0,84 0,69 1,02 0,91 
161 1,06 1,07 1,06 0,83 0,71 0,85 0,76 0,99 0,91 



Якщо зразок 181 мав перевагу за індексом маси 1000 зерен (1,12), то у 

сорту Аристократ визначені високі значення індексів за кількістю зерен як з 

рослини, так і з колосу (1,25 і 1,48, відповідно). Таким чином, у першого з 

цих зразків продуктивність забезпечуються за рахунок крупного зерна, а у 

другого — підвищеної кількості зерен. Зразки 123 і 219, що теж 

характеризувались однаковими значеннями індексів інтегральної оцінки та 

індексів віддаленості за масою зерна, також мали різні значення індексів за 

кількістю і масою 1000 зерен. Серед інших зразків цієї групи можна виділити 

зразки за рівнем прояву ознак, що значно відрізняються від середнього 

значення: сорт Солодюк — за низькими індексами віддаленості за висотою 

рослин і масою 1000 зерен (0,83 і 0,85, відповідно), сорт Любомир — за 

низьким (0,91), а номер 223 — за високим індексом за висотою (1,29), сорт 

Маєток Полісся — за високим значенням індексу маси 1000 зерен (1,14).  

Зразки 217 і Петрол із середнім значенням індексів інтегральної оцінки 

(1,00) характеризувались підвищеними індексами віддаленості за зерновою 

продуктивністю (1,07). Інші зразки із цієї групи також мали значні 

відхилення від середнього значення за окремими ознаками. За підвищеними 

значеннями індексів за висотою рослин виділено зразки 93, 199 і 221 (1,15 і 

1,23), а за низькими — Котигорошко (0,85), Mundo (0,86) і Фанат (0,88); за 

підвищеною продуктивною кущистістю — зразки Петрол, 147, 157, 229 

(1,18) і Волемир (1,36), а за низькою — номери 217, 199 (0,83), 53, 201 (0,88). 

Високими значеннями індексів віддаленості за масою зерна з колосу 

відрізнялися зразки 217 (1,21), 53 (1,15), а низькими — 229, 165, Волемир 

(0,77) та Фанат, 147, 157 (0,82). За суттєвим перевищенням середнього 

значення за числом зерен з колосу виділено зразки 217 і Фанат (1,04), 201 

(1,06), 53 (1,11), а за масою 1000 зерен — 221 (1,07), 147 (1,08), Волемир 

(1,09), 205 і 157 (1,10), 217 (1,16). 

Серед зразків із низькими значеннями індексів інтегральної оцінки 

(0,91–0,95) також можна виділити зразки, що характеризувались значними 

відхиленнями від «адаптивної норми»: за низькою висотою рослин — сорти 
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Алмаз і Яша (0,85 і 0,86); за підвищеною продуктивною кущистістю — 203 

(1,12), Поліське 7 (1,18), 207 (1,47), за різною масою 1000 зерен — 153 (1,14) і 

207 (0,85). За рівнем прояву інших ознак зразки цієї групи у основному 

поступалися за середньому значенню по колекції. 

Із застосування індексів інтегральної оцінки та індексів віддаленості 

від «адаптивної норми» також був проведений аналіз колекційних зразків за 

показниками якості зерна і крохмалю. Оцінку проводили за вмістом у зерні 

білка і крохмалю та за його гранулометричним складом (табл. 6.3). Серед 

проаналізованих сортів і номерів найбільшу цінність у якості вихідного 

матеріалу для створення сортів тритикале, придатних для переробки на 

біоетанол, представляють зразки із підвищеним вмістом крохмалю та 

дрібними і вирівняними його гранулами [300].  

Чотирнадцять зразків мали значення індексу інтегральної оцінки 

більше 1,00. За його найбільшим значенням виділено сорти Алмаз, 

Докучаєвське і номер 215 (1,05–1,14), які також мали велике значення 

індексів віддаленості від «адаптивної норми» за всіма розмірами 

крохмальних зерен. Всі інші зразки із цієї групи мали великі індекси за 

максимальними і середніми та низькі —  за мінімальними розмірами гранул, 

що свідчить про значну невирівняність гранулометричного складу крохмалю. 

Серед цих зразків можна виділити сорти Солодюк, Маєток Полісся і номери 

87, 209 за низькими значеннями індексів за вмістом білка (0,92–0,97), а зразки 

205 і 229 – за пониженим середнім розміром гранул крохмалю (0,95–0,97). 

Дев’ятнадцять колекційних зразків характеризувались індексом 

інтегральної оцінки на рівні від 0,98 до 1,00. Три із них (Любомир, 101, 

Петрол) мали високе значення індексів відхилення від «адаптивної норми» за 

вмістом крохмалю (1,02–1,04). Номери 199, 201, 221, 147 відрізнялись 

низьким значенням індексу віддаленості за середнім розміром гранул (0,93–

0,96). Номер 123 характеризувався одночасно високим індексом за вмістом 

крохмалю (1,02) та низьким за середнім розміром його гранул (0,94) і 

вмістом білка (0,89). 
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Таблиця 6.3 

Інтегральна оцінка за показниками якості зерна і крохмалю 

колекційних зразків тритикале озимого за індексами віддаленості  

від «адаптивної норми», середнє за 2017–2019 рр. 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Індекси віддаленості  

від «адаптивної норми» 

Індекс 

інтегральної 

оцінки 

Вміст у зерні 
Розмір крохмальних 

гранул 
б
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1 2 3 4 5 6 7 

Мольфар – St 0,98 1,01 0,97 0,89 1,01 0,97 

Індекс інтегральної оцінки  > 1,00 

Алмаз 1,06 1,00 1,47 1,05 1,18 1,14 

Докучаєвське 1,05 0,99 1,27 1,08 1,13 1,10 

219 1,04 0,99 1,03 1,14 1,04 1,05 

215 1,03 1,00 0,98 1,11 1,09 1,04 

217 1,07 1,00 0,98 1,04 1,03 1,02 

209 0,96 1,01 0,99 1,13 1,02 1,02 

53 1,03 0,99 0,97 1,09 1,00 1,02 

93 1,03 0,99 0,96 1,03 1,05 1,01 

205 1,09 0,98 0,96 1,08 0,95 1,01 

Маєток Полісся 0,92 0,98 0,96 1,13 1,07 1,01 

Солодюк 0,97 1,03 0,93 1,06 1,06 1,01 

135 1,03 1,00 0,96 1,06 1,00 1,01 

87 0,94 1,01 0,99 1,09 1,02 1,01 

229 1,09 1,00 0,94 1,05 0,97 1,01 

Індекс інтегральної оцінки  0,98–1,00 

207 1,08 0,98 0,97 1,01 0,98 1,00 

201 1,00 1,01 0,96 1,07 0,95 1,00 

223 1,07 0,99 0,97 0,98 0,97 0,99 

153 1,04 0,98 1,01 0,97 0,98 0,99 

221 1,07 1,00 0,95 1,01 0,95 0,99 

199 0,98 1,01 0,95 1,10 0,93 0,99 
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Продовження табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Аристократ 0,89 1,01 0,96 1,05 1,06 0,99 

181 0,95 1,01 0,99 1,05 0,97 0,99 

Любомир 0,96 1,04 0,98 0,96 1,03 0,99 

147 1,05 1,00 0,94 1,01 0,96 0,99 

165 0,96 1,01 0,98 1,03 0,97 0,99 

185 1,06 0,97 0,99 0,92 0,98 0,98 

161 1,03 1,00 0,99 0,93 0,97 0,98 

Волемир 0,98 1,01 0,95 0,95 1,03 0,98 

123 0,89 1,02 0,97 1,09 0,94 0,98 

101 0,89 1,03 0,97 1,01 1,01 0,98 

Фанат 1,05 0,97 0,94 0,95 1,00 0,98 

Петрол 0,83 1,02 1,02 1,04 1,00 0,98 

157 1,05 1,01 0,95 0,89 1,00 0,98 

Індекс інтегральної оцінки  0,95–0,97 

141 1,03 0,99 0,95 0,97 0,94 0,97 

Котигорошко 1,01 0,97 0,96 0,94 0,99 0,97 

149 0,97 1,01 0,96 0,94 0,97 0,97 

Поліське 7 1,04 0,99 0,95 0,92 0,96 0,97 

203 0,93 1,01 0,97 0,92 1,01 0,97 

191 0,88 1,01 0,94 1,01 0,99 0,97 

213 0,96 1,01 0,98 0,88 0,97 0,96 

Mundo 1,07 0,97 1,19 0,69 0,92 0,95 

Яша 1,02 0,99 1,24 0,67 0,91 0,95 

У групу із значенням індексів інтегральної оцінки від 0,95 до 0,97 

ввійшло десять зразків. Ці зразки мали низькі індекси за розмірами гранул 

крохмалю. Найменший середній розмір гранул встановлено у зразків Яша, 

Mundo, 141 і Поліський 7 (від 0,91 до 0,96). Сорти Яша і Mundo 

характеризувались також підвищеними значеннями індексів за мінімальними 

(1,19–1,24) та найменшими за максимальними розмірами гранул крохмалю 

(0,67–0,69), що свідчить про однорідність гранулометричного складу 

крохмалю цих зразків. За поєднанням низького значення індексів 

віддаленості за середнім розміром крохмальних гранул (0,97) та підвищеного 
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за вмістом крохмалю у зерні (1,01) слід відмітити номери 149 і 213. 

Підвищеним значенням індексів за вмістом крохмалю (1,01) 

характеризувались зразки 203, 191 і Мольфар. Виділені зразки можна 

рекомендувати для включення у схеми гібридизації в якості батьківських 

форм – джерел цінних ознак за підвищеним вмістом крохмалю та дрібними 

крохмальними гранулами, що є цінними ознаками у вихідного матеріалу для 

створення сортів спирто-дистилятного напрямку використання. 

 

6.3 Факторний аналіз формування зернової продуктивності у 

тритикале озимого 

 

Одним із методів багатовимірного статистичного аналізу є факторний 

аналіз, який являє сукупність моделей й методів, орієнтованих на вияв і 

аналіз внутрішніх причин (факторів), що формують той чи інший процес, на 

основі інформації про їхні зовнішні проявляння у вигляді отриманих 

параметрів ознак, що вивчаються. В основі різних моделей факторного 

аналізу покладена наступна гіпотеза: показники багаточисельних ознак, що 

отримують шляхом проведення спостережень або вимірювань, є лише 

відносними характеристиками досліджуваного об’єкту або явища. Проте 

насправді існують внутрішні властивості або фактори, число яких є значно 

меншим, і які неможливо визначити прямим виміром. У наш час факторний 

аналіз є невід’ємною частиною різних статистичних комп’ютерних програм і 

використовується як основний інструментарій у багатьох науках, що мають 

справи із багатопараметричним описом досліджуваних об’єктів, таких як 

соціологія, економіка, біологія, медицина та інших. Факторний аналіз набув 

поширення і в сільськогосподарських науках, зокрема у селекції для 

вивчення особливостей формування і прояву продуктивності рослин та 

комплексної оцінки селекційного матеріалу різних культур [301–304]. 
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За допомогою факторного аналізу проводять класифікацію ознак, які 

характеризують спостереження. Тому головною метою факторного аналізу є 

скорочення кількості змінних (ознак) на основі їх класифікації і встановлення 

структури взаємозв’язків між ними. Застосування цього аналізу дозволяє 

провести зведення великої кількості ознак до значно меншої кількості 

незалежних величин, або так званих загальних факторів, які пояснюють 

зв’язки між ознаками об’єкта. Таким чином замість вихідного набору 

перемінних з’являється можливість аналізувати дані за виділеними 

факторами. При цьому в один фактор об’єднуються ознаки, що сильно 

взаємозв’язані між собою. Ознаки, які відносяться до різних факторів слабко 

корелюють між собою [305, 306]. 

За результатами обробки первинних даних досліджуваних ознак у 

зразків тритикале озимого, що отримані за період 2017-2019 років, методом 

факторного аналізу серед множини всіх характеристик виділені нові загальні 

фактори, кожному із яких відповідає декілька провідних ознак. Застосування 

факторного аналізу дозволило оптимізувати одинадцять основних ознак, що 

визначають формування продуктивності і якості зерна тритикале озимого 

[307]. Встановлено, що варіювання показників цих ознак пов’язано з чотирма 

основними факторами, які зумовлюють 81,7 % загальної мінливості у 

колекційних зразків тритикале озимого (табл. 6.4).  

Було розроблено факторну структуру продуктивності і якості зерна, де 

для кожного фактору визначені відповідні провідні ознаки, встановлено силу 

їх зв’язків, або факторні навантаження з цими факторами. Як провідні, для 

кожного фактору виділені ознаки, навантаження яких становило більше 

0,700. Відповідно розподілу провідних ознак виділені нові фактори 

характеризуються наступним чином: перший фактор визначає 

продуктивність одного колосу, другий пов’язаний із формуванням загальної 

кількості зерен на рослинах та його крупністю, третій контролює біохімічні 

показники якості зерна, четвертий – продуктивність рослин загалом. 
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Таблиця 6.4 

Факторна структура формування зернової продуктивності у тритикале 

озимого, середнє за 2017–2019 рр. 

Фактор Провідні ознаки 

Факторні 

навантаження 

ознак 

Частка 

фактора у 

загальній 

дисперсії, % 

Фактор 1 

Продуктивність 

колосу 

Маса зерна з колосу 

Число зерен з колосу 

Загальна кущистість 

Продуктивна кущистість 

0,985 

0,888 

0,801 

0,744 

38,3 

Фактор 2 

Крупність і 

кількість зерен 

Маса 1000 зерен 

Число зерен з рослини 

0,891 

0,810 
17,3 

Фактор 3 

Якість зерна 

Вміст білка 

Вміст крохмалю 

0,891 

0,873 
16,0 

Фактор 4 

Загальна 

продуктивність 

рослини 

Маса зерна з рослини 

Висота рослин 

Тривалість періоду вегетації 

0,713 

0,708 

0,704 

11,1 

Головним у формуванні продуктивності є перший фактор, частка якого 

у загальній дисперсії становить 38,3 %. Цей фактор поєднує такі провідні 

ознаки, як маса і кількість зерен з колосу, загальна та продуктивна 

кущистість. Факторні навантаження провідних ознак першого фактору були 

високими і становили: маса зерна з колосу – 0,985, число зерен з колосу – 

0,888, загальна кущистість – 0,801, продуктивна кущистість – 0,744. Таким 

чином, підтверджено основний внесок головного колосу у загальну зернову 

продуктивність рослин тритикале озимого. 

Друге за значенням і внеском у загальну дисперсію, що становить 

17,3 %, місце займає фактор, який характеризує крупність та кількість зерен з 

рослини. Факторні навантаження провідних ознак цього фактору також були 
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високими і становили: маса 1000 зерен – 0,891, число зерен – 0,810, 

відповідно. Разом на частку першого і другого факторів приходиться 55,6 % 

загальної дисперсії, тому ці фактори є основними і мають найбільший вплив 

на формування продуктивності тритикале. 

Наступний за значимістю фактор обумовлює 16,0 % загальної 

дисперсії. Виділення цього фактора пов’язано із показниками якості зерна. 

Провідними ознаками, що мають у цьому випадку найбільші навантаження, є 

вміст білка (0,891) і крохмалю (0,873). Останній, четвертий. фактор 

характеризує загальну продуктивність рослин і включає такі провідні ознаки, 

як маса зерна з рослини, висота рослин і тривалість періоду вегетації. Частка 

цього фактора у мінливості становить 11,1 %, а факторні навантаження його 

провідних ознак – 0,713; 0,708 і 0,704, відповідно. 

Таким чином, за результатами факторного аналізу, виявлено, що існує 

декілька незалежних систем або факторів, які визначають продуктивність і 

якість зерна тритикале озимого, та виділені провідні ознаки кожного 

фактора. Встановлено, що величина загальної зернової продуктивності 

рослин в основному обумовлена першим фактором, тобто у найбільший мірі 

вона залежить від ступеню розвитку ознак головного колосу. 

 

6.4 Оцінка колекційних зразків за стабільністю і пластичністю 

врожайності зерна 

 

Основною господарською характеристикою сортів всіх 

сільськогосподарських культур є врожайність, тому підвищення її показників 

завжди було пріоритетним напрямом селекції. Проте сорти відрізняються 

здатністю прояву потенціалу продуктивності залежно від агрокліматичних 

умов вирощування. Тому цінність сорту визначається також його 

пластичністю і стабільністю, або можливістю формування певного рівня 

врожайності у різних умовах довкілля [308–313]. Різну реакцію сортів на зміни 

умов важливо враховувати при виборі місця та технологій вирощування, що 

дозволяє найкраще реалізовувати їх генетичний потенціал [314–316].  
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Пластичність характеризується коефіцієнтом регресії (bi), який 

відображає середню реакцію сорту на зміни умов середовища. Розрахунок 

цього коефіцієнту надає змогу прогнозувати прояв досліджуваних ознак 

різних сортів у відповідних умовах. Значення bi, яке є рівним або близьким 

до нуля, свідчить про низьку пластичність сорту, тобто про те, що генотип не 

реагує на зміну умов довкілля. Стабільність (середньоквадратичне 

відхилення – Si
2) характеризує наскільки надійно сорт відповідає тій 

пластичності, на яку вказує показник коефіцієнту регресії. Чим меншим є 

значення Si
2, тим більш стабільна врожайність сорту у різних умовах 

середовища [317–322].  

З метою оцінки за рівнем пластичності і стабільності прояву 

врожайності зерна було проаналізовано 43 колекційні зразки тритикале 

озимого. У таблиці 6.5 наведені показники кращих за врожайністю 

колекційних зразків, які у середньому за три роки перевищували сорт-

стандарт Мольфар на 0,44–0,92 т/га.  

Умови років проведення досліджень відрізнялись між собою за 

температурою повітря, кількістю опадів та їх розподілом за період вегетації 

тритикале озимого, а також за родючістю ґрунту, що відбилось на рівні 

врожайності сортів і селекційних номерів та дозволило визначити їх 

пластичність і стабільність. Найсприятливішим для формування високої 

врожайності зерна (у середньому по колекції 4,97 т/га) виявився 2017 рік, що 

підтверджено значенням індексу умов року (Ij = 0,49). У 2018 році значення 

індексу умов середовища знизилось до -0,10, відповідно врожайність також 

була нижчою та становила у середньому 4,38 т/га. Найнесприятливішим для 

росту й розвитку тритикале озимого за погодними умовами був 2019 рік із 

показником індексу умов середовища -0,39, тому була отримана найнижча за 

всі роки врожайність, яка у середньому по колекції становила 4,09 т/га [323].  
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Таблиця 6.5 

Пластичність і стабільність колекційних зразків тритикале озимого за 

врожайністю зерна 

Колекційний 

зразок 

Врожайність, т/га Пластич-

ність,  bi 

Стабіль-

ність,  Si
2 2017 р. 2018 р. 2019 р. середнє 

Мольфар - St 4,78 4,21 3,77 4,25 1,82 0,12 

181 5,72 4,82 4,98 5,17 2,39 0,21 

101 5,33 5,23 4,81 5,12 1,50 0,08 

185 5,52 5,16 4,66 5,11 1,81 0,12 

219 5,61 5,11 4,54 5,09 1,97 0,14 

Аристократ 5,39 5,03 4,60 5,01 1,77 0,12 

87 5,23 5,15 4,54 4,97 1,45 0,08 

Маєток Полісся 5,04 5,08 4,44 4,85 1,29 0,06 

123 4,99 4,64 4,72 4,78 1,66 0,10 

Солодюк 5,53 4,51 4,21 4,75 2,46 0,22 

141 5,44 4,52 4,27 4,74 2,34 0,20 

217 5,39 4,48 4,30 4,72 2,32 0,20 

Петрол 5,10 4,62 4,44 4,72 1,81 0,12 

Любомир 5,38 4,47 4,22 4,69 2,31 0,20 

Середнє по 

колекції 
4,97 4,38 4,09 4,48 

– 

Ij 0,49 -0,10 -0,39 – 

 

Висока мінливість врожайності зерна за роками досліджень виявлена у 

зразків 217, Любомир, 141 і Солодюк, у яких різниця між максимальним і 

мінімальним значенням становила від 1,09 до 1,32 т/га. Найнижчу мінливість 

відмічено у зразків 123, 101 і Маєток Полісся із різницею за роками 0,35, 0,52 

та 0,60 т/га, відповідно. Особливу цінність серед високоврожайних являють 

сорти із високими показниками коефіцієнту регресії та низькими 

середньоквадратичного відхилення, які характеризуються сильною реакцією 

на покращення умов вирощування і стабільністю врожайності. До таких 

генотипів можна віднести зразки 185, 219, Петрол і Аристократ із рівнем 

врожайності до 5,11 т/га, що мали значення bi  від 1,77 до 1,97, а Si
2 – від 0,12 

до 0,14. Більш високі значення як bi (від 2,31 до 2,46), так і Si
2 (від 0,20 до 

0,22) визначені у зразків 181, 141, 217, Солодюк і Любомир із показниками 
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врожайності до 5,17 т/га, що показує їх високу пластичність, але порівняно 

меншу стабільність. Нижчою пластичністю за значенням коефіцієнту регресії 

(1,29–1,66) та одночасно високою стабільністю (0,06–0,10) характеризувались 

зразки 101, 87, 123 і Маєток Полісся, що мали рівень врожайності від 4,78 до 

5,12 т/га. Ці зразки менш реагують на покращення умов вирощування, проте 

при несприятливих погодних умовах здатні краще реалізовувати свій 

генетичний потенціал, ніж більш високопластичні. 

Реакцію колекційних зразків, що характеризуються різними 

параметрами пластичності і стабільності, на зміну умов вирощування наочно 

демонструють лінії регресії врожайності (рис. 6.1). Чим більше значення має 

bi, тобто чим вища пластичність зразка, тим крутішим є нахил лінії регресії.  

 

 

Рис. 6.1 Лінії регресії врожайності зразків тритикале  

 

Колекційні зразки 185 і 219 відрізняються досить сильною реакцією на 

умови зовнішнього середовища. Однак зразок 219 сильніше реагує на зміни 

умов вирощування: при погіршенні умов врожайність зерна у цього зразка 

знижується сильніше, а при покращенні – зростає більше, ніж у зразка 185. 

Зразки Солодюк і 217, що мають високі значення коефіцієнтів регресії (2,46 і 

2,32), характеризуються найбільшою пластичністю і мають, відповідно дуже 
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крутий нахил лінії регресії. Проте порівняно до інших зразків вони 

відрізняються меншою стабільністю. З цих двох зразків більш чутливим до 

змін умов року є сорт Солодюк. Зразки 87 і Маєток Полісся характеризуються 

відносно зниженою пластичністю і високою стабільністю врожайності та 

мають найбільш похилу лінію регресії. Ці зразки слабко реагують на 

покращення умов вирощування. Так, у зразків 87 і 185 за значення індексу 

умов року -0,6 врожайність зерна є однаковою, проте при збільшенні індексу 

до 0,6 зразок 185 за врожайністю значно перевищує зразок 87. 

 

6.5 Комплексна оцінка кращих колекційних зразків та економічна 

ефективність вирощування нових сортів тритикале озимого 

 

До «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні на 2021 рік» занесені 8 сортів тритикале озимого селекції ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», які характеризуються високими 

показниками ряду цінних ознак і, в першу чергу, високою зерновою 

продуктивністю. Проте сорти спирто-дистилятного напряму використання 

повинні відповідати певним специфічним вимогам, що сприятиме більш 

ефективній їх переробці на біопаливо. Як вже було вказано, це насамперед 

врожайність та кількісні і якісні показники крохмалю. За результатами 

комплексної оцінки за високими показниками цих ознак виділено 11 кращих 

колекційних зразків (табл. 6.6).  

Врожайність зерна цих зразків становила від 4,69 до 5,17 т/га, вміст 

крохмалю – від 66,0 до 70,3 %, що забезпечило вихід крохмалю до 3,57 т/га. 

Найвищій вихід крохмалю було отримано у зразків 181 і 101 (3,54 і 3,67 т/га), 

які характеризувались високою врожайністю зерна, підвищеним вмістом 

крохмалю та відносно дрібним розміром крохмальних гранул. У зразків 185 і 

219 було визначено дещо знижений вміст крохмалю (66,0 і 67,2 %), проте 

завдяки високій врожайності вони забезпечили вихід крохмалю 3,37 і 3,42 

т/га. Зразки Аристократ, 87, 123 і Солодюк показали вихід крохмалю на рівні 
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3,33–3,44 т/га. Номер 123 також слід відмітити за низьким показником 

середнього розміру крохмальних гранул (15,9 мкм) [324].  

Таблиця 6.6 

Характеристика кращих колекційних зразків тритикале озимого за 

ознаками придатності до переробки на біоетанол, середнє за 2017–2019 рр. 

Колекційний 

зразок 

Врожайність 

зерна, т/га 

Крохмаль Середній 

розмір 

гранул 

крохмалю, 

мкм 

Алель 

гену 

Wx-А1 

вміст у 

зерні, % 

вихід з 

врожаєм 

зерна, т/га 

Мольфар - St 4,25 68,2 2,90 17,4 дикий тип 

181 5,17 68,5 3,54 16,5 дикий тип 

101 5,12 69,8 3,57 17,1 дикий тип 

185 5,11 66,0 3,37 18,0 дикий тип 

219 5,09 67,2 3,42 17,6 дикий тип 

Аристократ 5,01 68,7 3,44 18,0 дикий тип 

87 4,97 68,6 3,41 17,3 дикий тип 

123 4,78 69,5 3,32 15,9 дикий тип 

Солодюк 4,75 70,1 3,33 18,0 дикий тип 

141 4,74 66,9 3,17 15,9 нуль-алель 

Петрол 4,72 69,0 3,26 17,0 нуль-алель 

Любомир 4,69 70,3 3,30 17,5 нуль-алель 

НІР05 0,32 – 0,28 – 

 

Колекційні зразки 141, Петрол і Любомир дещо поступалися кращим 

зразкам за врожайністю зерна (4,69–4,74 т/га) і виходом крохмалю з одиниці 

площі (3,17–3,30 т/га), проте вони є цінними завдяки частково 

амілопектиновому типу крохмалю, що контролюється геном Wx-А1. Номер 

141 також відрізняється дрібними гранулами крохмалю, середній розмір яких 

становив 15,9 мкм. Виділені кращі колекційні зразки є джерелами комплексу 

цінних ознак та рекомендовані для використання у селекційній роботі в 

якості вихідного матеріалу для створення сортів тритикале озимого із 

заданими параметрами, придатних для переробки на біоетанол. 

У 2021 році до Українського інституту експертизи сортів рослин для 

проходження формальної та кваліфікаційної експертизи на придатність до 
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поширення передано два сорти тритикале озимого спирто-дистилятного 

напряму використання: Олевія (Заява № 21022003 від 25.02.2021) і Фродо 

(Заява № 21022002 від 25.02.2021). Сорти характеризуються високою 

зимостійкістю та стійкістю до основних хвороб.  

Сорт Олевія (селекційний номер 101) відрізняється високою 

врожайністю зерна (5,12 т/га) і виходом крохмалю (3,57 т/га). Тривалість 

періоду вегетації становить 277 діб, висота рослин – 114 см. Маса 1000 зерен 

становить 47,0 г, вміст крохмалю в зерні – 69,8%, білка – 10,0 %, середній 

розмір крохмальних гранул – 17,1 мкм. 

Сорт Фродо (селекційний номер 141) має врожайність зерна 4,74 т/га, 

вихід крохмалю – 3,17 т/га. Тривалість періоду вегетації – 274 доби, висота 

рослин – 117 см. Маса 1000 зерен становить 50,3 г, вміст крохмалю в зерні – 

66,9 %, білка – 11,5 %. Сорт відрізняється дрібним розміром крохмальних 

гранул (середній розмір 15,9 мкм) та частково амілопектиновим тином 

крохмалю, що обумовлено наявністю нуль-алелю за геном Wx-А1. 

Для визначення переваг нових сортів Олевія і Фродо порівняно зі 

сортом-стандартом Мольфар розраховували економічну ефективність їх 

вирощування (табл. 6.7).  

Таблиця 6.7 

Економічна ефективність вирощування насіння нових сортів  

тритикале озимого 

Сорт 

Урожай-

ність 

насіння, 

т/га 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Собі-

вартість  

продукції, 

грн/т 

Вартість 

продукції, 

грн/га 

Прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рента-

бельності, 

% 

Мольфар 

St 
4,25 16500 3882 36125 19625 119 

Олевія 5,12 16500 3223 43520 27020 164 

Фродо 4,74 16500 3481 40290 23790 144 

 

В основу розрахунку показників економічної ефективності були 

покладені урожайність сортів, виробничі витрати на вирощування тритикале 
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озимого за загальноприйнятою технологією (16500 грн/га) та вартість однієї 

тони насіння репродукції еліта, що станом на 2020 рік дорівнювала 8,5 тис. 

грн. Завдяки більш високій врожайності, собівартість 1 т насіння сортів 

Олевія і Фродо становила 3223 і 3481 грн, що нижче порівняно із сортом 

стандартом Мольфар (3882 грн), а вартість продукції, отриманої з 1 га, 

перевищувала показники стандарту на 7395 і 4165 грн, відповідно. Прибуток, 

який розраховували як різницю між вартістю отриманої продукції і сумою 

всіх виробничих витрат, становив 27020 грн/га при вирощуванні сорту 

Олевія та 23790 грн/га – сорту Фродо, що вище ніж у стандарту на 7395 і 

4165 грн/га, відповідно. Найвищий рівень рентабельності, який визначали як 

відношення у відсотках прибутку до виробничих витрат, був встановлений у 

сорту Олевія – 164 %. У сорту Фродо він становив 144 %, в той час як у сорту 

Мольфар – 119 %.  

 

Висновки до розділу 6 

1. Встановлено, що продуктивність рослин має сильну пряму кореляцію 

із масою зерна з колосу (r = 0,78), середню — із числом зерен з рослини і 

колосу та масою 1000 зерен (r = 0,47; 0,63 і 0,37, відповідно), слабку — із 

вмістом крохмалю (r = 0,14), середню обернену — із вмістом у зерні білка 

(r = −0,37) та загальною і продуктивною кущистістю (r = −0,57 і −0,43). 

2. Визначений обернений зв’язок середньої сили між вмістом білка і 

крохмалю (r = −0,64). Між вмістом крохмалю та всіма іншими 

досліджуваними ознаками кореляція є слабкою (від −0,10 до 0,23) і 

статистично недостовідною, що дозволяє зробити висновок про можливість 

створення форм тритикале із підвищеним вмістом у зерні крохмалю 

незалежно від рівня прояву інших ознак. 

3. За найбільшими значеннями індексів інтегральної оцінки (1,05–1,08) 

та високими показниками індексів віддаленості від «адаптивної норми» за 

масою зерна з рослини (1,10–1,17) і з колосу (1,26–1,37) виділені колекційні 

зразки 185, 181, Аристократ, 101 і 87. Серед зразків із середніми і низькими 
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значеннями індексів інтегральної оцінки виділені форми, що 

характеризувались підвищеними індексами віддаленості за окремими 

цінними ознаками.  

4. У чотирнадцяті колекційних зразків значення індексів інтегральної 

оцінки за показниками якості зерна і крохмалю становило більше 1,00. Ці 

зразки мали велике значення індексів віддаленості від «адаптивної норми» за 

всіма розмірами крохмальних зерен, що свідчить про значну невирівняність за 

гранулометричною структурою крохмалю.  

5. Встановлено, що варіювання ознак продуктивності і якості зерна 

пов’язано з чотирма основними факторами, які зумовлюють 81,7 % загальної 

дисперсії. Перший головний фактор визначає зернову продуктивність одного 

колосу, другий – формування кількості зерен на рослинах та його крупність, 

третій – біохімічні показники якості зерна, четвертий – загальну 

продуктивність рослин.  

6. Встановлено, що серед високоврожайних колекційних зразків 

номери 185, 219 та сорти Петрол і Аристократ характеризуються сильною 

реакцією на покращення умов вирощування і стабільністю врожайності, що 

підтверджується високими значеннями коефіцієнту регресії (bi – від 1,77 до 

1,97) та низькими середньоквадратичного відхилення (Si
2 – від 0,12 до 0,14). 

7. Зразки 181, 141, 217, Солодюк і Любомир відрізняються більш 

високими значення як bi (від 2,31 до 2,46), так і Si
2 (від 0,20 до 0,22), що 

показує їх високу пластичність, але порівняно меншу стабільність. Нижчою 

пластичністю (1,29–1,66) та одночасно високою стабільністю (0,06-0,10) 

характеризувались зразки 101, 87, 123 і Маєток Полісся, які менш реагують 

на покращення умов вирощування. 

8. Виділені за комплексом цінних ознак 11 кращих колекційних зразків 

(181, 101, 185, 219 та інші) рекомендовані для використання у селекційній 

роботі в якості вихідного матеріалу для створення сортів, придатних для 

переробки на біоетанол. 
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9. Доведена висока економічна ефективність вирощування нових сортів 

тритикале озимого Олевія і Фродо, що підтверджено показниками чистого 

прибутку (27,0 і 23,8 тис. грн/га, відповідно) та рівня рентабельності (164 і 

144 %). 

 

За результатами досліджень, що викладені у цьому розділі, 

опубліковано наукові праці [299, 300, 307, 323, 324]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання щодо ідентифікації генотипів тритикале 

озимого за ознаками придатності для переробки на біоетанол, встановлення 

особливостей формування і закономірностей прояву цих ознак та 

вдосконалення методів оцінки селекційного матеріалу. 

1. Встановлена генетична різноманітність колекційних зразків за 

врожайністю, елементами насіннєвої продуктивності, вмістом і якісними 

показниками крохмалю та виділені нові джерела цінних ознак для селекції 

сортів тритикале озимого спирто-дистилятного напряму використання: 

– високої врожайності зерна – зразки 181, 101, 185, 219 і Аристократ 

(5,01–5,17 т/га), маси зерна з 1 колосу – зразки 141, 123 (2,5 г), маси 1000 зерен 

– зразки 205, 157, 153, Маєток Полісся, 217 (більше 50,0 г); 

– підвищеного вмісту крохмалю – зразки 123, 101, Петрол, Солодюк і 

Любомир (69,5–70,3 %); 

– дрібних крохмальних гранул та однорідної гранулометричної 

структури крохмалю – зразки Яша, Mundo, 199, 141 і 123 (середній розмір –

15,4-15,9 мкм); 

– частково амілопектинового типу крохмалю із ваксі-алелем за геном 

Wx-А1 – зразки 141, 153, 201, 223, 229, Любомир, Петрол і Поліський 7. 

2. Визначені закономірності генотипової мінливості за елементами 

структури зернової продуктивності. Найменша варіабельність встановлена за 

масою зерна з рослини і 1000 зерен (V,% — 8,7 і 8,8); середня — за кількістю 

зерен з рослини (V,% — 10,6), продуктивною кущистістю (V,% — 15,5) та 

кількістю зерен з одного колосу (V,% — 19,8); сильна — за масою зерна з 

одного колосу (V,% — 20,5).  

3. Межі варіювання індивідуальних значень за вмістом крохмалю у 

колекційних зразків становили у середньому від 65,5 до 70,3 %. Виявлено 
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різну реакцію зразків тритикале за накопиченням крохмалю у зерні на зміну 

умов вирощування.  

4. Зразки 101, 123, Солодюк, Петрол, Аристократ забезпечили вихід 

крохмалю з гектара на рівні 3,26–3,57 т/га завдяки поєднанню підвищеної 

врожайності та вмісту крохмалю. У зразків 181, 185, 219, 87 і Маєток Полісся 

високий вихід крохмалю (до 3,54 т/га) обумовлений підвищеною 

врожайностю, а у сорту Любомир (3,30 т/га) – підвищеним вмістом крохмалю. 

5. Доведена генетична різноманітність колекціїї тритикале озимого за 

гранулометричною структурою крохмалю. У середньому за роки досліджень 

максимальний розмір крохмальних гранул варіював від 19,4 до 32,7 мкм, 

мінімальний — від 9,9 до 15,7 мкм, за середнім розміром діапазон мінливості 

становив від 15,4 до 20,0 мкм. 

6. Встановлено, що колекційні зразки із високими показниками 

середніх розмірів гранул крохмалю характеризуються більшою 

неоднорідністю гранулометричної структури порівняно до зразків із 

дрібними крохмальними зернами.  

7. Встановлено достовірну обернену кореляцію середньої сили вмісту 

крохмалю із вмістом білка (r = −0,64) та слабку пряму із зерновою 

продуктивністю (r = 0,14). Не виявлено достовірних кореляційних зв’язків 

між розміром крохмальних гранул та вмістом крохмалю і ознаками зернової 

продуктивності, що доводить можливість створення сортів тритикале із 

поєднанням у генотипі дрібних крохмальних гранул, підвищеного вмісту 

крохмалю і високої  продуктивності. 

8. Всі досліджувані зразки тритикале озимого мають алель дикого типу 

за геном Wx-В1 та характеризуються відсутністю гену Wx-D1. За геном Wx-

А1 виявлені зразки як з алелями дикого типу, так і з наявністю у геномі ваксі-

алелю (141, 153, 201, 223, 229, Любомир, Петрол і Поліський 7).  

9. Доведена слабка обернена достовірна кореляція (при p < 0,1, за 

Кендаллом) між наявністю у зразків алелю Wx-А1 і середнім розміром 

крохмальних гранул. Не виявлено достовірних кореляційних зв’язків між 
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амілопектиновим типом крохмалю і зерновою продуктивністю та вмістом 

крохмалю. 

10. За найбільшими значеннями індексів інтегральної оцінки (1,05–

1,08) та високими показниками індексів віддаленості від «адаптивної норми» 

за масою зерна з рослини (1,10–1,17) та з колосу (1,26–1,37) виділені 

колекційні зразки 185, 181, Аристократ, 101 і 87. Серед зразків із середніми і 

низькими значеннями індексів інтегральної оцінки виділені форми, що 

характеризуються підвищеними індексами віддаленості за окремими цінними 

ознаками.  

11. Встановлено, що варіювання параметрів ознак продуктивності і 

якості зерна пов’язано з чотирма основними факторами, які зумовлюють 

81,7 % загальної дисперсії. Перший фактор визначає зернову продуктивність 

головного колосу (38,3 %), другий – формування кількості зерен на рослинах 

та його крупність (17,3 %), третій – біохімічні показники якості зерна 

(16,0 %), четвертий – загальну продуктивність рослин (11,1 %).  

12. Зразки 185, 219, Петрол і Аристократ характеризуються сильною 

реакцією на покращення умов вирощування і стабільністю врожайності (bi – 

від 1,77 до 1,97, Si
2 – від 0,12 до 0,14). Зразки 181, 141, 217, Солодюк і 

Любомир мають високу пластичність, але порівняно меншу стабільність (bi – 

від 2,31 до 2,46, Si
2 – від 0,20 до 0,22).  

13. Розроблено «Спосіб добору селекційного матеріалу тритикале за 

гранулометричним складом крохмалю» (Патент на корисну модель 

№  140021, Україна, 2020), застосування якого дозволяє швидко аналізувати 

великі обсяги досліджуваного матеріалу за морфологічними параметрами 

крохмалю. 

14. Створено і передано у 2021 році до Українського інституту 

експертизи сортів рослин для проходження випробування нові сорти 

тритикале озимого Фродо (Заява № 21022002) і Олевія (Заява № 21022003), 

Доведена висока економічна ефективність їх вирощування: рівень 

рентабельності у сорту Олевія –становив 164 %, у сорту Фродо – 144 %, 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ 

 

1. Виділені нові джерела цінних ознак використовувати в селекційній 

роботі у якості батьківських компонентів для створення сортів спирто-

дистилятного напряму використання: 

– високої зернової продуктивності – 185, 101, 181, 87, 219, 123, 

Аристократ і Маєток Полісся; 

– підвищеного вмісту крохмалю – 123, 101, Петрол, Солодюк і 

Любомир; 

– дрібних крохмальних гранул та однорідної гранулометричної 

структури крохмалю – Яша, Mundo, 199, 141 і 123; 

– амілопектинового типу крохмалю – 141, 153, 201, 223, 229, Любомир, 

Петрол і Поліський 7. 

2. Розроблений в ННЦ «Інститут землеробства НААН» «Спосіб добору 

селекційного матеріалу тритикале за гранулометричним складом крохмалю» 

застосовувати науковим установам з селекції зернових культур для 

визначення розмірів і вирівняності крохмальних гранул при аналізі вихідного 

матеріалу. 

3. Встановлені закономірності формування та прояву господарсько-

цінних ознак у тритикале озимого враховувати при оцінці й доборі нового 

матеріалу для оптимізації і покращення результативності селекційної роботи 

  



167 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Гірко В. С. Селекція тритикале. Спеціальна селекція польових культур: 

за ред. Молоцького М. Я. Біла Церква, 2010. С. 59-85.  

2. Гордей И. А., Хотылёва Л. В., Люсиков О. М. Тритикале.  Генетические 

основы селекции растений. Т. 2. Частная генетика растений: науч. ред. 

Хотылёва Л. В.  Минск: Беларус. наука, 2010. 579 с.  

3. Медведев А. М., Медведева Л. М. О недостатках и преимуществах 

тритикале в сравнении с другими зерновыми растениями. Тритикале 

России: гол. ред. Грабовец А. И. Ростов-на-Дону, 2008. С.140-146.  

4. Ковтуненко Б. В. Тритикале – культура больших возможностей. 

Тритикале России. Селекция, агротехника, использование сырья из 

тритикале: материалы заседания секции тритикале РАСХН. Ростов-на-

Дону, 2008. Вып. № 3. С. 229-233. 

5. Куркиев У. К., Филатенко А. А. Классификация рода Triticosecale Wittm. 

Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке. Состояние, 

проблемы, перспективы: тезисы докладов ІІ Вавиловской междунар. 

конференции. Санкт-Петербург, 2007.  С. 28-30.  

6. Хотылёва Л. В., Турбин Н. В., Тарутин Л. А. Тритикале. Создание и 

перспективы использования. Минск: Наука и техника, 1986. 215 с. 

7. Пыльнев В. В., Соловьев А. А. Дополнения и изменения в класификации 

тритикале. Тритикале России. Ростов-на-Дону, 2008. С. 179-181. 

8. Darvey N. L., Naeem H., Perry J. Triticale: Production and utilisation. 

Hanbook of cereal science and technology: еdit by Karel Kulp. 2000. P. 257-300. 

9. Баташова М. Є., Чекалін М. М., Тищенко В. М. Тритикале. Селекція та 

генетика окремих культур. Полтава, 2008. 368 с. 

10. Гірко B. C., Сабадін H. A. Тритикале озиме. Селекція, насінництво, 

технологія вирощування. Селекція, насінництво і технологія 

вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України: за ред. 

Колючого В. Т., Власенка В. А., Борсука Г. Ю. Київ, 2007. С. 523-669. 



168 

11. Москалець Т. З., Гриник І. В., Москалець В. І., Москалець В. В.. 

Ідентифікаційні ознаки генотипів вторинного тритикале для 

використання в селекції та рослинництві. Plant Varieties Studying and 

Protection. 2017. Т. 13, № 3. С. 252-262. 

12. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво: за ред. 

Зінченка О. І. Київ, 2001. 591 с. 

13. Сулима Ю. Г. Тритикале (Достижения. Проблемы. Перспективы.). 

Кишенев, 1976. 200 с. 

14. Сечняк Л. К., Сулима Ю. Г. Тритикале. Москва: Колос, 1984.  317 с. 

15. Оettler G. The fortune of a botanical curiosity. Triticale: past, present and 

future. The Journal of Agricultural Science. 2005. № 143. Р. 329-346. 

doi:10.1017/S0021859605005290 

16. Шулындин А. Ф. Тритикале – новая зерновая и кормовая культура. 

Київ: Урожай, 1981. 48 с. 

17. Тритикале – первая зерновая культура, созданая человеком. Перек. з 

англ. Евгеньева М. Б. Под ред. и с предисловием Гужова Ю. Л. Москва: 

Колос, 1978. 284 с. 

18. Лаптев Ю. П., Хлюпкин В. М. Феномен тритикале. Москва: Колос, 

1992. 143 с. 

19. Москалець В. В., Москалець Т. З., Москалець  В. І. Деякі історичні 

аспекти виведення та етапи селекційної роботи з тритикале. Вісник 

Національного університету водного господарства та 

природокористування. 2012. № 4. С. 136-153.  

URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/11251/1/Vs6019.pdf 

20. Triticale: Today and Tomorrow. Editors: Darvey N. Henrique G. P., 

Valdemar P. C. Springer Science & Business Media, 1996. 888 р. 

21. Salmon D. F., Mergoum М., Gуmez H. Triticale production and 

management  Triticale improvement and production. Food and agricultural 

organization of the united nations. Rome, 2004. P. 27-37. URL: 

http://www.fao.org/3/y5553e/y5553e00.htm 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625119
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625119


169 

22. Плакса В. М., Каленська С. М., Король П. П. Поширення тритикале в 

світі. Сучасні аграрні технології. 2013. № 1. С. 34-38. 

23. Рябчун В. К., Шатохін В. І., Лісничий В. А., Капустіна Т. Б. Яре 

тритикале для стабільного виробництва зерна. Харків: Інститут 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, 2007. С. 4-16. 

24. Пыльнев В. В., Рубец В. С., Игонин В. Н. История и достижения 

селекции озимой тритикале в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Агробіологія. 2014. № 1 (109). С. 16-23. 

25. Горбунов В. Н., Шевченко В. Е. Селекционные достижения по 

тритикале в научных центрах России и ближайшего зарубежья. 

Достижения науки и техники АПК. 2015. № 4. С. 24-27. 

26. Гриб С. И. Генофонд, методи и результати селекції тритикале в 

Белоруси. Вести национальной академии наук Беларуси. Серия 

аграрних наук. 2014. № 3. С. 40-45. 

27. Щипак Г. В. Селекція і насінництво тритикале озимого. Спеціальна 

селекція і насінництво польових культур. Харків, 2010. С. 70-107. 

28. Білітюк А. П., Гірко В. С., Каленська С. М., Андрушін М. І. Тритикале 

в Україні. Київ: Урожай, 2004. 376 с. 

29. Шулындин А. Ф., Байбак Д. И., Фалько Н. С. Биохимический состав 

зерна тритикале в зависимости от условий выращивания. Селекция и 

семеноводство. Київ: Урожай, 1985. № 59. С. 67-71. 

30. Басиева М. А., Манукян И. Р. Агробиологическая характеристика 

сортов озимой тритикале в условиях предгорной зоны Северного 

Кавказа. Актуальные и новые направления в селекции и семеноводстве 

сельскохозяйственных культур: материалы международ. научно-практ. 

конф., посвященной юбилею С. А. Бекузаровой. 2017. С. 42-44. 

31. Манукян И. Р., Басиева  М. А. Агробиологическая характеристика 

зарубежных сортообразцов озимой тритикале в условиях предгорной 

зоны Северного Кавказа. Вестник АПК Ставрополья. 2017. № 2 (26). 

С. 191-193. 



170 

32. Рябчун Н. І. Формування ознакових колекцій та колекцій сортів 

еталонів за ознакою зимостійкості у озимих злаків. Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  Селекція і насінництво. 2012. 

Випуск 101. С. 254-263.  DOI: https://doi.org/10.30835/2413-

7510.2012.59767 

33. Бирюков К.Н., Ляшков И.В., Крохмаль А.В. Влияние сроков сева на 

урожайность зерновой тритикале. Тритикале России. Ростов-на-Дону, 

2008. С. 197-201. 

34. Коломейченко В. В. Растениеводство. Москва: Агробизнесцентр, 

2007. 600 с.   

35. Кондратенко Е. П., Косолапова А. А., Соболева О. М., Егушова Е. А., 

Сергеева И. А. Изменчивость количества первичных метаболитов в 

зерне разных по скороспелости сортов яровой мягкой пшеницы.  

Вестник АГАУ. 2016. № 10 (144). С. 5-13. 

36. Тимофеев В. Б., Ковтуненко В. А., Дудка Л. Ф. Технология 

возделывания озимой тритикале в Краснодарском крае. Пшеница и 

тритикале: материалы научно-практ. конференции. Краснодар, 2001. 

С. 154 -164. 

37. Дзюбайло А. Г., Гармич Д. Ю. Урожайность тритикале озимого в 

зависимости от удобрения в условиях Предкарпатья. Корми і 

кормовиробництво. 2013. Вип. 76. С. 167-170.  

38. Blum A. The abiotic stress response and adaptation of triticale. Cereal 

research communications. 2014. № 42 (3). Р. 359-375.  

DOI: 10.1556/CRC.42.2014.3.1  

39. Медведев А. М., Осипов В. В., Осипова А. В., Лысенко Е. Н., 

Пома Н. Г. Результаты и перспективы селекции озимой тритикале для 

хлебопекарских целей в Центральном нечерноземье. Зернобобовые и 

крупяные культуры. 2017. № 2 (22). С. 99-106. 



171 

40. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы. Под 

ред. Скурихина И. М., Волгарева М. Н. Москва: ВО «Агропромиздат», 

1987. Т. 1, 2. 224 с. 

41. Dennett, A. L., Cooper, K. V., Trethowan, R. M. The genotypic and 

phenotypic interaction of wheat and rye storage proteins in primary 

triticale. Euphytica. 2013. № 194, 235-242. doi: 10.1007/s10681-013-0950-y 

42. Гунькина Н. И., Фараджева Е. Д. Оптимизация переработки тритикале. 

Производство спирта и ликероналивочных изделий. 2002. № 2. С. 16−17. 

43. Food  and  Agriculture  Organization. URL: http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QC 

44. Державна служба статистики України. Площі, валові збори та урожайність 

сільськогосподарських культур за їх видами та по регіонах. Архів 2019. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/pvzu/arch_pvxu.htm 

45. Уразалиев Р. А., Айнабекова Б. А., Шортанбаева С. М. Тритикале – 

ценная кормовая культура. Биологические основы селекции и генофонда 

растений: матер. международ. научн. конф. Астана, 2005. С. 260-261. 

46. Habtamu A., Tadele T. K., Twain J. B., Xue-Feng M. Triticale Improvement 

for Forage and Cover Crop Uses in the Southern Great Plains of the United 

States. Front Plant Sci. 2018. № 9. Р. 1130. doi: 10.3389/fpls.2018.01130 

47. Васильєв С. Народногосподарське значення тритикале та перспективи 

його використання для розширення сировинної бази харчових 

виробництв. Зернові продукти і комбікорми. 2016. Т. 62. № 2. С. 13-18.   

https://doi.org/10.15673/gpmf.v62i2.138 

48. Mc Goverin C. M., Snyders F., Muller N., Botes W., Fox G., Manley M. A 

review of triticale uses and the effect of growth environment on grain 

quality.  Sci. food agric. 2011. № 91. Р. 1155-1165. doi: 10.1002/jsfa.4338. 

49. Мамадюсуфова М. Г. Содержание крахмала и белка у пшеницы и eё 

диких сородичей, произрастающих в разных условиях. ДАН РТ. 2013. 

№10. С. 832-837. 

http://www.fao.org/faostat/ru/#data/QC


172 

50. Moskalets T. Z., Vasylkivskyi S. P., Morgun B. V., Moskalets V. І., 

Moscalets V. V., Rybalchenko V. K. New genotypes and technological 

indicators of winter triticalе. Biotechnologia Acta. 2016. Vol. 9, № 1. Р. 79-86.  

51. Mergoum M., Singh P., Pena R., Lozano-del Río A., Cooper K., Salmon D., 

et al. Triticale: a new crop with old challenges. Cereals. 2009. Р. 267-

287. DOI: 10.1007/978-0-387-72297-9_9 

52. Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Полторецький С. П., 

Коцюба С. П. Селекційне вдосконалення тритикале за використання 

пшениці спельта: монографія. Умань, 2019. 214 с. 

53. Олійничук С., Шматкова Г., Маринченко Л. Культура невибаглива, але 

перспективна. Харчова і переробна промисловість. 2004. № 4. С. 10-12.  

54. Шевченко В. Е., Гончаров С. В. Тритикале – культура многоцелевого 

использования. URL: http://www.fadr.msu.ru/fadrnews/messages/2079.html  

55. Ball, S., Guan, H. P., James, M., Myers, A. at al. From glycogen to 

amylopectin: a model for the biogenesis of the plant starch granule. Cell. 

1996. № 86. Р. 349-352. DOI:https://doi.org/10.1016/S0092-

8674(00)80107-5 

56. Фараджева Е. Д., Гончаров С. В., Горбунов В. Н. Перспективы 

использования зерна тритикале в бродильной промышленности. 

Сборник «Тритикале России». Селекция, агротехника возделывания, 

переработка и использование сырья из тритикале. РАСХН, ДЗНИИСХ. 

Ростов-на-Дону, 2000. С. 118-121.  

57. Копусь М. М., Копусь Е. М., Парапонов А. А. Качество зерна тритикале 

как сырья для производства биоэтанола на юге России. Роль тритикале 

в стабилизации и увеличении производств зерна и кормов: сборник. 

международ. научно-практ. конф. Ростов-на-Дону, 2010. С. 238-242.  

58. Болотов Д. Н. Совершенствование технологии солодов из тритикале и 

применение их в пищевой промышленности: автореф. дис. … канд. тех. 

наук: 05.18.07 – Биотехнология пищевых производств. Воронеж, 2004. 22 

с.  



173 

59. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

на 2021 рік. URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin 

60. Куркиев У. К. Тритикале и проблемы его селекции. Л.: ВИР, 1975. 92 с.  

61. Дем’яненко Л. П., Лисікова В. К., Києнко З. Н. Стан розвитку 

вітчизняної селекції тритикале. Пропозиція. 2010. № 11. С. 76-79.  

62. Молоцький М. Я., Васильківський С. П., Князюк В. І., Власенко В. А. 

Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин. К, 2006. 463 с. 

63. Randhawa H. S., Bona L., Graf R. J. Triticale breeding - progress and 

prospect.  Advances in Plant Breeding Strategies: Cereals. 2019. Volume 5, 

сhapter: 11. Р. 405-451. DOI: 10.1007/978-3-03023108-8_11 

64. Кирильчук А. М. Створення вихідного матеріалу тритикале озимого 

поліського екотипу на основі світової колекції. Корми і 

кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 

Вип. 78. 2014. С. 18-25. 

65. Лілик Т. В., Бортновський В. М., Бугайова Н. А. Методи і результати 

селекції тритикале озимого фуражного типу використання. Корми і 

кормовиробництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2013. 

Вип. 77. С. 9-15 

66. Москалець В. В., Москалець Т. З., Гриник І. В., Москалець В. І., 

Буняк Н. М. Агроекологічна та селекційна характеристика нового 

генетичного різноманіття тритикале озимого полісько-лісостепового 

екотипу. Селекція і насінництво. 2019. Вип. 115.  С. 124-136. 

67. Москалець В. І., Москалець В. В., Москалець Т. З. Створення вихідного 

матеріалу для селекції озимого тритикале. Селекція та насінництво. 

2010. Випуск 1-2. С. 134-141. 

68. Домарецький В. А., Шиян П. Л., Калакура М. М. Загальні технології 

харчових виробництв: Київ : Університет «Україна», 2010. 814 с. 

69. Волков, А. И., Жарский И. М. Большой химический справочник. 

Минск: Современная школа, 2005. 608 c.  



174 

70. ДСТУ 7166: 2010 «Біоетанол. Технічні умови». [Чинний від 2011-01-

01]. Київ, 2011. 15 с. URL: http://document.ua/bioetanol-tehnichni-umovi-

nor24645.html. 

71. Deepak K., Vijay S. Bioethanol Production From Corn. Chemistry and 

Technology. 2019. Chapter 22: 615–631. https://doi.org/10.1016/B978–0–

12–811971–6.00022–X 

72.  Sujit K., Mohanty M., Swain R. Bioethanol Production From Corn and 

Wheat. Food, Fuel, and Future. 2019. Chapter 3: 45–59. 

https://doi.org/10.1016/B978–0–12–813766–6.00003–5 

73. Брей В. В., Щуцький І. В. Біоетанол в Україні. Вісник НАН України. 

2016. № 6. С. 71-76.  

74. Ларченко Е. А., Моргун  Б. В. Биоэтанол как альтернативный 

возобновляемый источник энергии. Биотехнология. 2008. Т. 1, № 4. 

С.  18-28. 

75. Кумченко Я. А., Габринец В. А., Коновалов В. И., Данчук Ю. В. 

Альтернативная технология получения биоэтанола для ДВС и 

авиационных двигателей. Авиац.-косм. техника и технология. 2011.  

№ 9. С. 81-83. 

76. Chen–Guang L., Kai L., Yuan W, Bo–Yu G., Qian L., Yen–Han L. 

Bioethanol: New opportunities for an ancient product. Advances in 

Bioenergy. 2019. Vol. 4: 1–34. https://doi.org/10.1016/bs.aibe.2018.12.002 

77. Kour D., A., Yadav A., Gupta A. Technologies for Biofuel Production: 

Current Development, Challenges, and Future Prospects. Prospects of 

Renewable Bioprocessing in Future Energy Systems. Biofuel and 

Biorefinery Technologies. 2019. V. 10: 1–50. https://doi.org/10.1007/978–3–

030–14463–0_1 

78. Food and Agriculture Organization. URL: http://www.fao.org/faostat/ru/?#data 

79. Biofuels Research by Institution. URL: http://biofuel.org.uk/research-by-

institution.html 



175 

80. Zabed H., Suely A., Boyce A. N., Faruq G. Bioethanol production from 

renewable sources: Current perspectives and technological progress. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017. May. Vol. 71. P. 475-

501. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.076 

81. Цыганков С. П. Биоэтанол. Київ: «НПП  Интерсервис», 2010. 160 c. 

82. Рыбалка О. І., Червоніс М. В., Литвиненко М. А. Генетичне 

різноманіття пшениці у створенні сортів для виробництва біоетанолу. 

Вісник аграрної науки. 2007. № 9. С. 32-36. 

83. Рибалка О. І., Червоніс М. В., Топораш І. Г., Парфентьев М. Г. 

Поведемо мову про сорти та гібриди зернових, призначених для 

одержання біоетанолу. Зерно і хліб. 2007. № 3 (47). С. 6-11. 

84. Zhao R., Wu X., Seabourn B. W. Comparison of Waxy vs. Nonwaxy 

Wheats in Fuel Ethanol Fermentation.  Сereal chemistry. 2009. March/April. 

Vol. 86, № 2. P. 145-156. DOI: 10.1094/CCHEM-86-2-0145 

85. Shuping Y., Xiaorong W., Scott R. Еvaluation of waxy grain sorghum for 

ethanol production. Cereal chemistry. 2011. November/December. Vol. 88, 

№ 6. P. 589-595. DOI: 10.1094/CCHEM-04-11-0056 

86. Wu Х., Wang D., Bean S., Wilson J. Ethanol production from pearl millet 

using saccharomyces cerevisiae. Cereal chemistry. 2006. March/April. Vol. 

83, № 2. P. 127-131. DOI: 10.1094/CC-83-0127 

87. Рибалка О. I., Соколов В.H. Одержання біоетанолу із зернових виглядає 

привабливішим, ніж дизельного пального із соняшнику й ріпаку. Зерно 

і хліб. 2006. № 4. С. 22-24.  

88. Єрмаков О. Ю., Саранчук Г. М. Інноваційний розвиток 

зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах: монографія. 

Ніжин, 2011. 195 c.  

89. Сурженко І. О., Червоніс М. В., Топораш І. Г., Поліщук С. С. 

Селекційно-генетичні методи поліпшення тритикале як 

біоенергетичної культури та його порівняльний аналіз з іншими 



176 

зерновими культурами. Збірник наукових праць Селекційно-

генетичного інституту. 2014. Вип. 24. С. 48-56. 

90. Wang S., Thomas K., Ingledew W. Rye and triticale as feedstock for fuel 

ethanol production. Cereal Chemistry Journal. 1997. September/October. 

Vol. 74, № 5. P. 621.  https://doi.org/10.1094/CCHEM.1997.74.5.621 

91. Abdul M., Oseweuba V., Jarien D. Evaluation of Biorefining Scenarios for 

Advanced Fuels Production from Triticale Grain. Energy Fuels. 2020 Vol. 34 

(9): 11003–11013. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c01568 

92. Obuchowski W., Banaszak Z., Makowska A. Factors affecting usefulness of 

triticale grain for bioethanol production. Journal of the Science of Food and 

Agriculture. 2010. November. Vol. 90. Issue 14. P. 2506-2511. DOI: 

10.1002/jsfa.4113 

93. Dumbravăa M., Lenuţa V., Epurea I. et. al. Yield and Yield Components at 

Triticale under Different Technological Conditions. Agriculture and 

Agricultural Science. 2016. № 10. Р. 94-103. 

https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.09.023 

94. Рыбалка О. І. Тритикале и енергетика. Зерно (журнал сучасного 

агропромисловця). 2012. № 9. URL: https://www.zerno-

ua.com/journals/2012/sentyabr-2012-god/tritikale-i-energetika/ 

95. Mc Kenzie R. H., Bremer E., Middleton A. B. Agronomic practices for 

bioethanol production from spring triticale in Alberta. Canadian Journal of 

Plant Science. 2014. № 94 (1). P. 15-22. DOI: 10.4141/cjps2013-112 

96. Оверченко М. Б., Игнатова Н. И., Серба Е. М., Шелехова Н. В., 

Веселовская О. В., Абрамова И. М., Римарева Л. В. Исследование 

различных сортов тритикале для использования их в спиртовом 

производстве. Пиво и напитки. 2014. № 6. С. 14-18. 

97. Cristina C., Francesco P., Angelo C. Triticale for bioenergy production. 

Agriculture and agricultural science procedia. Vol. 8, 2016 P. 609-616. 

DOI: 10.1016/j.aaspro.2016.02.083 



177 

98. Андреев Н. Р., Филлипова Н. И., Пома Н. Г., Грабовец А. И. Зерно 

тритикале – перспективное сырье для производства крахмала. Роль 

тритикале в стабилизации и увеличении производств зерна и кормов: 

сборник. международ. научно-практ. конф. Ростов-на-Дону, 2010. 

С. 211-216. 

99. Klikocka H., Kasztelan A., Zakrzewska A., Wyłupek T., Szostak B., 

Skwaryło–Bednarz B. The Energy Efficiency of the Production and 

Conversion of Spring Triticale Grain into Bioethanol. Agronomy. 2019. V. 

9(8): 423. https://doi.org/10.3390/agronomy9080423 

100. Андреев Н. Р., Носовская Л. П., Соловьев Н. Н., Адикаева Л. В. 

Технологическая оценка сортов тритикале для переработки на крахмал. 

Сборник. Тритикале и его роль в условиях нарастания аридности 

климата. Ростов-на-Дону, 2012. С. 183-186. 

101. Sharma R.,  Cooper K. V., Jenner  C. F. Genetic variation for ‘waxy’ 

proteins and starch characteristics of triticale.  Proceedings of the 5th 

International Triticale Symposium. Radzikуw, Poland, 2002. Vol. I. Р. 245-251. 

102. Vanzetti L. S., Pflüger L. A., Rodrίguez-Quijano M. Genetic variability for 

waxy genes in Argentinean bread wheat germplasm. Electronic J. 

Biotechnol. 2009. Vol.12(1). P. 1-9. doi: 10.2225/vol12-issue1-fulltext-2 

103. Червоніс М. В. Сурженко І. О. Селекційні критерії сортів та гібридів 

зернових культур для виробництва біоетанолу. Збірник наукових праць 

Селекційно-генетичного інституту. Вип. 14 (54). Одеса, 2009. С. 27-

36.  

104. Рибалка О.І., Поліщук С.С., Моргун Б.В. Нові напрями в селекції 

зернових культур на якість зерна. Вісник аграрної науки. 2018. №11 

(788). С.120-133. 

105. Бритвин В. В., Болдырева Л. Л. Сорго как сырье для производства 

биоэтанола. Наукові праці Південного філіалу НУБІП України 

«Кримський агротехнологічний університет». Серія: Сільсько-

господарські науки. 2013. Вип. 154. С. 69-72. 



178 

106. Байбакова О. В., Скиба Е. А. Биотехнологические аспекты биосинтеза 

этанола из мискантуса. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2014. 

Т. 18. № 3. С. 564-571. 

107. Грабовец А.И., Андреев Н. Р., Крохмаль А. В., Шевченко  Н. А. 

Проблемы селекции тритикале с высоким содержанием крахмала в 

зерне и его использования. Доклады российской академии сельско-

хозяйственных наук. Номер 5. 2013. С. 14-16. 

108. Jan A., Hoseney  R. Principles of cereal science and technology. Third 

Edition, Сhapter 2: Starch. U.S.A., 2010. P. 23-51. 

109. Нилова Л. П. Товароведение и експертиза зерномучніх товаров. Санкт-

Петербург: ГИОРД, 2005. 416 с. 

110. Alcázar A., Sylvia C., Meireles M. Physicochemical properties, 

modifications and applications of starches from different botanical sources. 

Food Science and Technology. 2015. № 35. Р. 215-236. DOI: 10.1590/1678-

457X.6749 

111. Трегубова Н. Н. Технология крахмала и крахмалопродуктов. Москва: 

Легкая и пищевая промышленность. 1981. 472 с. 

112. Нувальцева Е. П. Воздействие пшеничного трипса на содержание 

крахмала в зерне яровой пшеницы. Электронный сборник статей по 

материалам ХII международной научно-практической конференции. 

Новосибирск, 2017.  № 1(12). С. 333-336.  

113. Баталова Г. A., Вологжанина E. H. Влияние элементов технологии 

возделывания на формирование качества зерна голозерного овса. 

Достижения науки и техники АПК. 2002. № 10. С. 35-37. 

114. Gorash A., Armonien R., Mitchell J. Aspects in oat breeding: nutrition 

quality, nakedness and disease resistance, challenges and perspectives.  

Annals of Applied Biology. 2017. Vol. 171 (3). P. 281-302.  

DOI: 10.1111/aab.12375 

115. Loskutov I. G. Avena wild species is a source of diseases resistance, 

biochemical characters and agronomical traits in oat breeding  Proc. 



179 

International scientific conference. Agricutture. Lithuania, 2002.  

Vol. 78. P. 94-103. 

116. Баталова Г. А. Формирования урожая и качества зерна овса. 

Достижение науки и техники АПК. 2010. № 11. С. 10-12. 

117. Крупнова О. В. О взаимосвязи урожайности с содержанием белка в 

зерне у зерновых и бобовых культур. Сельскохозяйственная биология. 

2009. Вып. 3. С. 34-38. 

118. Крохмаль А. В., Грабовец А. И. Наследование содержания крахмала 

гибридами F1 озимой тритикале. Известия ОГАУ. 2016. №4 (60). С. 30-32. 

119. Рудникова Е. Г. Изучение сортов озимой и яровой пшеницы на 

содержание белков и углеводов. Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». 2015. Т. 13. С. 3816-3820. 

120. Шевчук И. И. Роль сортовых особенностей и сроков посева в 

накоплении белка в зерне овса. Барнаул: АГАУ, 2008. С. 589-592. 

121. Paliwal J., Thakur S., Erkinbaev C. Protein-starch interactions in cereal 

grains and pulses. Encyclopedia of Food Chemistry. 2018. P. 446-452. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22349-4  

122. Shian S., Hongwei H., Chunbang D., Deng-Jin B., Zhen-Xiang L. Protein 

content correlates with starch morphology, composition and 

physicochemical properties in field peas. Canadian Journal of Plant 

Science. 2016. № 96. Р. 404-412. https://doi.org/10.1139/cjps-2015-0231 

123. Гарис Д. В. Селекционно-генетическая оценка сортов и гибридов 

голозерного и пленчатого ячменя в условиях Среднего Прииртышья: 

автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.05 – селекция и семеноводство. 

Тюмень, 2008. 16 с.  

124. Тищенко В. Н., Чекалин Н. М. Генетические основы адаптивной 

селекции озимой пшеницы в зоне лесостепи. Полтава, 2005. 252 с. 

125. Ковтунов В. В., Костылев П. И., Ковтунова Н. А., Игнатьева Н. Г. 

Закономерности наследования крахмала в зерне гибридов F2 сорго 

зернового. АВУ. 2015. №7 (137). С. 6-11. 



180 

126. Аниськов Н. И. Селекционно-генетические аспекты в наследовании 

признаков ячменя в условиях Западной Сибири. Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета. 2010. № 6. С. 51-56. 

127. Кирьякова М. Н. Характер наследования и комбинационная 

способность сортов для селекции пивоваренного ячменя в условиях 

Среднего Прииртышья: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.05 – 

селекция и семеноводство. Тюмень, 2005. 15 с. 

128. Жихарев С. Д., Пома Н. Г., Осипов В. В. Особенности наследования 

признаков продуктивности и показателей качества зерна у озимой 

тритикале. Зерновое хозяйство России. 2015. № 3. С. 26-33. 

129. Cornejo-Ramirez Y. I., Cinco-Moroyoqui F. J., Ramirez-Reyes F. et. al. 

Physicochemical characterization of starch from hexaploid triticale (× 

Triticosecale Wittmack) genotypes. CyTA – Journal of Food. 2015. Vol. 13, 

Iss. 3. P. 420–426. doi:10.1080/19476337.2014.994565 

130. Litvyak  V,. Zabolotec A., Ermakov A. Size and morphological features of 

native starch granules of different botanical origin.  Ukrainian food journal. 

2018. Vol. 7, Issue 4. Р. 563-576. DOI: 10.24263/2225-2924-2018-24-1-31  

131. Рибалка О. І. Червоніс М. В., Моргун Б. В. та ін. Генетичні та 

селекційні критерії створення сортів зернових культур спирто-

дистилятного напряму технологічного використання. Физиология и 

биохимия культурных растений. 2013. Т. 45, № 1. С. 3-19.  

132. Рибалка О. І. Якість пшениці та її поліпшення. Київ: Логос, 2011. 496 с. 

133. Capouchová I., Petr, Marešová J. Evaluation of size distribution of starch 

granules in selected wheat varieties by the Low Angle Laser Light Scattering 

method. Plant, Soil and Environment. 2003. № 49. Р. 12-17.  

DOI: 10.17221/4083-PSE 

134. Jaiswal S., Båga М., Ahuja G., Rossnagel В., Chibbar R. Development of 

barley (hordeum vulgare l.) lines with altered starch granule size 

distribution. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2014. № 62 (10).  

DOI: 10.1021/jf405424x  



181 

135. Yu A., Li Y., Ni Y., Yang W.  at. al. Differences of starch granule 

distribution in grains from different spikelet positions in winter wheat. PloS 

one. 2014. Vol. 7, Issue 8.  2008. Pages 907-914. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114342 

136. Wen-yang L., Su-hu Y., Yong L., Tai-bo L. at. al. Comparison of starch 

granule size distribution between hard and soft wheat cultivars in Еastern 

Сhina. Agricultural Sciences in China. 2008. Volume 7, Issue 8.  Pages 907-

914. https://doi.org/10.1016/S1671-2927(08)60129-7 

137. Raeker M., Gaines C.S., Finney P.L., Donelson T.  Granule size distribution 

and chemical composition of starches from 12 soft wheat cultivars. Cereal 

Chem. 1998. № 75. С. 721–728. 

138. Ao Z., Jane J.-L. Characterization and modeling of the A- and B-granule 

starches of wheat, triticale, and barley. Carbohydrate Polymers. 2007. Vol. 

67, Iss. 1. Р. 46–55. doi: 10.1016/j.carbpol.2006.04. 

139. Стариченко В. М., Корягін О. М., Шляхтуров  Д. С. Порівняльний 

аналіз гранулометричного складу крохмалю зразків тритикале озимого. 

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2016. № 3(32). С. 58-62. 

140. Wilson J. D., Bechtel B., Todd T. C., Seib  P. A. Measurement of Wheat 

Starch Granule Size Distribution Using Image Analysis and Laser 

Diffraction Technology. Cereal chemistry. 2006. Vol. 83, № 3 Pp. 259-268.  

DOI: 10.1094/CC-83-0259 

141. Bertolini A. C. Souza E., Nelson J. E., Huber  K. C. Composition and 

reactivity of a- and b-type starch granules of normal, partial waxy, and waxy 

wheat. Cereal chemistry. 2003. Vol. 80, № 5. P. 544-549.  

DOI: 10.1094/CCHEM.2003.80.5.544 

142. Xurun Y., Heng Y., Jing Z.,Shanshan S., Liang Z. Comparison of 

endosperm starch granule development and physicochemical properties of 

starches from waxy and non-waxy wheat. International Journal of Food 

Properties. 2015. Volume 18, іssue 11. P. 2409-2421. 

https://doi.org/10.1080/10942912.2014.980949 



182 

143. Yaeel I., Francisco  J. Physicochemical characterization of starch from 

hexaploid triticale (х Triticosecale Wittmack) genotypes.  Journal CYTA 

Journal of Food. 2015. Vol. 13, Issue 3. P. 420-426.  

DOI: 10.1080/19476337.2014.994565 

144. Wenyang І., Suhui Y., Xiaqing S., Congyu Z., Qingqin S., 

Feng X., Jianfei W. Starch granule size distribution from twelve wheat 

cultivars in Еast China’s Huaibei region. Canadian Journal of Plant Science. 

2016. № 96(2). Р. 176-182. https://doi.org/10.1139/cjps-2015-0048 

145. Заболотец А. А., Литвяк В. В., Ермаков А. И. Нативный крахмал 

различного ботанического происхождения и его крахмалистость. 

Современные технологии сельскохозяйственного производства. 

Сборник научных статей по материалам ХХІІ междунар. научно-

практ. конф. Гродно, 2019. С.43-45. 

146. Заболотец А. А., Литвяк В. В., Ермаков А. И. Размеры и 

морфологические особенности зерен нативного крахмала разного 

ботанического происхождения. Наукові праці НУХТ. 2018. Том 24, № 1. 

С. 245-255. 

147. Kim H. S., Huber K. C. Channels within soft wheat starch A- and B-type 

granules. Journal of Cereal Science. 2008. Vol. 48, Iss. 1. Р. 159–172.  

doi: 10.1016/j.jcs.2007.09.002 16. 

148. Smith T., Kindred D., Brosnan J., Weightman R. Wheat as a feedstock for 

alcohol production.  HGCA Research Review. 2006. No.61. Р.88.  

149. Pasha I., Anjum F.M., Morris C.F. Grain hardness: a major determinant of 

wheat quality.  Food Sci Technol Int. 2010. No. 16 (6). P. 511-522.  

DOI: 10.1177/1082013210379691 

150. Gaines C. S., Raeker M. Ö., Tilley M. Associations of starch gel hardness, 

granule size, waxy allelic expression, thermal pasting, milling quality, and 

kernel texture of 12 soft wheat cultivars. Cereal Chemistry Journal. 2000. 

Vol. 77, № 2. P. 163. 



183 

151. Pasha I. Biochemical characterization of spring wheats in relation to grain 

hardness.  International Journal of Food Properties. 2009. Vol. 12, Issue 4. 

P. 511 

152. Galande A. A., Tiwari R. Genetic analysis of kernel hardness in bread wheat 

using PCR-based markers. Theoretical and Applied Genetics. 2001. 

September. Vol. 103, Issue 4. P. 601-606. 

153. Capparelli R., Boriello G., Giroux M.J., Amoroso M.G. Puroindoline A-

gene expression is involved in association of puroindolines to starch. Theor. 

Appl. Genet. 2003. Vol. 107. P. 1463-1468. 

154. Хакимова А. Г., Митрофанова О. П. Пуроиндолины в связи с 

перспективами селекции мягкой пшеницы на качество и устойчивость. 

Сельскохозяйственная біологія. 2009. № 1. С. 3-15. 

155. Dombrink-Kurtzman M. A., Knutson C. A. A study of maize endosperm 

hardness in relation to amylose content and susceptibility to damage. Cereal 

Chemistry Journal. 1997. Vol. 74, № 6. P. 776. 

156. Devon K. A., Cameron К., Ya-Jane W. Better understanding of factors that 

affect the hardness and stickiness of long-grain rice. Cereal Chemistry 

Journal. 2005. Vol. 82, № 2. P. 113. 

157. Al-Dhaher Sahar. Properties of starch from Australian waxy wheat.  

Sydney University Press. URL: 

https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/12896 

158. Перевертун Л. І., Давидюк Г. В. Просо ваксі сорту Чабанівське, як 

поліпшувач пшеничного борошна. Збірник наукових праць ННЦ 

«Інститут землеробства НААН». Київ, 2012. С. 134-136. 

159. Liuling Y., Mrinal B. Characterization of waxy proteins and waxy genes 

of Triticum timopheevii and T. zhukovskyi and implications for evolution of 

wheat. Genome. 2001. Vol. 44, No. 4. Р. 582-588. 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/g01-036 



184 

160. Nakamura T., Yamamori M., Hirano H., Hidaka S. Production of waxy 

(amylose-free) wheats. Molecular and General Genetics. 1995. Vol. 248. P. 

253- 259. 

161. Song Y., Jane J. Characterization of barley starches of waxy, normal, and 

high amylose varieties. Carbohydrate Polymers. 2000. № 41. P. 365-377.  

162. Yuangen L., Ganlin Z., Yan L. Identification of two novel waxy alleles and 

development of their molecular markers in sorghum. Genome. 2013. 

№ 56 (5). P. 283-288. 

163. Graybosch R. A., Ohm J.-B., Linda  D. Observations on the quality 

characteristics of waxy (amylose-free) winter wheats. Cereal chemistry. 

2016. Vol. 93, № 6. P. 599-604.  

164. Takahiro N., Yoichi N., Tetsuo S., Ikuo S. Properties of starches from 

several low-amylose rice cultivars. Cereal chemistry. 2003. Vol. 80, № 2.  

P. 193-197. 

165. Crookston R. K. The story of waxy corn maize varieties, uses and history. 

Crops and soils. 2005. № 32 (9). Р. 11-13. 

166. Jie X. Michele F., Laroche A. Isolation and characterization of the rye Waxy 

gene. Genome. 2009. № 52 (7). P. 658-664. DOI: 10.1139/w05-088  

167. Chia-Yin T. The function of the Waxy locus in starch synthesis in maize 

endosperm .  Biochemical Genetics. 1974. Vol. 11, іssue 2. Pp. 83-96. 

168. Carlos G., Leonor С. Alvarez B. Waxy genes from spelt wheat: new alleles 

for modern wheat breeding and new phylogenetic inferences about the origin 

of this species. Annals of Botany. 2012. 1 November. Vol. 110, Issue 6. 

P. 1161-1171. 

169. Ma J., Stiller J., Zheng Z., Liu Y., Wei Y., Zheng Y., Liu C. A high-

throughput pipeline for detecting locus-specific polymorphism in hexaploid 

wheat (Triticum aestivum L.). Plant Meth. 2015. № 11 (39). Р. 14.  

doi: 10.1186/s13007015-0082-6 

170. Botes W. C., Tsupko Y., Dix R. Breeding for biofuel production. Sydney 

University Press. URL: https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/3466 



185 

171. Перевертун Л. І., Самборська О. В., Лещук Н. В. Особливості 

використання амілопектинового сорту проса Чабанівське. 

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2014. № 2. С. 4-6. 

172. Наумов О. Г. Джерела високого вмісту амілопектину в крохмалі в 

селекції ячменю ярого. Генетичні ресурси рослин. 2015. № 16. С. 50-57. 

173. Pierre H. Adithya R. Agronomic characteristics of hard red spring wheat 

(Triticum aestivum L.) near-isogenic lines differing at the Waxy (Wx) locus.  

Canadian Journal of Plant Science. 2015. № 95 (2). Р. 201-204. 

174. Demeke T., Nakamura T., and Chibbar  R. N. Evaluation of сanadian and оther 

wheats for waxy рroteins. Cereal сhemistry Journal. 1997. Vol. 74, № 4. P. 442. 

175. Yaeel I., Oliviert M., Carmen L. Del T., Francisco J. Тhe structural 

characteristics of starches and their functional properties. CyTA - Journal of 

Food. 2018. Volume 16, іssue 1. Р. 1003-1017.  

https://doi.org/10.1080/19476337.2018.1518343 

176. Fan Zhu. Relationships between amylopectin internal molecular structure 

and physicochemical properties of starch.Trends in Food Science & 

Technology. Journal of Food Engineering. 2018. V. 78: 234–242. 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.05.024  

177. Evžen Š., Dvořáček V. New processing and applications of waxy starch (a 

review). Journal of Food Engineering. 2017. Vol. 206. P. 77-87. 

178. Yongfeng A., Jay–lin J. Understanding Starch Structure and Functionality. 

Starch in Food (Second Edition). Structure, Function and Applications. 

2018. Ch. 3: 157–178. https://doi.org/10.1016/B978–0–08–100868–

3.00003–2 

179. Graybosch R., Souza E., Berzonsky W. Functional properties of waxy flours: 

genotypic and environmental effects.  Cereal Sci. 2003. № 38. P. 69-76. 

180. Morris C. F., Bettge A. D., Giroux M. J., Zeng M., and King G. E. Сontent of 

normal, partially-waxy, and waxy wheat flours.  Cereals. № 98. Р. 323-327.  



186 

181. Ming L., Sushil D., Yimin W. Multilevel structure of wheat starch and its 

relationship to noodle eating qualities. Comprehensive Reviews in Food 

Science and Food Safety. 2017. Vol. 16, Issue 5. P. 1042-1055.  

182. Chunyan Su, Ahmed Bo, Kun Zhao, Xiangzhen Ge, Qian Zh., Wenhao Li. 

Changes in structural, physicochemical, and digestive properties of normal 

and waxy wheat starch during repeated and continuous annealing.  

Carbohydrate Polymers. 2020. Vol. 247: 166–175. 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116675 

183. Chunyan L., Dongdong Zh.,  Ting F., Mengyao W., Min Zh, Jinfeng D., 

Xinkai Zh, Wenshan G., Yong–Cheng Sh. Structure and physicochemical 

properties of two waxy wheat starches. Food Chemistry. 2020. Vol. 318, 15: 

126–152. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126492 

184. Maningat C. C., Seib P. A., Bassi K. S. Wheat Starch: Production, 

Properties, Modification and Uses. Starch (Third Edition). Chemistry and 

Technology.  2009. Chapter 10. P. 441-510. 

185. Gago F., Horváthová V., Ondáš V. Assessment of waxy and non-waxy corn 

and wheat cultivars as starch substrates for ethanol fermentation. Chemical 

Papers.  2014. Vol. 68, Issue 3. P. 300-307. 

186. Грабовец А. И., Оверченко М. Б., Игнатова Н. И., Хричикова  Г. Н. 

Селекция тритикале для бродильного производства: итоги и проблемы. 

Научно-производственный журнал «Зернобобовые и крупяные 

культуры». 2015. № 2 (14). С. 15-21.  

187. Grant L. A., Vignaux N., Doehlert D. C Starch сharacteristics of waxy and 

nonwaxy tetraploid (Triticum turgidum L. var. durum) wheats.  Cereal 

Chemistry Journal. 2001. Vol. 78, № 5. P. 590. 

188. Bettge A. D., Giroux M. J., Morris C. F. Susceptibility of waxy starch 

granules to mechanical damage.  Cereal Chemistry Journal. 2000. Vol. 77, 

№ 6. P. 750. 



187 

189. Jaroslav B. R. Role of amylose in structure function relationship in starches 

from australian wheat varieties. Press of The University of Sydney. 2008. 

URL: https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/4023  

190. Абдулина И. Р., Вафин Р. Р., Зайнуллин Л. И., Алимова Ф. К. 

Выявление аллельного варианта Wx-A1g Waxy-гена у генотипов яровой 

пшеницы отечественной селекции. Ученые записки Казанского 

университета. Серия «Естественные науки». 2012. № 4. С. 158-163.  

191. Mcintosh R. A., Hart G. E., Yamazaki Y., Devos K. M., Dubcovsky J., 

Rogers W. J., Appels A. Catalogue of gene symbols for wheat.  Proc. 10th 

Intern. Wheat Genetics Symp. Paestum (Italy), 2003. 

192. Петрова И. В., Чеботарь С. В., Рыбалка А. И., Сиволап Ю. М. 

Идентификация Wx-генотипов среди сортов озимой мягкой пшеницы. 

Цитология и генетика. 2007. Т. 41, № 6. С. 11-17.  

193. Fujita N., Hasegawa H., Taira T. The isolation and characterization of a Wx 

mutant of diploid wheat (Triticum monococcum L.).  Plant Sci. 2001. 

№ 160. P. 595-602.  

194. Rodriguez M., Taladriz M. T., Carrillo J. M. Waxy proteins and amylose 

content in diploid Triticeae species with genomes A, S and D.  Plant Breed. 

2004. № 123. P. 294-296. 

195. Yamamori M., Nakamura T., Endo R., Nagamine T. Waxy protein 

deficiency and chromosomal location of coding genes in common wheat. 

Theoretical and Applied Genetics. 1994. Vol. 89. P. 179-184. 

196. Saito M., Konda M., Vrinten P., Nakamura K., Nakamura T., Molecular 

comparison of waxy null alleles in common wheat and identification of a 

unique null allele. Theor.Appl. Genet. 2004. № 108 (7). Р. 1205-1216. 

197. Ainsworth C., Clark J., Balsdon J. Expression, organisation and structure of 

the genes encoding the waxy protein (granule-bound starch synthase) in 

wheat. Plant Mol Biol. 1993. № 22. P. 67-82. 



188 

198. Yamamori M., Quynh T. Differential effects of Wx-A1, -B1 and -D1 protein 

deciencies on apparent amylose content and starch pasting properties in 

common wheat. Theoretical and Applied Genetics. 2000. № 100. Р. 32-38. 

199. Juan B., Carlos G. Wheat waxy proteins: polymorphism, molecular 

characterization and effects on starch properties. Theoretical and Applied 

Genetics. 2016. Vol. 129, Issue 1. P. 1-16. DOI: 10.1007/s00122-015-2595-9 

200. Peter R. S., Matthew  М. Manipulating cereal endosperm structure, 

development and composition to improve end-use properties. Advances in 

Botanical Research. 2001. Vol. 34. P. 165-168.  

201. Kim W., Johnson J. W., Graybosch R. A., Gaines C. S. Physicochemical 

Properties and End-use Quality of Wheat Starch as a Function of Waxy 

Protein Alleles. Journal of Cereal Science. 2003. № 37. Р. 195-204.  

202. Nakamura T., Vrinten P., Saito M., Konda M. Rapid classification of partial 

waxy wheats using PCR based markers. Genome. 2002. № 45. P. 1150-1156. 

203. Miura H., Sugawara A. Dosage three Wx genes on amylose synthesis in wheat 

endosperm. Theoretical and Applied Genetics. 1996. № 93. Р. 1066-1070. 

204. Toshiki N., Makoto, H. Hisashi et al.  Production of waxy (amylose-free) 

wheats. Molecular and General Genetics MGG. 1995. Vol. 248, Issue 3. 

 Pp. 253-259. 

205. Климушина М. В., Дивашук М. Г., Карлов Г. И. Молекулярно-

генетическая характеристика коллекции мягкой пшеницы по генам, 

отвечающим за хлебопекарные и технологические качества муки. 

Известия ТСХА. 2009. Вып. 3. С. 81-88. 

206. Жирнова И. А., Рысбекова А. Б., Дюсибаева Э. Н., Сейтхожаев А. И. 

Оценка аллельного состояния Wx генов коллекции проса (Panicum 

miliaceum L.) на основе молекулярно-генетических маркеров. Вестник 

Карагандинского университета. 2019. № 1 (93). С. 66-74. 

207. Перевертун Л. І., Синицина  О. В. Особливості успадкування 

амілопектинового крохмалю в зерні проса та створення  донорів. 

Збірник наукових праць ННЦ ІЗ НААН. 2010. Вип. 4. С. 224-228. 



189 

208. Самборская Е.В. Наследование восковидного (Wx) типа крахмала в 

зерне проса и создание доноров этого признака. Зернобобовые и 

крупяные культуры. 2014. № 4 (12). С. 17-20. 

209. Селянинов Г. Т. Методика сельскохозяйственной характеристики 

климата. Мировой агроклиматический справочник. Ленинград-Москва, 

1937. С. 5-29. 

210. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 

обработки результатов иследований). Москва: Агропромиздат, 

1985. 351 с. 

211. Методика проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 

придатність до поширення в Україні. Загальна частина. Український 

інститут експертизи сортів рослин; укл. Ткачик С.О., Лещук Н.В., 

Присяжнюк О.І. Вінниця, 2016. 120 с.  

212. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових, 

круп’яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні. 

Український інститут експертизи сортів рослин: ред. Ткачик С. О.; укл. 

Лівандовський А. А., Хоменко Т. М. та ін. Вінниця, 2016. 82 с. 

213. Стариченко В. М., Левченко О. С., Голик Л. М. Патент на корисну 

модель № 140021 Україна. Спосіб добору селекційного матеріалу 

тритикале за гранулометричним складом крохмалю. № заявки: u 2019 

05855; дата подання заявки: 28.05.2019. Публікація відомостей про 

видачу патенту: 10.02.2020, Бюл. № 3. 

214. Stewart С. N. Jr., Via L. E. A rapid СТАВ DNA isolation technique use for 

RAPІD finger printing and other PCR applications.  BioTechniques. 1993. 

№ 14(5). P. 748-749. 

215. Somma M., Querci M., Jermini M., Van den Eede G. (eds). Extraction and 

purification of DNA. The analysis of food samples for the presence of 

genetically modified organisms. Luxembourg, 2006. Р. 15-16. 



190 

216. Saito M., Vrinten P., Ishikawa G. A novel codominant marker for selection 

of the null Wx-Bl allele in wheat breeding programs.  Моl. Breed. 2009.  

№ 23. P. 209-217. 

217. Vrinten P., Nakamura T., Yamamori M. Molecular characterization of waxy 

mutations in wheat. Mol. Gen. Genet. 1999. № 261. P. 463-471. 

218. Brody J. R., Kern S. E. History and principles of conductive media for 

standart DNA electrophoresis. Anal. Biochem. 2004. № 3 (33). Р. 1-13.  

DOI: 10.1016/j.ab.2004.05.054 

219. Камінський В. Ф., Буслаєва Н. Г. Основи прикладного математичного 

аналізу в сільськогосподарських дослідженнях: методичні 

рекомендації. Київ.: ВП «Едельвейс», 2011. 28 с.  

220. Халафян А. А. Statistica 6. Статистический анализ даннях. Москва, 

2010. 528 с.  

221. Литун  П. П., Кириченко  В. В., Петренкова В. П., Коломацька В. П. 

Адаптивная селекция. Харьков, 2007. 263 с. 

222. Eberhart S.A., Russel W.A. Stability parameters for comparing varieties. 

Crop Sci. 1966. N 6. P. 36-40. 

223. Маренич М. М. Закономірності формування врожайності пшениці 

озимої в умовах нестійкого зволоження. Вісник Харківського 

національного аграрного університету. Серія «Рослинництво, селекція і 

насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2018. Вип. 2. С. 125-132. 

224. Антонайтус С. С., Міхєєв В. Г. Урожайність сортів пшениці озимої. 

Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія 

«Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і 

зберігання». 2018. Вип. 2. С. 155-161. 

225. Петрова И. Ф. Внедрение новых сортов как основной фактор 

интенсификации зернового производства. Зборник наук праць. 

Таврійський державний агротехнологічний університет. 2013. № 2 (3). 

С. 277-285. 



191 

226. Садухадзе Б. И. Селекция озимой пшеницы важнейший фактор 

повышения урожайности. Достижения науки и техники АПК. 2010.  

№ 11. С. 4-10.  

227. Моргун В., Швартау В., Киризий Д. Потенциал сорта как основа 

урожайности пшеницы. Зерно. 2010. №5 (49). URL: https://www.zerno-

ua.com/journals/2010/may-2010-god/potencial-sorta-kak-osnova- 

rozhaynosti-pshenicy/ 

228. Кириченко В. В., Рябчун В. К., Корчинський А. А. Генофонд рослин як 

основа прогресивного розвитку селекції. Вісник аграрної науки. 2001.  

№ 8. С. 39-41. 

229. Дзюбенко Н. И. Вавиловская стратегия пополнения, сохранения и 

рационального использования генетических ресурсов культурных 

растений и их диких сородичей. Труды по прикладной ботанике, 

генетике и селекции. Санкт-Петербург, 2012. Т. 169. С. 4-40.  

230. Рябчун В. К. Генетичне різноманіття рослин для прогресу. Збагачення 

генетичного різноманіття рослин: тези міжнародної наукової наради. 

Харків, 2014. С. 3-4. 

231. Дзюбенко М. І., Смекалова Т. М. Мобілізація і збереження генетичних 

ресурсів рослин для майбутніх поколінь: 126-річний досвід ВІР. 

Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості 

життя людей: тези доповідей міжнарод. науково-практ. конф. Київ, 

2016. С. 31-33.  

232. Драгавцев В. А. Мировая коллекция генетических ресурсов растений 

ВИРа, её настоящее и будущее. Метологические основы формирования, 

ведения и использование коллекций генетических ресурсов растений. 

Харьков, 1996. С. 10-16. 

233. Рябчун В. К. Формування та використання колекцій генофонду рослин 

з метою стабілізації виробництва продукції рослинництва. Наукові 

основи стабілізації виробництва продукції рослинництва. Харків, 1999. 

С. 304-305. 



192 

234. Чесноков Ю. В., Косолапов В. М. Генетические ресурсы растений і 

ускорение селекционного процесса. Москва, 2016. 172 с. 

235. Левченко О. С. Оцінка колекційних зразків тритикале озимого за 

зерновою продуктивністю. Селекційно-генетична наука і освіта 

(Парієві читання): матеріали ІХ міжнародної наукової конференції 

(Уманський національний університет садівництва, 19 березня 2020 р.). 

Умань, 2020. С. 107–108. 

236. Levchenko O. Features of the demonstration of grain yield and particular 

valuable traits in collection samples of winter triticale, depending on the 

weather conditions of the year of cultivation. Norwegian Journal of 

development of the International Science. 2021. № 55, Vol. 2. Pр. 7-11. 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-55-2-7-11. 

237. Дерменко О. Хвороби озимого тритикале. Пропозиція: Головний журнал з 

питань агробізнесу. 2008. URL: https://propozitsiya.com/ua/hvorobi-ozimogo-

tritikale 

238. Батуро С. А., Гриб С. И., Буштевич В. Н. Вредоносность и тенденции 

развития болезней озимого тритикале в условиях Беларуси. Стратегия 

и тактика экономически целесообразной адаптивной интенсификации 

земледелия. Минск, 2004. Т. 2. С. 102 – 108. 

239. Щипак Г. В., Святченко С. І., Непочатов М. І. Оцінка сортозразків 

тритикале озимого за екологічною пластичністю та стабільністю 

основних ознак продуктивності. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської обл. 2014. 

Вип. 16. С. 247-254.  

240. Лавриненко Ю. О. Еколого-генетична мінливість кількісних ознак 

зернових культур та її значення для селекції в умовах зрошення: дис. … 

канд. с.-г. наук: 06.01.05 - селекція і насінництво. Херсон, 2005. 386 с. 

241. Peltonen-Sainio P., Jauhiainen L., Sadras V. Phenotypic plasticity of yield 

and agronomic traits in cereals and rapeseed at high latitudes. Field Crops 

Research. 2011. V.124. Р. 261-269. DOI 10.1016/j.fcr.2011.06.016. 



193 

242. Delchev G. Changes in the productivity and the yield structural elements in 

some spring crops sown on damaged by frost crops of winter oilseed canola. 

Production systems. 2018. V. 7 (3).  

243. Гамаюнова В. В., Панфілова А. В. Висота та врожайність зерна сортів 

пшениці озимої під впливом оптимізації живлення в умовах 

Південного Степу України. Вісник Харківського національного 

аграрного університету. 2018. Вип. 2. С. 6-13.  

244. Никитина В. И. Особенности изменчивости селекционно ценных 

признаков яровой мягкой пшеницы в условиях Сибири. Вестник 

Красноярского государственного аграрного университета. 2008.  

С. 52-56. 

245. Кіндрук М. О., Соколов В. М., Вишневський В. В. Насінництво з 

основами насіннєзнавства. Київ: Аграрна наука, 2012. 263 с. 

246. Строна І. Г. Загальне насіннєзнавство польових культур. Москва, 

1966. 117 с. 

247. Исмагилов Р. Р., Нехороших М. С. Качества семян озимой ржи в 

зависимости от места их формирования в колосе. Современные 

проблемы науки и образования. 2014. № 6.  

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=15855 

248. Авраменко С. І., Тимчук В. П., Глубокий О. В., Цехмейструк М. Г., 

Шелякін В. О., Манько К. М. Формування якості зерна злакових 

культур. Агробізнес сьогодні. 2011. № 14  (213). С. 34-37. 

249. Герман М. М., Міщенко О. В. Динаміка накопичення сухої речовини 

зерна пшениці м’якої озимої. Вісник Полтавської державної аграрної 

академії. 2014. № 1. С. 14-16. 

250. Строна И. Г. Биологические основы семеноводства. 

Сельскохозяйственная биология. 1980. № 4. С. 483-489. 

251. Овчаров К. Е. Физиология формирования и проростання семян. 

Москва: Колос, 1976. 256 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-krasnoyarskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta


194 

252. Самофалов А. П., Подгорный С. В., Скрипка О. В. Оптимальные 

параметры элементов продуктивности модельного сорта мягкой озимой 

пшеницы интенсивного типа для условий юга Ростовской области. 

Зерновое хозяйство России. 2018. № 6 (60). С. 64-68.  

253. Сапега В. А. Продуктивность и параметры интенсивности и 

стабильности сортов ярового ячменя. Зерновое хозяйство России. 2017. 

№ 3. С. 36-39.  

254. Иванова И. Ю., Волкова Л. В. Изменчивость хозяйственно-ценных 

признаков яровой пшеницы и их вклад в стабилизацию урожайности. 

Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019. № 20 (6). С. 567-

574. https://doi.org/10.30766/2072-9081.2019.20.6.567-574 

255. Баган А. В. Мінливість кількісних ознак пшениці ярої залежно від 

сортових властивостей. Новітні агротехнології: теорія та практика: 

тези доповідей міжнарод. науково-практ. конф., присвяченої 95-річчю 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. Київ, 

2017. С. 175-176. 

256. Мазур З. О., Корнєєва М. О.  Особливості успадкування основних 

селекційних ознак та прояв гетерозису гібридів озимого жита. Новітні 

агротехнології: теорія та практика: тези доповідей міжнар. наук.-

практ. конф., присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН. Київ, 2017. С. 211-212. 

257. Ващенко В. В. Изменчивость и генетический контроль массы 1000 

зерен у ярового ячменя. Селекція і насінництво. 2010. Вип. 98. С. 78-85.  

258. Стрижова Ф. М., Беленинова Л. В. Роль сортовых особенностей яровой 

мягкой пшеницы в формировании признака «масса 1000 зерен». 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2012. 

№ 4 (90). С. 19-20. 

259. Левченко О. С., Стариченко В. М. Особливості формування і прояву 

ознак зернової продуктивності у тритикале озимого. Науковий журнал 



195 

«Зернові культури». Дніпро, 2020. Том 4, № 1. С. 20–27. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0102 

260. Усик Л. О. Прояв господарсько-цінних ознак у сучасних сортів 

пшениці м’якої озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України. Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний 

науковий збірник. Херсон, 2012. Вип. 57. С. 212-220.  

261. Сабадин В. Я. Варіювання елементів продуктивності колоса ячменю 

ярого залежно від генотипу сорту та ступеня ураження хворобами. 

Агробіологія. 2014. № 1 (109). С. 29-34. 

262. Полянецька І. О. Селекційно-генетичне покращення Triticum spelta L. 

та використання її в селекції Triticum aestivum L.: автореф. дис. …. 

канд. с.-г. наук: 06.01.05 – селекція і насінництво. Київ, 2012. 20 с. 

263. Стариченко В. М., Левченко О. С. Напрями і перспективи селекції 

тритикале в ННЦ «Інститут землеробства НААН». Наукові читання до 

100-річчя від дня народження І. В. Яшовського: матеріали міжнародної 

наукової конференції (Чабани, 14–15 серпня 2019 р.). Київ, 2019. С. 67–68 

264. Левченко О. С., Стариченко В. М. Формування зернової 

продуктивності та накопичення білка і крохмалю у зерні тритикале 

озимого залежного від погодних умов року. Кліматичні зміни та сільське 

господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: збірник тез ІІІ 

міжнародної науково-практичної конференції (Науково-методичний 

центр ВФПО, 2 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 17–19 

265. Левченко О. С., Стариченко В. М. Оцінка вихідного селекційного 

матеріалу тритикале озимого за основними ознаками придатності до 

переробки на біоетанол. Науково-практичний журнал «Plant Varieties 

Studying and Protection» («Сортовивчення та охорона прав на сорти 

рослин»). Київ, 2020. Т. 16, № 1. С. 32–39. https://doi.org/10.21498/2518-

1017.16.1.2020.201018 

266. Левченко О. С. Вміст крохмалю в зерні тритикале озимого та його 

взаємозв’язок з іншими господарсько-цінними ознаками. Актуальні 



196 

проблеми та інновації в сучасному землеробстві (до 100-річчя 

Національної академії аграрних наук України): матеріали науково-

практичної конференції молодих учених і спеціалістів (Чабани, 20–22 

листопада 2018 р.). Київ, 2018. С.18–19. 

267. Відпрацювати селекційно-генетичні критерії оцінки трансформації 

крохмалю зерна тритикале озимого в біоетанол та створити на цій основі 

сорти з високим рівнем рентабельності : звіт про НДР (закл.) / ННЦ «ІЗ 

НААН»; кер. Стариченко В.М.; викон. Стариченко В.М., Рибалка О.І., 

Штакал М.І., Кирильчук А.М., Ткачова Н.А. Чабани, 2015. 31 с. 

268. Литвяк В. В. Развитие теории и практики модификации 

крахмалосодержащего сырья для создания новых продуктов: автореф. 

дис … докт. техн. наук: 05.18.05 – технология сахара и сахаристых 

продуктов, чая, табака и субтропических культур. Краснодар, 

2013. 25 с. 

269. Литвяк В. В., Бутрим С. М., Канарский А. В., Канарская З. А. 

Морфология и размеры зерен природного крахмала разного 

ботанического происхождения. Вестник технологического 

университета. 2018. 21 (3). С. 64-69. 

270. Ягофаров Д. Ш., Канарский А. В., Сидоров Ю. Д. Исследование 

морфологических свойств картофельного крахмала. Технология и 

аппараты пищевых производств. Вестник Казанского 

технологического университета. 2011.  С. 193-200. 

271. Хлесткин В. К., Пельтек С. Е., Колчанов Н. А. Гены-мишени для 

получения сортов картофеля (solanum tuberosum l.) с заданными 

свойствами крахмала. Сельскохозяйственная биология. 2017. 52(1). 

С. 25-36. 

272. Дремлюк Г. К., Червоніс М. В., Рибалка О. І., Гамандій В. Л. 

Теоретичні основи селекції синтетичних сортів соризу (sorghum 

orysoidum) на вихід біоетанолу. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. 

2013. Вип. 21 (61). С. 122-134. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-tehnologicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-tehnologicheskogo-universiteta


197 

273. Стариченко В. М., Левченко О. С. Спосіб добору вихідного 

селекційного матеріалу тритикале на основі гранулометричного складу 

крохмалю зерна. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Селекція 

і насінництво». Харків, 2020. № 118. С. 101-107. 

274. Стариченко В. М., Левченко О. С. Аналіз зерна колекційних зразків 

тритикале озимого за гранулометричним складом крохмалю. Збірник 

наукових праць  «Миронівський вісник». Миронівка, 2019. Вип. 8. С. 

33–45. 

275. Levchenko O. S. Аnanalys of the granulometric composition of starch 

collection samples of the winter triticale. Наукові основи ефективного 

розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного 

потенціалу України: матеріали науково-практичної конференції 

молодих учених і спеціалістів (Чабани, 22 листопада 2017 р.). Київ, 

2017. С. 55–56. 

276. Левченко О. С. Частотний аналіз розміру крохмальних гранул у 

тритикале озимого. Підвищення ефективності селекції та 

рослинництва у сучасних умовах: збірник тез міжнародної наукової 

конференції, присвяченої пам’яті В.Я. Юр’єва (Харків, 3–5 липня 2019 

р.). Харків, 2019. С. 220–221. 

277. Левченко О. С. Аналіз розподілу крохмальних гранул за розміром у 

тритикале озимого. Наукові читання до 100-річчя від дня народження 

І. В. Яшовського: матеріали міжнародної наукової конференції (Чабани, 

14–15 серпня 2019 р.). Київ, 2019. С. 73–74. 

278. Левченко О. С. Оцінка вихідного селекційного матеріалу тритикале 

озимого при створенні сортів, придатних для переробки на біоетанол. 

Наукові здобутки молодих учених для розвитку аграрної науки в 

Україні: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих 

учених і спеціалістів в Україні (Чабани, 11 листопада 2019 р.). Вінниця 

«ТОВ Твори», 2019. С. 63–64 . 

279. Yamamori M. Amylose content and starch properties generated by five 

variant Wx alleles for granule-bound starch synthase in common wheat 



198 

(Triticum aestivum L.).  Euphytica. 2009. February., Vol. 165, Issue 3. P. 

607-614. 

280. Demeke T., Hucl P., Abdel-Aal E.-S. M. Biochemical сharacterization of the 

wheat waxy A рrotein and іts еffect on starch рroperties.  Cereal сhemistry 

Journal. 1999. Vol. 76, № 5. P. 694-701. 

281. Ketthaisong D., Suriharn B., Tangwongchai R., Jane J., Lertrat K. 

Physicochemical and morphological properties of starch from fresh waxy 

corn kernels. Journal of Food Science and Technology. 2015. № 52. 

Р. 6529-6537. doi: 10.1007/s13197-015-1750-2 

282. Wu X., Zhao R., Wang D. Effects of amylose, corn protein, and corn fiber 

contents on production of ethanol from starch-rich media. Cereal Chemistry. 

2006. № 83 (2006a). P. 569-575. 

283. Burešová І. Hřivna  L.Effect of wheat gluten proteins on bioethanol yield 

from grain. Applied Energy. 2011. April. Vol. 88, Issue 4. P. 1205-1210. 

284. Gale K.R. Diagnostic DNA markers for quality traits in wheat. Journal of 

Cereal Science. 2005. Vol. 41, Issue 2. P. 181-192. 

285. Xiu-Qiang H., Brûlé-Babel А. Development of genome-specific primers for 

homoeologous genes in allopolyploid species: the waxy and starch synthase 

II genes in allohexaploid wheat (Triticum aestivum L.) as examples. BMC 

Res. Notes. 2010. № 3 Р. 140-142.  doi: 10.1186/1756-0500-3-140  

286. Моргун Б. В., Степаненко О. В., Степаненко А. Л., Рибалка  O. I. 

Молекулярно-генетична ідентифікація поліморфізму генів Wx у гібридів 

м’якої пшениці за допомогою мультиплексних полімеразних ланцюгових 

реакцій. Физиология растений и генетика. 2015, Т. 47, №1. С. 25-35. 

287. Хлесткина Е. К. Молекулярные маркеры в генетических исследованиях 

и в селекции. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Том 17, 

№ 4/2. С. 1044-1054. 

288. Сиволап Ю. М. Молекулярные маркеры і селекция. Цитологія і 

генетика. 2013. Т. 47, № 3. С. 71-80. 



199 

289. Сухарева А. С., Кулуев Б. Р. ДНК-маркеры для генетического анализа 

сортов культурных растений. Биомика. 2018. 10 (1). С. 69-84.  

DOI: 10.31301/2221-6197.bmcs.2018-15. 

290. Левченко О. С., Стариченко В. М., Коберник Н. І. Молекулярно-

генетичний аналіз поліморфізму генів Wx для створення сортів 

тритикале спирто-дистилятного та кормового напрямів. Селекція – 

надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво): тези 

доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 

105-річчю з дня народження О. М. Зеленського (Київ, 22–24 травня 

2017 р.). Київ, 2017. С. 100–101. 

291. Starychenko V. M., Kyrylchuk A. M., Kobernyk N. I., Zaika I. V., Levchenko 

O. S., Sozinov I. O., Kozub N. O. Detection of Wx genes in wheat-triticale 

hybrids. International сonference on: triticale biological, breeding, and 

production. (Blonie, Poland, July 2–5 2017). Blonie, 2017. Р. 48 

292. Голик Л. М., Стариченко В. М., Коберник Н. І., Левченко О. С., 

Друковська Н.Г. Характеристика зразків ваксі-пшениці як джерел 

господарсько-цінних ознак. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут 

землеробства НААН». Київ, 2018. Вип. 1. С. 152–160/ 

293. Левченко О. С. Полiморфiзм Wx генів у колекційних зразків тритикале 

озимого. Збірник наукових праць «Агробіологія» («Agrobiology»). №1. 

Біла Церква. 2020. С. 80–87. https://doi.org/10.33245/2310-9270-2020-

157-1-80-872020. 

294. Літун  П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацька В. П. 

Системний аналіз в селекції польових культур. Харків, 2009. 351 с.  

295. Kosev V., Vasileva V. Comparative biological characteristic of white lupin 

(Lupinus albus L.) varieties. Genetika. 2019. V. 51 (1). С. 275-285. DOI: 

10.2298/GENSR1901275K. 

296. Булинцев С. В., Новикова Л. Ю., Гриднев Г. А.,  Сергеев Е. А. 

Корреляционные связи селекционных признаков, определяющих 

продуктивность образцов нута ( Cicer arientinum) из коллекции ВИР в 



200 

условиях Тамбовской области. Сельскохозяйственная биология. 2015. 

Том 50. № 1. С. 63–74. 

297. Заїка Є. В. Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої для створення 

нових генотипів: автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.01.05 – селекція і 

насінництво. Київ, 2016. 23 с. 

298. Гудзенко В. М. Еколого-генетичні основи адаптивної селекції ячменю в 

умовах центральної частини лісостепу україни: автореф. дис. … канд. 

с.-г. наук: 06.01.05 – селекція і насінництво. Київ, 2012. 24 с. 

299. Левченко О. С. Кореляційна залежність між основними ознаками 

структури продуктивності та якості зерна у тритикале озимого. 

Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської 

науки в сучасному світі: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, присвяченої 115-річчю від дня народження О. 

Т. Галки (с. Олександрівка, Дніпропетровська обл., 30 березня 2020 р.). 

Вінниця «ТОВ Твори», 2020. С. 29–30. 

300. Левченко О. С., Стариченко В. М. Ідентифікація вихідного 

селекційного матеріалу тритикале озимого із використанням індексів 

віддаленості від адаптивної норми. Електронне наукове фахове видання 

«Наукові доповіді НУБІП України». 2020. № 2(84). 

http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.02.009 

301. Агаркова  С. Н., Пухальская Н. Ф. Использование многомерной 

статистики для изучения особенностей формирования урожая и 

оптимизации селекционного процесса люпина узколистого. Генетика. 

1991. Т. 27. № 11. С. 1965–1974.  

302. Коломацька В. П. Факторна структура екологічної пластичності 

гібридів соняшнику в умовах Лісостепу України. Селекція і 

насінництво. 2012. Вип. 101. С. 75–83.  

303. Мисникова Н. В., Корнев А. П. Использование факторного анализа 

элементов продуктивности у растений жёлтого люпина. 

Кормопроизводство. 2012. № 5. С. 38–40.  



201 

304. Вишнякова М. А., Бурляева М. О., Булынцев С. В., Сеферова И. В., 

Плеханова Е. С., Нуждин С. В. Местные сорта нута из центров 

происхождения культуры: разнообразие и различия. 

Сельскохозяйственная биология. 2017. Том 52. С. 976-985.  

doi: 10.15389/agrobiology.2017.5.976rus  

305. Ефремов В. М., Ковалева В. Ю. Многомерный аналіз биологических 

даннях. Санкт-Петербург, 2008. 87 с.  

306. Овсянников Г. Н. Факторний аналіз в доступном изложении. Изучение 

многопараметрических систем и процессов. Москва: Лаброком, 

2013. 176 с. 

307. Левченко О. С. Факторний аналіз формування зернової продуктивності 

у тритикале озимого. Генетика та селекція сільськогосподарських 

рослин – від молекули до сорту: матеріали ІV інтернет-конференції 

молодих учених (Київ, 18 вересня 2020 р.). Київ, 2020. С. 14. 

308. Василенко А. А., Солонечный П. Н., Понуренко С. Г. Оценка 

селекционного материала гороха (Рisum sativum L.) в различных 

системах расчетов (регрессионная, biplot модели). Вестник белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. С. 12-16. 

309. Georgieva N., Kosev V. Adaptability and Stability of White Lupin Cultivars. 

Journal of Biotechnology (Banat). 2018. Vol. IX(19). Р. 72-93. DOI: 

10.7904/2068-4738-IX (19)-72.  

310. Kosev V., Vasileva V., Kaya Ya. Ecological Stability of Quantitative Signs 

in White Lupin Varieties. International Journal of Innovative Approaches in 

Agricultural Research. 2019. Vol. 3 (1). Р. 67-80. 

https://doi.org/10.29329/ijiaar.2019.188.7 

311. Beliavskaya  L. The results of study of ecological stability and plasticity of 

Ukrainian soybean varieties. Annals of Agrarian Science. Volume 15, Issue 

2. 2017. P. 247-251. https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.05.003 

312. Diordiieva I., Riabovol Ia., Riabovol L., Kotsiuba S. Ecological plasticity 

and stability of new spelt wheat samples on yield capacity. Science and 



202 

education a new dimension. Vol. VI (172). 2018. Р. 7-9. DOI: 

10.31174/SEND-NT2018- 172VI20-01  

313. Kakar K., Zainullah K., Shawani M. Varietal dynamics of yield stability in 

wheat. Journal of biological sciences. Volume 3 (2). 2003. Р. 137-140. DOI: 

10.3923/jbs.2003.137.140.  

314. Москалец Т. З., Грынык И. В., Москалец В. И., Москалец В. В. 

Идентификационные признаки генотипов вторичного тритикале для 

использования в селекции и растениеводстве. Сортовивчення та 

охорона прав на сорти рослин. 2017. Т. 13. № 3.  С. 252-262. 

315. Rolando O., Torres A. Yield stability of selected rice breeding lines and 

donors across conditions of mild to moderately severe drought stress. Field 

crops research. 2018. Vol. 220. Р. 37-45. 

https://doi.org/10.1016/j.fcr.2016.09.011 

316. Grogan S., Anderson J., Baenziger P., Frels K., Guttieri M., et al. Phenotypic 

plasticity of winter wheat heading date and grain yield across the us great 

plains. Crop science. 2016. Vol. 56. DOI 10.2135/cropsci2015.06.0357 

317. Покудин В. З. Оценка экологической пластичности сортов. 

Генетический анализ количественных признаков с помощью 

математико-статистических методов. М., 1973. С. 40-44. 

318. Присяжнюк Л. М., Топчій О. В., Димитров С. Г., Києнко З. Б., 

Черній С. О. Оцінка адаптивного потенціалу сортів ріпаку ярого 

(Вrassica napus L.) в різних ґрунтово-кліматичних зонах україни. Plant 

Varieties Studying and Protection. 2020. Т. 16, №. 2. С. 144-153. DOI: 

https://doi.org/10.21498/2518-1017.16.2.2020.209354 

319. Щербина О. З., Ткачик С. О., Тимошенко О. О., Шостак Н. О. Оцінка 

сортів сої культурної [Glycine max (L.) merrill] за стабільністю прояву 

господарсько-цінних ознак. Plant Varieties Studying and Protection. 2020. 

Т. 16, №. 1. С. 90-96. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-

1017.16.1.2020.201331 



203 

320. Децына А.А., Илларионова И.В., Щербинина В.О. Оценка 

экологической пластичности и стабильности крупноплодных сортов 

подсолнечника. Масличные культуры. 2019. №: 3 (179). С. 35-39. 

321. Мамеев В. В. Оценка параметров пластичности сортов озимой 

пшеницы в зависимости от погодных условий юго-западной части 

центра россии. Сборник научних трудов: плодоводство и ягодоводство 

России. Т. 48. 2017.  С. 165-169.  

322. Kirchev H., Georgieva R. Genotypic plasticity and stability of yield 

components in triticale (x Triticosecale Wittm.). Scientific Papers. Series A. 

Agronomy. 2017. Vol. LX. Р.  285-288. 

323. Levchenko O., Starychenko V. Evaluation of winter triticale collection on 

the stability of the manifestation of the grain yield trait. American Journal  

of Agriculture and Forestry. 2021. Vol. 9, No. 2. Pp. 49-52.  

DOI: 10.11648/j.ajaf.20210902.11 

324. Стариченко В. М., Левченко О. С. Комплексна оцінка колекційних 

зразків тритикале озимого за ознаками придатності до переробки на 

біоетанол. Роль науково-технічного забезпечення розвитку 

агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах: мат. 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 лютого, 2021 р.). ДУ 

Інститут зернових культур НААН. Дніпро, 2021. С. 51-52. 

  



204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И 

  



205 

Додаток А.1 

Врожайність зерна колекційних зразків тритикале озимого, т/га 

Сорт, 

селекційний номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 роки 
± до St 

2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 4,78 4,21 3,77 4,25 – 

181 5,72 4,82 4,98 5,17 +0,92 

101 5,33 5,23 4,81 5,12 +0,87 

185 5,52 5,16 4,66 5,11 +0,86 

219 5,61 5,11 4,54 5,09 +0,84 

Аристократ 5,39 5,03 4,60 5,01 +0,76 

87 5,23 5,15 4,54 4,97 +0,72 

Маєток Полісся 5,04 5,08 4,44 4,85 +0,60 

123 4,99 4,64 4,72 4,78 +0,53 

Солодюк 5,53 4,51 4,21 4,75 +0,50 

141 5,44 4,52 4,27 4,74 +0,49 

217 5,39 4,48 4,30 4,72 +0,47 

Петрол 5,10 4,62 4,44 4,72 +0,47 

Любомир 5,38 4,47 4,22 4,69 +0,44 

213 5,08 4,52 4,31 4,64 +0,39 

53 5,23 4,53 4,15 4,64 +0,39 

Волемир 5,03 4,54 4,33 4,63 +0,38 

147 5,31 4,44 4,11 4,62 +0,37 

209 5,00 4,46 4,37 4,61 +0,36 

205 5,05 4,51 4,23 4,60 +0,35 

135 5,10 4,47 4,22 4,60 +0,35 

Котигорошко 4,86 4,50 4,16 4,51 +0,26 

191 4,82 4,51 4,14 4,49 +0,24 

229 5,13 4,19 4,13 4,48 +0,23 

Mundo 4,95 4,36 4,01 4,44 +0,19 

157 5,11 4,34 3,83 4,43 +0,18 

93 5,08 4,23 3,93 4,41 +0,16 

223 5,12 4,12 3,74 4,33 +0,08 

Фанат 4,86 4,25 3,85 4,32 +0,07 

201 4,80 4,25 3,87 4,31 +0,06 

153 4,92 3,96 4,04 4,31 +0,06 

203 4,71 4,09 4,09 4,30 +0,05 
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Продовження Додатку А.1 

1 2 3 4 5 6 

221 4,83 4,08 3,82 4,24 −0,01 

165 4,79 4,18 3,64 4,20 −0,05 

Яша 4,81 3,89 3,75 4,15 −0,10 

149 4,53 4,33 3,46 4,11 −0,14 

207 4,74 3,64 3,93 4,10 −0,15 

Докучаєвське 4,03 4,20 3,95 4,06 −0,19 

199 4,70 3,92 3,53 4,05 −0,20 

Алмаз 4,23 3,76 3,90 3,96 −0,29 

Поліський 7 4,27 3,81 3,40 3,83 −0,42 

161 4,39 3,69 3,22 3,77 −0,48 

215 4,02 3,62 3,42 3,69 −0,56 

Середнє по 

колекції 4,97 4,38 4,09 4,48 

− 

Lim 4,02–5,72 3,62–5,23 3,22–4,98 3,69–5,17 

НІР05 для 

факторів 
рік 0,02 

колекційний зразок 0,07 

S 0,4 0,4 0,4 0,4 

V, % 8,0 9,5 9,7 9,1 

 

Додаток А.2  

Тривалість періоду вегетації у колекційних зразків тритикале озимого, діб 

Сорт, 

селекційний 

номер  

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
± до St 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St  272 273 280 275 – 

101 273 273 284 277 +2 

93 273 273 284 277 +2 

181 272 273 284 276 +1 

185 272 273 284 276 +1 

219 272 273 284 276 +1 

Аристократ 272 273 284 276 +1 

 Маєток Полісся 272 273 284 276 +1 

123 272 273 284 276 +1 

Солодюк 272 273 284 276 +1 

Петрол 272 273 284 276 +1 

217 272 273 284 276 +1 
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Продовження Додатку А.2 

1 2 3 4 5 6 

Любомир 272 273 284 276 +1 

Волемир 272 273 284 276 +1 

147 272 273 284 276 +1 

209 272 273 284 276 +1 

Котигорошко 272 273 284 276 +1 

191 272 273 284 276 +1 

Mundo 272 273 284 276 +1 

Фанат 272 273 284 276 +1 

201 272 273 284 276 +1 

221 272 273 284 276 +1 

207 272 273 284 276 +1 

Докучаєвське 272 273 284 276 +1 

Алмаз 272 273 284 276 +1 

Поліський 7 272 273 284 276 +1 

161 272 273 284 276 +1 

215 272 273 284 276 +1 

53 273 268 284 275 0 

205 272 273 281 275 0 

229 272 273 280 275 0 

223 272 273 280 275 0 

165 272 273 279 275 0 

199 272 273 281 275 0 

87 272 273 278 274 −1 

141 272 273 278 274 −1 

135 272 273 278 274 −1 

157 272 273 278 274 −1 

203 272 273 278 274 −1 

153 272 273 278 274 −1 

149 272 273 278 274 −1 

213 272 268 278 273 −2 

Яша 270 265 278 271 −4 

Середнє по 

колекції 272 273 282 275 

− Lim 270–273 265–273 278–284 271–277 

S 0,4 1,6 2,6 1,1 

V, % 0,1 0,6 0,9 0,4 
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Додаток А.3  

Оцінка зимостійкості колекційних зразків тритикале озимого, бал 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 

роки 

± до St 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 9,0 9,0 9,0 9,0 – 

181 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

185 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

87 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

141 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

147 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Котигорошко 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

191 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Mundo 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

221 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

165 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

199 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

215 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Солодюк 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

217 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

Любомир 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

Волемир 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

209 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

157 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

207 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

Докучаєвське 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

Алмаз 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

219 8,8 9,0 8,8 8,9 -0,1 

Маєток Полісся 9,0 8,5 9,0 8,8 -0,2 

Петрол 9,0 9,0 8,5 8,8 -0,2 

213 8,5 9,0 9,0 8,8 -0,2 

Яша 9,0 9,0 8,5 8,8 -0,2 

Поліський 7 8,5 9,0 9,0 8,8 -0,2 

135 9,0 9,0 8,3 8,8 -0,2 

161 9,0 9,0 8,3 8,8 -0,2 

229 9,0 8,5 8,5 8,7 -0,3 

123 9,0 8,0 9,0 8,7 -0,3 

93 8,0 9,0 9,0 8,7 -0,3 
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Продовження Додатку А.3 

1 2 3 4 5 6 

223 8,0 9,0 9,0 8,7 -0,3 

203 9,0 8,0 9,0 8,7 -0,3 

Фанат 9,0 8,8 8,0 8,6 -0,4 

153 8,8 9,0 8,0 8,6 -0,4 

205 8,5 9,0 8,0 8,5 -0,5 

149 9,0 8,5 8,0 8,5 -0,5 

Аристократ 9,0 8,0 7,5 8,2 -0,8 

201 8,5 9,0 7,0 8,2 -0,8 

101 7,8 8,0 8,3 8,0 -1,0 

53 8,0 8,0 7,3 7,8 -1,2 

Середнє по 

колекції 
8,8 8,8 8,7 8,8 

− Lim 7,8−9,0 8,0−9,0 7,0−9,0 7,8−9,0 

S 0,3 0,3 0,5 0,3 

V, % 3,7 3,8 6,0 3,3 

 

Додаток А.4 

Оцінка колекційних зразків тритикале озимого за стійкістю проти 

септоріозу листя, бал 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
± до St 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St  9,0 9,0 9,0 9,0 – 

141 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Котигорошко 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

165 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

215 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

217 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

209 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

157 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Докучаєвське 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Алмаз 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Поліський 7 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

135 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

161 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

181 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 
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Продовження Додатку А.4 

1 2 3 4 5 6 

185 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

87 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

Mundo 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

Любомир 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

207 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

Петрол 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

213 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

Яша 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

229 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

191 9,0 8,5 9,0 8,8 -0,2 

221 8,5 9,0 9,0 8,8 -0,2 

Волемир 8,5 9,0 9,0 8,8 -0,2 

219 9,0 9,0 8,5 8,8 -0,2 

Маєток Полісся 8,5 9,0 9,0 8,8 -0,2 

147 8,8 9,0 8,5 8,8 -0,2 

199 9,0 8,5 8,8 8,8 -0,2 

Солодюк 8,8 9,0 8,5 8,8 -0,2 

153 9,0 8,3 9,0 8,8 -0,2 

Аристократ 8,3 8,8 9,0 8,7 -0,3 

123 9,0 9,0 8,0 8,7 -0,3 

93 9,0 8,0 9,0 8,7 -0,3 

203 9,0 9,0 8,0 8,7 -0,3 

Фанат 9,0 8,0 9,0 8,7 -0,3 

205 8,0 9,0 9,0 8,7 -0,3 

149 9,0 9,0 8,0 8,7 -0,3 

201 9,0 9,0 8,0 8,7 -0,3 

101 9,0 8,0 9,0 8,7 -0,3 

223 8,0 9,0 8,5 8,5 -0,5 

53 9,0 7,8 8,3 8,4 -0,6 

Середнє по 

колекції 8,9 8,8 8,8 8,8 

− Lim 8,0−9,0 7,8−9,0 8,0−9,0 8,4−9,0 

S 0,3 0,3 0,3 0,2 

V, % 2,9 3,7 3,6 1,8 
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Додаток А.5 

Оцінка колекційних зразків тритикале озимого за стійкістю проти 

борошнистої роси, бал 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Рік дослідження 
Середнє за 

3 роки 
± до St 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 9,0 9,0 9,0 9,0 – 

141 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Котигорошко 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

165 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

215 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

217 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

209 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

157 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Докучаєвське 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Алмаз 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

Поліський 7 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

135 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

161 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

181 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 

185 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

87 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

Mundo 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

Любомир 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

207 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

Петрол 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

213 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

Яша 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

229 8,8 9,0 9,0 8,9 -0,1 

191 9,0 8,8 9,0 8,9 -0,1 

221 9,0 9,0 8,8 8,9 -0,1 

Волемир 9,0 9,0 8,5 8,8 -0,2 

219 9,0 8,5 9,0 8,8 -0,2 

Маєток Полісся 8,5 9,0 9,0 8,8 -0,2 

147 9,0 8,5 9,0 8,8 -0,2 

199 9,0 9,0 8,5 8,8 -0,2 

Солодюк 8,5 9,0 9,0 8,8 -0,2 

153 9,0 9,0 8,5 8,8 -0,2 
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Продовження Додатку А.5 

1 2 3 4 5 6 

Аристократ 8,5 8,8 9,0 8,8 -0,2 

123 8,8 9,0 8,5 8,8 -0,2 

93 9,0 8,5 8,8 8,8 -0,2 

203 8,0 9,0 9,0 8,7 -0,3 

Фанат 9,0 9,0 8,0 8,7 -0,3 

205 8,0 9,0 9,0 8,7 -0,3 

149 9,0 8,0 9,0 8,7 -0,3 

201 8,0 9,0 9,0 8,7 -0,3 

101 9,0 8,8 8,0 8,6 -0,4 

223 8,8 9,0 8,0 8,6 -0,4 

53 8,5 8,0 7,8 8,1 -0,9 

Середнє по 

колекції 
8,9 8,9 8,8 8,9 

− Lim 8,0−9,0 8,0−9,0 7,8−9,0 8,1−9,0 

S 0,3 0,2 0,3 0,2 

V, % 3,2 2,7 3,7 2,0 

 

Додаток Б.1 

Висота рослин колекційних зразків тритикале озимого, см 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
% до St 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 125 120 118 121 100,0 

223 155 148 145 149 123,1 

221 148 141 137 142 117,4 

199 139 132 127 133 109,9 

93 139 134 125 133 109,9 

165 130 123 118 125 103,3 

201 132 126 118 125 103,3 

Маєток Полісся 125 119 117 124 102,5 

135 130 124 117 124 102,5 

191 131 122 117 124 102,5 

161 134 125 117 123 101,7 

149 128 120 116 122 100,8 

87 131 124 116 121 100,0 

147 127 120 115 121 100,0 



213 

Продовження Додатку Б.1 

1 2 3 4 5 6 

181 129 122 114 121 100,0 

185 129 119 114 120 99,2 

157 124 115 113 119 98,3 

209 127 118 112 118 97,5 

Аристократ 119 114 112 117 96,7 

141 125 119 111 117 96,7 

215 123 115 110 116 95,9 

207 120 112 109 115 95,0 

101 127 116 108 114 94,2 

123 118 112 107 114 94,2 

Волемир 122 114 107 114 94,2 

53 119 115 107 113 93,4 

Поліський 7 118 108 106 112 92,6 

213 119 113 106 112 92,6 

217 117 109 106 111 91,7 

229 112 107 105 111 91,7 

205 114 110 105 111 91,7 

Петрол 117 108 105 110 90,9 

219 119 111 105 110 90,9 

Докучаєвське 120 107 105 109 90,1 

153 117 110 101 108 89,3 

Любомир 112 103 99 105 86,8 

Фанат 107 101 99 102 84,3 

203 109 101 96 102 84,3 

Яша 104 99 95 99 81,8 

Mundo 104 97 94 99 81,8 

Алмаз 102 99 94 98 81,0 

Котигорошко 105 99 92 98 81,0 

Солодюк 101 95 92 96 79,3 

Середнє по 

колекції 
122 115 110 116 

− 

Lim 101–155 95–148 92–145 96–149 

S  11,4 11,0 11,3 
 

V, %  9,9 10,0 9,8 
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Додаток Б.2 

Продуктивна кущистість колекційних зразків  

тритикале озимого, шт. стебел 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 роки % до St 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 1,8 1,6 1,6 1,7 100,0 

207 2,7 2,4 2,3 2,5 147,1 

Волемир 2,5 2,2 2,1 2,3 135,3 

Петрол 2,1 2,0 1,8 2,0 117,6 

147 2,2 2,1 1,8 2,0 117,6 

157 2,3 2,0 1,8 2,0 117,6 

229 2,2 2,1 1,8 2,0 117,6 

Поліський 7 2,1 1,9 2,0 2,0 117,6 

203 1,8 1,9 2,1 1,9 111,8 

Фанат 2,1 1,8 1,7 1,9 111,8 

165 2,1 1,8 1,9 1,9 111,8 

205 2,0 1,7 1,8 1,8 105,9 

209 1,9 1,8 1,7 1,8 105,9 

191 1,9 1,8 1,6 1,8 105,9 

149 2,0 1,6 1,8 1,8 105,9 

Яша 2,1 1,7 1,7 1,8 105,9 

Алмаз 2,0 1,6 1,8 1,8 105,9 

161 1,9 1,8 1,8 1,8 105,9 

Маєток Полісся 1,8 1,6 1,6 1,7 100,0 

213 2,0 1,6 1,4 1,7 100,0 

Солодюк 1,9 1,6 1,6 1,7 100,0 

Котигорошко 1,8 1,6 1,6 1,7 100,0 

Любомир 1,8 1,6 1,6 1,7 100,0 

93 1,6 1,7 1,8 1,7 100,0 

223 1,8 1,8 1,6 1,7 100,0 

135 1,6 1,6 1,7 1,6 94,1 

Mundo 1,5 1,6 1,6 1,6 94,1 

153 1,6 1,6 1,6 1,6 94,1 

221 1,6 1,5 1,6 1,6 94,1 

181 1,6 1,5 1,4 1,5 88,2 

53 1,6 1,4 1,4 1,5 88,2 

201 1,5 1,6 1,4 1,5 88,2 
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Продовження Додатку Б.2 

1 2 3 4 5 6 

Докучаєвське 1,6 1,5 1,4 1,5 88,2 

215 1,5 1,4 1,7 1,5 88,2 

185 1,5 1,4 1,3 1,4 82,4 

101 1,5 1,4 1,4 1,4 82,4 

Аристократ 1,5 1,4 1,3 1,4 82,4 

87 1,4 1,5 1,3 1,4 82,4 

217 1,6 1,4 1,3 1,4 82,4 

199 1,6 1,4 1,3 1,4 82,4 

219 1,4 1,3 1,3 1,3 76,5 

123 1,4 1,2 1,3 1,3 76,5 

141 1,4 1,3 1,2 1,3 76,5 

Середнє по 

колекції 

1,8 1,7 1,6 1,7 

− Lim 1,4–2,7 1,2–2,4 1,2–2,3 1,3–2,5 

S 0,3 0,3 0,3 0,3 

V, % 17,2 15,5 15,5 15,5 

 

Додаток Б.3 

Загальна кущистість колекційних зразків  

тритикале озимого, шт. стебел 

Сорт,  

селекційний 

номер  

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
% до St 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 2,6 2,5 2,3 2,5 100,0 

207 2,9 3,2 3,0 3,0 120,0 

Волемир 3,0 2,8 2,8 2,9 116,0 

229 2,8 2,9 2,7 2,8 112,0 

165 3,0 2,7 2,7 2,8 112,0 

Поліський 7 3,0 2,6 2,8 2,8 112,0 

Петрол 2,8 2,6 2,8 2,7 108,0 

157 3,0 2,9 2,3 2,7 108,0 

149 3,0 2,6 2,4 2,7 108,0 

203 2,7 2,7 2,8 2,7 108,0 

Яша 2,9 2,8 2,3 2,7 108,0 

Алмаз 2,8 2,7 2,6 2,7 108,0 

191 2,6 2,8 2,3 2,6 104,0 
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Продовження Додатку Б.3 

1 2 3 4 5 6 

Фанат 2,9 2,6 2,4 2,6 104,0 

161 2,8 2,3 2,6 2,6 104,0 

213 2,6 2,5 2,3 2,5 100,0 

205 2,8 2,2 2,6 2,5 100,0 

147 3,0 2,3 2,3 2,5 100,0 

Котигорошко 2,5 2,6 2,3 2,5 100,0 

Любомир 2,5 2,6 2,3 2,5 100,0 

209 2,8 2,4 2,2 2,5 100,0 

223 2,7 2,3 2,5 2,5 100,0 

221 2,6 2,6 2,4 2,5 100,0 

Маєток Полісся 2,8 2,2 2,3 2,4 96,0 

Солодюк 2,8 2,3 2,1 2,4 96,0 

135 2,4 2,5 2,3 2,4 96,0 

Mundo 2,4 2,3 2,6 2,4 96,0 

153 2,6 2,1 2,4 2,4 96,0 

181 2,5 2,4 2,1 2,3 92,0 

Докучаєвське 2,3 2,5 2,0 2,3 92,0 

199 2,6 2,3 2,0 2,3 92,0 

215 2,3 2,4 2,2 2,3 92,0 

185 2,4 2,2 1,9 2,2 88,0 

93 2,5 2,3 1,8 2,2 88,0 

101 2,3 2,0 2,1 2,1 84,0 

87 2,0 2,3 1,9 2,1 84,0 

219 2,3 1,8 2,1 2,1 84,0 

217 2,3 1,9 2,0 2,1 84,0 

53 2,3 2,1 1,8 2,1 84,0 

201 2,3 2,1 1,8 2,1 84,0 

Аристократ 2,3 2,0 1,8 2,0 80,0 

123 2,3 1,8 1,7 1,9 76,0 

141 2,1 1,8 1,9 1,9 76,0 

Середнє по 

колекції 
2,6 2,4 2,3 2,4 

− Lim 2,0–3,0 1,8–2,0 1,7–3,0 1,9–3,0 

S 0,3 0,3 0,3 0,3 

V, % 10,5 13,3 14,3 11,1 
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Додаток Б.4 

Маса 1000 зерен у колекційних зразків тритикале озимого, г  

Сорт,  

селекційний 

номер  

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
± до St 

2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 49,2 43,3 47,2 46,6 – 

217 52,4 50,7 55,3 52,8 +6,2 

Маєток Полісся 55,4 50,1 50,5 52,0 +5,4 

153 54,9 48,4 52,3 51,9 +5,3 

181 54,5 49,1 49,9 51,2 +4,6 

219 49,8 50,2 51,7 50,6 +4,0 

141 49,4 49,5 51,9 50,3 +3,7 

157 52,3 47,6 50,6 50,2 +3,6 

205 52,4 47,2 50,8 50,1 +3,5 

Волемир 53,0 48,2 48,8 50,0 +3,4 

147 49,0 47,7 51,4 49,4 +2,8 

221 48,5 47,6 50,1 48,7 +2,1 

87 52,2 45,6 47,2 48,3 +1,7 

185 48,8 44,8 49,4 47,7 +1,1 

213 49,4 46,9 46,2 47,5 +0,9 

203 45,2 46,6 50,1 47,3 +0,7 

101 50,1 46,2 44,7 47,0 +0,4 

135 47,2 45,7 48,1 47,0 +0,4 

Петрол 45,3 46,2 49,2 46,9 +0,3 

Mundo 45,9 46,0 48,2 46,8 +0,2 

199 46,4 44,3 49,5 46,7 +0,1 

Поліське 7 49,2 43,4 47,1 46,5 –0,1 

165 46,7 46,2 44,6 45,8 –0,8 

149 47,6 44,6 45,1 45,8 –0,8 

191 48,5 44,0 44,5 45,7 −0,9 

201 47,3 43,7 45,7 45,6 −1,0 

161 43,2 45,8 46,3 45,1 −1,5 

209 47,1 42,1 45,9 45,0 −1,6 

Котигорошко 45,1 42,4 46,2 44,6 −2,0 

93 46,5 40,6 42,1 43,1 −3,5 

Яша 43,0 39,3 45,9 42,7 −3,9 

Докучаєвське 43,6 41,5 43,0 42,7 −3,9 

229 44,4 39,4 42,7 42,2 −4,4 
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Продовження Додатку Б.4 

1 2 3 4 5 6 

53 45,8 39,7 40,4 42,0 −4,6 

Алмаз 42,6 38,8 43,2 41,5 −5,1 

Любомир 42,4 40,2 40,6 41,1 −5,5 

223 40,5 39,7 42,5 40,9 −5,7 

215 39,6 40,4 42,3 40,8 −5,8 

Аристократ 40,8 38,5 42,6 40,6 −6,0 

123 40,7 39,1 38,9 39,6 −7,0 

Солодюк 41,3 36,5 38,9 38,9 −7,7 

207 37,1 38,7 40,2 38,7 −7,9 

Фанат 38,2 35,6 37,5 37,1 −9,5 

Середнє по колекції 46,8 44,0 46,3 45,7 

− 
Lim 37,1–55,4 35,6–50,7 37,5–55,3 37,1–52,8 

S 4,6 4,0 4,2 4,0 

V, % 9,7 9,1 9,1 8,8 

 

Додаток Б.5 

Маса зерна з 1 рослини у колекційних зразків тритикале озимого, г 

Сорт,  

селекційний 

номер  

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
% до St 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St  3,4 2,8 2,6 2,9 100,0 

185 3,7 3,6 3,2 3,5 120,7 

101 3,7 3,5 3,2 3,5 120,7 

181 3,8 3,2 3,3 3,4 117,2 

Аристократ 3,6 3,4 3,2 3,4 117,2 

87 3,5 3,4 3,0 3,3 113,8 

219 3,6 3,3 3,0 3,3 113,8 

123 3,5 3,1 3,2 3,3 113,8 

Маєток Полісся 3,5 3,2 3,1 3,3 113,8 

141 3,6 3,2 2,8 3,2 110,3 

213 3,5 3,2 2,9 3,2 110,3 

217 3,7 3,0 2,9 3,2 110,3 

Петрол 3,4 3,1 3,1 3,2 110,3 

53 3,4 3,1 2,9 3,1 106,9 

Волемир 3,6 3,1 2,7 3,1 106,9 

Солодюк 3,6 3,0 2,8 3,1 106,9 
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Продовження Додатку Б.5 

1 2 3 4 5 6 

205 3,4 3,1 2,8 3,1 106,9 

135 3,3 3,0 2,9 3,1 106,9 

147 3,5 3,0 2,7 3,1 106,9 

Котигорошко 3,3 3,1 2,8 3,1 106,9 

Любомир 3,7 2,8 2,7 3,1 106,9 

93 3,6 2,9 2,6 3,0 103,4 

209 3,4 2,9 2,8 3,0 103,4 

157 3,2 3,1 2,7 3,0 103,4 

Mundo 3,3 2,9 2,7 3,0 103,4 

153 3,3 2,9 2,6 2,9 100,0 

191 3,2 3,0 2,6 2,9 100,0 

223 3,5 2,7 2,6 2,9 100,0 

229 3,1 2,7 2,9 2,9 100,0 

149 3,3 2,8 2,5 2,9 100,0 

201 3,3 2,6 2,7 2,9 100,0 

221 3,1 2,8 2,7 2,9 100,0 

203 3,2 2,7 2,6 2,8 96,6 

Фанат 3,2 2,8 2,5 2,8 96,6 

Докучаєвське 2,9 2,8 2,6 2,8 96,6 

199 3,3 2,6 2,3 2,7 93,1 

165 3,1 2,6 2,4 2,7 93,1 

Яша 3,2 2,6 2,3 2,7 93,1 

207 3,3 2,4 2,4 2,7 93,1 

Поліський 7 3,0 2,5 2,3 2,6 89,7 

215 2,9 2,4 2,3 2,5 86,2 

Алмаз 2,6 2,5 2,5 2,5 86,2 

161 2,7 2,6 2,1 2,5 86,2 

Середнє по 

колекції 
3,4 2,9 2,7 3,0 

− Lim 2,6–3,8 2,4–3,6 2,1–3,3 2,5–3,5 

S 0,3 0,3 0,3 0,3 

V, % 8,0 10,0 10,5 8,7 
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Додаток Б.6 

Кількість зерен з 1 рослини у колекційних зразків  

тритикале озимого, шт. 

Сорт,  

селекційний 

номер  

Рік дослідження Середнє 

за 3 

роки 

% до St 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St  64,8 62,5 53,2 60,2 100,0 

Солодюк 89,6 85,4 75,1 83,4 138,5 

Аристократ 88,9 87,6 72,7 83,1 138,0 

123 82,4 79,1 80,0 80,5 133,7 

Фанат 85,7 79,6 68,5 77,9 129,4 

Любомир 84,6 74,1 69,3 76,0 126,2 

213 76,1 76,1 68,5 73,6 122,3 

101 70,2 76,3 71,9 72,8 120,9 

185 76,0 77,4 63,5 72,3 120,1 

223 84,3 73,5 58,2 72,0 119,6 

229 77,9 71,0 65,3 71,4 118,6 

207 85,2 63,8 65,2 71,4 118,6 

181 72,0 66,6 68,2 68,9 114,5 

93 72,8 71,2 62,0 68,7 114,1 

209 70,8 70,1 64,6 68,5 113,8 

Котигорошко 71,4 70,1 63,5 68,3 113,5 

87 66,8 72,3 64,5 67,9 112,8 

219 75,1 67,9 59,7 67,6 112,3 

Петрол 76,9 62,2 62,1 67,1 111,5 

135 72,6 66,8 60,1 66,5 110,5 

Яша 75,6 68,4 55,5 66,5 110,5 

191 66,3 68,3 62,4 65,7 109,1 

53 69,6 64,2 62,2 65,3 108,5 

Mundo 72,9 63,8 57,0 64,6 107,3 

Алмаз 67,5 64,9 60,4 64,3 106,8 

Докучаєвське 63,0 67,1 62,4 64,2 106,6 

141 74,3 61,6 55,8 63,9 106,1 

147 73,4 62,9 54,6 63,6 105,6 

201 69,9 62,1 58,9 63,6 105,6 

Маєток Полісся 61,2 67,6 59,1 62,6 104,0 

Волемир 65,2 62,8 59,5 62,5 103,8 

165 69,1 62,3 54,4 61,9 102,8 
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Продовження Додатку Б.6 

1 2 3 4 5 6 

205 63,5 64,0 57,4 61,6 102,3 

203 69,8 58,5 53,2 60,5 100,5 

215 67,0 60,2 53,9 60,4 100,3 

149 63,4 64,9 52,1 60,1 99,8 

217 68,6 58,3 52,5 59,8 99,3 

221 65,3 58,4 51,8 58,5 97,2 

199 67,5 59,5 48,1 58,4 97,0 

157 62,2 61,8 50,2 58,1 96,5 

161 67,7 54,7 46 56,1 93,2 

153 59,0 57,9 49,6 55,5 92,2 

Поліський 7 58,4 59,2 48,8 55,5 92,2 

Середнє по 

колекції 71,7 67,1 60,0 66,3 

− Lim 58,4–89,6 54,7–87,6 46,0–80,0 55,5–83,4 

S 7,9 7,5 7,7 7,0 

V, % 11,0 11,2 12,8 10,6 

 

Додаток Б.7 

Маса зерна з 1 колосу у колекційних зразків тритикале озимого, г 

Сорт,  

селекційний 

номер 

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
% до St 2017 

2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St  1,9 1,8 1,6 1,8 100,0 

185 2,5 2,6 2,5 2,5 138,9 

219 2,6 2,5 2,3 2,5 138,9 

123 2,5 2,6 2,5 2,5 138,9 

141 2,6 2,5 2,3 2,5 138,9 

101 2,5 2,5 2,3 2,4 133,3 

Аристократ 2,4 2,4 2,5 2,4 133,3 

87 2,5 2,3 2,3 2,4 133,3 

181 2,4 2,1 2,4 2,3 127,8 

217 2,3 2,1 2,2 2,2 122,2 

53 2,1 2,2 2,1 2,1 116,7 

Маєток Полісся 1,9 2,0 1,9 2,0 111,1 

213 1,8 2,0 2,1 1,9 105,6 

135 2,1 1,9 1,7 1,9 105,6 
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Продовження Додатку Б.7 

1 2 3 4 5 6 

Mundo 2,2 1,8 1,7 1,9 105,6 

201 2,2 1,6 1,9 1,9 105,6 

199 2,1 1,9 1,8 1,9 105,6 

Солодюк 1,9 1,9 1,8 1,8 100,0 

Котигорошко 1,8 1,9 1,8 1,8 100,0 

Любомир 2,1 1,8 1,7 1,8 100,0 

93 2,3 1,7 1,4 1,8 100,0 

153 2,1 1,8 1,6 1,8 100,0 

221 1,9 1,9 1,7 1,8 100,0 

Докучаєвське 1,8 1,9 1,9 1,8 100,0 

205 1,7 1,8 1,6 1,7 94,4 

209 1,8 1,6 1,6 1,7 94,4 

191 1,7 1,7 1,6 1,7 94,4 

223 1,9 1,5 1,6 1,7 94,4 

215 1,9 1,7 1,4 1,7 94,4 

Петрол 1,6 1,6 1,7 1,6 88,9 

149 1,7 1,8 1,4 1,6 88,9 

147 1,6 1,4 1,5 1,5 83,3 

157 1,4 1,6 1,5 1,5 83,3 

203 1,8 1,4 1,2 1,5 83,3 

Фанат 1,5 1,6 1,5 1,5 83,3 

Яша 1,5 1,5 1,4 1,5 83,3 

Волемир 1,4 1,4 1,3 1,4 77,8 

229 1,4 1,3 1,6 1,4 77,8 

165 1,5 1,4 1,3 1,4 77,8 

Алмаз 1,3 1,6 1,4 1,4 77,8 

Поліський 7 1,4 1,3 1,2 1,3 72,2 

161 1,4 1,4 1,2 1,3 72,2 

207 1,2 1,0 1,0 1,1 61,1 

Середнє по 

колекції 
1,9 1,8 1,7 1,8 

− Lim 1,2–2,6 1,0–2,6 1,0–2,5 1,1–2,5 

S 0,4 0,4 0,4 0,4 

V, % 20,6 21,1 22,9 20,5 
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Додаток Б.8 

Кількість зерен з 1 колосу у колекційних зразків тритикале озимого, шт. 

Сорт,  

селекційний 

номер  

Рік дослідження Середнє 

за 3 

роки 

% до St 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St  36,0 39,1 33,3 36,1 100,0 

123 58,9 65,9 61,5 61,1 169,3 

Аристократ 59,3 62,6 55,9 59,3 164,3 

185 50,7 55,3 48,8 51,6 142,9 

101 46,8 54,5 51,4 50,9 141,0 

219 53,6 52,2 45,9 50,6 140,2 

Солодюк 47,2 53,4 46,9 49,2 136,3 

141 53,1 47,4 46,5 49,0 135,7 

87 47,7 48,2 49,6 48,5 134,3 

181 45,0 44,4 48,7 46,0 127,4 

Любомир 47,0 46,3 43,3 45,5 126,0 

213 38,1 47,6 48,9 44,8 124,1 

53 43,5 45,9 44,4 44,6 123,5 

Докучаєвське 39,4 44,7 44,6 42,9 118,8 

201 46,6 38,8 42,1 42,5 117,7 

Фанат 40,8 44,2 40,3 41,8 115,8 

217 42,9 41,6 40,4 41,6 115,2 

Mundo 48,6 39,9 35,6 41,4 114,7 

223 46,8 40,8 36,4 41,3 114,4 

Котигорошко 39,7 43,8 39,7 41,1 113,9 

135 45,4 41,8 35,4 40,8 113,0 

93 45,5 41,9 34,4 40,6 112,5 

199 42,2 42,5 37,0 40,6 112,5 

215 44,7 43,0 31,7 39,8 110,2 

209 37,3 38,9 38,0 38,1 105,5 

Маєток Полісся 34,0 42,3 36,9 37,7 104,4 

221 40,8 38,9 32,4 37,4 103,6 

191 34,9 37,9 39,0 37,3 103,3 

Яша 36,0 40,2 32,6 36,3 100,6 

Алмаз 33,8 40,6 33,6 36,0 99,7 

229 35,4 33,8 36,3 35,2 97,5 

153 36,9 36,2 31,0 34,7 96,1 

Петрол 36,6 31,1 34,5 34,1 94,5 
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Продовження Додатку Б.8 

1 2 3 4 5 6 

205 31,8 37,6 31,9 33,8 93,6 

149 31,7 40,6 28,9 33,7 93,4 

165 32,9 34,6 28,6 32,0 88,6 

203 38,8 30,8 25,3 31,6 87,5 

147 33,4 30,0 30,3 31,2 86,4 

161 35,6 30,4 25,6 30,5 84,5 

207 31,6 26,6 28,3 28,8 79,8 

157 27,0 30,9 27,9 28,6 79,2 

Поліський 7 27,8 31,2 24,4 27,8 77,0 

Волемир 26,1 28,5 28,3 27,7 76,7 

Середнє по 

колекції 
40,7 41,6 38,1 40,1 

− Lim 26,1–59,3 26,6–65,9 24,4–61,5 27,7–61,1 

S 8,0 8,6 8,7 7,9 

V, % 19,7 20,8 22,9 19,8 

 

Додаток В.1 

Вміст крохмалю у зерні колекційних зразків тритикале озимого, % 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Рік дослідження 
Середнє 

за 3 роки 
± до St 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар– St 69,2 67,9 67,4 68,2 – 

Любомир 70,8 70,2 69,9 70,3 +2,1 

Солодюк 71,1 70,0 69,1 70,1 +1,9 

101 70,1 69,8 69,4 69,8 +1,6 

123 70,3 69,3 69,0 69,5 +1,3 

Петрол 69,2 69,0 68,9 69,0 +0,8 

199 70,3 68,2 67,9 68,8 +0,6 

149 70,0 68,3 68,0 68,8 +0,6 

201 69,4 68,7 68,1 68,7 +0,5 

Аристократ 68,9 68,7 68,5 68,7 +0,5 

165 69,5 68,6 67,8 68,6 +0,4 

87 69,8 68,1 67,8 68,6 +0,4 

181 70,1 68,5 66,8 68,5 +0,3 

213 69,0 68,7 67,6 68,4 +0,2 
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1 2 3 4 5 6 

203 69,8 68,0 67,4 68,4 +0,2 

191 68,9 68,2 68,0 68,4 +0,2 

209 69,6 68,2 67,1 68,3 +0,1 

157 68,8 68,1 68,0 68,3 +0,1 

Волемир 69,3 68,0 67,4 68,2 0,0 

161 68,9 67,9 67,4 68,1 −0,1 

135 67,7 68,0 68,2 68,0 −0,2 

147 68,4 67,8 67,5 67,9 −0,3 

Алмаз 68,5 68,0 67,1 67,9 −0,3 

229 68,5 67,7 67,3 67,8 −0,4 

215 68,8 67,2 67,0 67,7 −0,5 

221 69,3 67,1 66,3 67,6 −0,6 

217 68,3 67,4 66,7 67,5 −0,7 

Яша 68,8 66,9 66,5 67,4 −0,8 

53 69,0 67,5 65,5 67,3 −0,9 

Докучаєвське 68,0 67,2 66,8 67,3 −0,9 

93 67,9 67,1 66,8 67,3 −0,9 

Поліський 7 67,9 67,1 66,7 67,2 −1,0 

219 67,9 67,1 66,6 67,2 −1,0 

141 67,6 67,1 66,1 66,9 −1,3 

223 67,7 66,6 66,3 66,9 −1,3 

Маєток Полісся 67,2 66,9 66,4 66,8 −1,4 

205 67,3 66,6 66,2 66,7 −1,5 

153 67,1 66,1 65,9 66,4 −1,8 

207 66,7 66,2 66,0 66,3 −1,9 

185 67,3 66,0 64,8 66,0 −2,2 

Фанат 67,0 66,4 63,7 65,7 −2,5 

Mundo 66,9 65,6 64,7 65,7 −2,5 

Котигорошко 66,8 65,4 64,3 65,5 −2,7 

Середнє по 

колекції 68,7 67,7 67,1 67,8 

– Lim 66,7–71,1 65,4–70,2 64,3–69,9 65,5–70,3 

S 0,8 0,7 0,8 0,7 

V, % 8,1 6,1 6,7 6,4 
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Додаток В.2 

Вихід крохмалю із врожаєм зерна у колекційних зразків 

тритикале озимого, 2017-2019 рр., т/га 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Урожайніс

ть, т/га 

Вміст 

крохмалю, 

% 

Вихід крохмалю 

т/га ± до St 

1 2 3 4 5 

Мольфар – St 4,25 68,2 2,90 – 

101 5,12 69,8 3,57 +0,67 

181 5,17 68,5 3,54 +0,64 

Аристократ 5,01 68,7 3,44 +0,54 

219 5,09 67,2 3,42 +0,52 

87 4,97 68,6 3,41 +0,51 

185 5,11 66,0 3,37 +0,47 

Солодюк 4,75 70,1 3,33 +0,43 

123 4,78 69,5 3,32 +0,42 

Любомир 4,69 70,3 3,30 +0,40 

Петрол 4,72 69,0 3,26 +0,36 

Маєток Полісся 4,85 66,8 3,24 +0,34 

217 4,72 67,5 3,19 +0,29 

141 4,74 66,9 3,17 +0,27 

213 4,64 68,4 3,17 +0,27 

Волемир 4,63 68,2 3,16 +0,26 

209 4,61 68,3 3,15 +0,25 

147 4,62 67,9 3,14 +0,24 

135 4,60 68,0 3,13 +0,23 

53 4,64 67,3 3,12 +0,22 

205 4,60 66,7 3,07 +0,17 

191 4,49 68,4 3,07 +0,17 

229 4,48 67,8 3,04 +0,14 

157 4,43 68,3 3,03 +0,13 

93 4,41 67,3 2,97 +0,07 

201 4,31 68,7 2,96 +0,06 

Котигорошко 4,51 65,5 2,95 +0,05 

203 4,30 68,4 2,94 +0,04 

Mundo 4,44 65,7 2,92 +0,02 

223 4,33 66,9 2,90 0,00 

165 4,20 68,6 2,88 −0,02 

221 4,24 67,6 2,87 −0,03 
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1 2 3 4 5 

153 4,31 66,4 2,86 −0,04 

Фанат 4,32 65,7 2,84 −0,06 

149 4,11 68,8 2,83 −0,07 

Яша 4,15 67,4 2,80 −0,10 

199 4,05 68,8 2,79 −0,11 

Докучаєвське 4,06 67,3 2,73 −0,17 

207 4,10 66,3 2,72 −0,18 

Алмаз 3,96 67,9 2,69 −0,21 

Поліський 7 3,83 67,2 2,57 −0,33 

161 3,77 68,1 2,57 −0,33 

215 3,69 67,7 2,50 −0,40 

Середнє по колекції 4,48 67,8 3,04 

− 
Lim 3,69–5,17 65,5–70,3 2,50–3,57 

S 0,4 0,7 0,3 

V, % 8,3 6,4 8,7 

 

Додаток В.3 

Вміст білка у зерні колекційних зразків тритикале озимого, % 

Сорт, 

 селекційний 

номер 

Рік дослідження Середнє 

за 3 

роки 

± до St 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар 9,8 11,3 12,0 11,0 – 

229 11,7 12,4 12,5 12,2 +1,2 

205 11,5 12,4 12,6 12,2 +1,2 

207 11,6 12,2 12,4 12,1 +1,1 

217 11,5 12,2 12,4 12,0 +1,0 

223 11,4 12,2 12,4 12,0 +1,0 

221 11,1 12,6 12,3 12,0 +1,0 

Mundo 11,0 12,4 12,6 12,0 +1,0 

185 10,8 12,3 12,6 11,9 +0,9 

Алмаз 10,9 12,3 12,5 11,9 +0,9 

147 11,0 12,1 12,1 11,7 +0,7 

Фанат 10,6 12,5 11,9 11,7 +0,7 

Докучаєвське 10,8 11,9 12,3 11,7 +0,7 

157 10,9 11,9 12,3 11,7 +0,7 

219 11,2 11,8 11,9 11,6 +0,6 
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1 2 3 4 5 6 

Поліський 7 10,7 11,8 12,2 11,6 +0,6 

153 10,6 11,8 12,3 11,6 +0,6 

135 11,2 12,0 11,4 11,5 +0,5 

215 10,1 12,0 12,5 11,5 +0,5 

161 10,7 12,1 11,7 11,5 +0,5 

141 10,7 12,3 11,5 11,5 +0,5 

93 10,4 11,7 12,4 11,5 +0,5 

53 10,3 11,5 12,8 11,5 +0,5 

Яша 10,6 11,5 12,2 11,4 +0,4 

Котигорошко 10,1 11,8 11,9 11,3 +0,3 

201 10,1 11,7 11,8 11,2 +0,2 

Волемир 10,7 11,1 11,3 11,0 0,0 

199 10,2 11,4 11,4 11,0 0,0 

149 9,6 11,9 11,3 10,9 −0,1 

Солодюк 10,1 10,8 11,7 10,9 −0,1 

165 10,1 11,4 10,7 10,7 −0,3 

Любомир 10,2 11,0 10,9 10,7 −0,3 

213 9,7 11,2 11,1 10,7 −0,3 

209 9,2 11,4 11,4 10,7 −0,3 

181 9,5 11,1 11,3 10,6 −0,4 

87 8,8 11,3 11,0 10,5 −0,5 

203 9,1 10,9 11,1 10,4 −0,6 

Маєток Полісся 8,9 11,1 10,8 10,3 −0,7 

123 9,6 10,3 10,2 10,0 −1,0 

101 9,5 10,3 10,2 10,0 −1,0 

Аристократ 9,3 10,1 10,5 10,0 −1,0 

191 8,7 10,6 10,4 9,9 −1,1 

Петрол 8,6 9,5 9,7 9,3 −1,7 

Середнє по 

колекції 10,3 11,6 11,8 11,2 

– Lim 8,6–11,7 9,5–12,6 9,7–12,8 9,3–12,2 

S 1,1 1,1 1,3 1,1 

V, % 1,7 1,6 2,0 1,7 
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Додаток Г.1 

Гранулометрична структура крохмалю у колекційних зразків тритикале 

озимого, 2017-2019 рр. 

Сорт, 

селекційний 

номер 

Частота розподілу крохмальних гранул за розміром, % 

10,0-

15,0 мкм 

15,1-20,0 

мкм 

20,1-

25,0 мкм 

25,1-30,0 

мкм 

>30,0 

мкм 

1 2 3 4 5 6 

Мольфар – St 35,3 42,6 17,3 4,8 0,0 

Яша 44,6 55,4 0,0 0,0 0,0 

Mundo 25,3 74,7 0,0 0,0 0,0 

221 49,8 36,0 12,8 1,4 0,0 

141 46,5 35,8 14,3 3,3 0,0 

161 45,0 37,0 15,6 2,5 0,0 

223 44,7 37,3 15,0 3,1 0,0 

Поліський 7 44,4 41,3 10,7 3,7 0,0 

Фанат 42,3 36,9 19,2 1,6 0,0 

149 41,7 39,4 15,2 3,7 0,0 

203 41,4 37,3 18,9 2,4 0,0 

185 38,1 40,8 13,6 7,5 0,0 

213 38,0 42,9 18,2 0,9 0,0 

157 33,4 45,4 19,9 1,2 0,0 

93 32,5 35,9 19,4 12,3 0,0 

Любомир 30,2 42,7 21,0 6,1 0,0 

Волемир 27,9 54,9 15,5 1,7 0,0 

123 51,6 30,8 15,1 1,5 1,1 

199 48,8 39,8 7,2 2,9 1,3 

191 45,7 30,8 17,7 5,0 0,8 

201 45,5 40,8 9,6 3,7 0,4 

205 44,0 39,7 13,5 1,9 0,8 

165 42,0 40,0 14,4 2,9 0,7 

219 40,3 33,9 17,6 6,2 2,1 

229 40,2 42,2 12,9 4,3 0,4 

147 39,8 39,1 18,3 2,4 0,4 

181 38,5 42,2 16,2 2,3 0,9 

207 37,5 41,6 19,0 1,6 0,4 

101 37,4 40,1 17,8 3,9 0,8 

Петрол 35,1 42,6 17,6 4,3 0,4 

153 34,1 50,9 12,9 1,7 0,4 
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Продовження Додатку Г.1 

1 2 3 4 5 6 

Котигорошко 31,7 47,2 17,1 3,5 0,4 

135 30,9 49,9 16,0 1,7 1,5 

87 32,3 42,8 19,6 3,7 1,6 

53 39,7 36,1 21,0 2,3 0,9 

209 36,3 36,7 21,6 4,0 1,4 

215 31,4 35,5 24,0 6,7 2,5 

217 30,2 38,4 26,2 4,9 0,4 

Аристократ 31,7 42,2 21,4 4,1 0,6 

Солодюк 33,1 36,7 22,6 6,4 1,1 

Маєток 

Полісся 
36,4 33,7 23,3 5,2 1,5 

Докучаєвське 16,8 29,7 41,3 6,6 5,7 

Алмаз 0,0 48,4 29,3 17,6 4,7 

Середнє по 

колекції 
37,1 41,1 17,2 3,8 0,8 

Lim  0,0–51,6 29,7–74,7 0,0–41,3 0,0–17,6 0,0–5,7 

 

Додаток Г.2 

Результати молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму генів Wx у 

колекційних зразків тритикале 

Сорт, селекційний 

номер 

Гени 

Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 

1 2 3 4 

Софійка – контроль 1* нуль-алель нуль-алель нуль-алель 

Оксана – контроль 2** дикий тип дикий тип дикий тип 

141 нуль-алель дикий тип відсутній 

153 нуль-алель дикий тип відсутній 

201 нуль-алель дикий тип відсутній 

223 нуль-алель дикий тип відсутній 

229 нуль-алель дикий тип відсутній 

Любомир нуль-алель дикий тип відсутній 

Петрол нуль-алель дикий тип відсутній 

Поліський 7 нуль-алель дикий тип відсутній 

Алмаз дикий тип дикий тип відсутній 

Докучаєвське дикий тип дикий тип відсутній 
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1 2 3 4 

Фанат дикий тип дикий тип відсутній 

Mundo дикий тип дикий тип відсутній 

Яша дикий тип дикий тип відсутній 

Волемир дикий тип дикий тип відсутній 

Котигорошко дикий тип дикий тип відсутній 

Солодюк дикий тип дикий тип відсутній 

Маєток Полісся дикий тип дикий тип відсутній 

Аристократ дикий тип дикий тип відсутній 

Мольфар дикий тип дикий тип відсутній 

221 дикий тип дикий тип відсутній 

161 дикий тип дикий тип відсутній 

149 дикий тип дикий тип відсутній 

203 дикий тип дикий тип відсутній 

185 дикий тип дикий тип відсутній 

213 дикий тип дикий тип відсутній 

157 дикий тип дикий тип відсутній 

93 дикий тип дикий тип відсутній 

123 дикий тип дикий тип відсутній 

199 дикий тип дикий тип відсутній 

191 дикий тип дикий тип відсутній 

205 дикий тип дикий тип відсутній 

165 дикий тип дикий тип відсутній 

219 дикий тип дикий тип відсутній 

147 дикий тип дикий тип відсутній 

181 дикий тип дикий тип відсутній 

207 дикий тип дикий тип відсутній 

101 дикий тип дикий тип відсутній 

135 дикий тип дикий тип відсутній 

87 дикий тип дикий тип відсутній 

53 дикий тип дикий тип відсутній 

209 дикий тип дикий тип відсутній 

215 дикий тип дикий тип відсутній 

217 дикий тип дикий тип відсутній 

Примітка : *  контроль 1 – сорт пшениці ваксі; 

**  контроль 2 – сорт пшениці із звичайним типом крохмалю 
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Додаток М 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Стариченко В. М., Левченко О. С. Аналіз зерна колекційних зразків 

тритикале озимого за гранулометричним складом крохмалю. Збірник 

наукових праць  «Миронівський вісник». Миронівка, 2019. Вип. 8. С. 33–45 

(авторство 40 %, здобувачем отримано експериментальні дані, здійснено 

аналіз результатів досліджень, підготовлено статтю до друку). 

2. Левченко О. С., Стариченко В. М. Особливості формування і прояву 

ознак зернової продуктивності у тритикале озимого. Науковий журнал 

«Зернові культури». Дніпро, 2020. Том 4, № 1. С. 20–27. 

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0102 (авторство 60 %, здобувачем 

проведено експерименти і отримано дані, здійснено аналіз результатів 

досліджень, підготовлено статтю до друку). 

3. Стариченко В. М., Левченко О. С. Спосіб добору вихідного 

селекційного матеріалу тритикале на основі гранулометричного складу 

крохмалю зерна. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Селекція і 

насінництво». Харків, 2020. № 118. С. 101-107 (авторство 50 %, здобувачем 

проведено експерименти і отримано дані, здійснено аналіз результатів 

досліджень, написано і підготовлено статтю до друку). 

Статті у наукових фахових виданнях України, включених  

до міжнародних наукометричних баз даних: 

4. Левченко О. С., Стариченко В. М. Оцінка вихідного селекційного 

матеріалу тритикале озимого за основними ознаками придатності до 

переробки на біоетанол. Науково-практичний журнал «Plant Varieties 

Studying and Protection» («Сортовивчення та охорона прав на сорти 

рослин»). Київ, 2020. Т. 16, № 1. С. 32–39. https://doi.org/10.21498/2518-

1017.16.1.2020.201018 (авторство 70 %, здобувачем проведено 

експерименти і отримано дані, здійснено аналіз результатів досліджень, 

написано і підготовлено статтю до друку). 
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5. Левченко О. С., Стариченко В. М. Ідентифікація вихідного 

селекційного матеріалу тритикале озимого із використанням індексів 

віддаленості від адаптивної норми. Електронне наукове фахове видання 

«Наукові доповіді НУБІП України». 2020. № 2(84). 

http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.02.009 (авторство 70 %, здобувачем 

проведено експерименти і отримано дані, здійснено аналіз результатів 

досліджень, написано і підготовлено статтю до друку). 

6. Левченко О. С. Полiморфiзм Wx генів у колекційних зразків 

тритикале озимого. Збірник наукових праць «Агробіологія» («Agrobiology»). 

№1. Біла Церква. 2020. С. 80–87. https://doi.org/10.33245/2310-9270-2020-157-

1-80-872020. 

Статті у зарубіжних фахових виданнях: 

7. Levchenko O. Features of the demonstration of grain yield and particular 

valuable traits in collection samples of winter triticale, depending on the weather 

conditions of the year of cultivation. Norwegian Journal of development of the 

International Science. 2021. № 55, Vol. 2. Pр. 7-11. DOI: 10.24412/3453-9875-

2021-55-2-7-11. 

8. Levchenko O., Starychenko V. Evaluation of winter triticale collection 

on the stability of the manifestation of the grain yield trait. American Journal  

of Agriculture and Forestry. 2021. Vol. 9, No. 2. Pp. 49-52.  

DOI: 10.11648/j.ajaf.20210902.11 (авторство 50 %, здобувачем проведено 

експерименти і отримано дані, здійснено аналіз результатів досліджень, 

написано і підготовлено статтю до друку). 

Тези наукових доповідей 

9. Левченко О. С., Стариченко В. М., Коберник Н. І. Молекулярно-

генетичний аналіз поліморфізму генів Wx для створення сортів тритикале 

спирто-дистилятного та кормового напрямів. Селекція – надбання, 

сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво): тези доповідей 

міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 105-річчю з дня 

народження О. М. Зеленського (Київ, 22–24 травня 2017 р.). Київ, 2017. 
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С. 100–101 (авторство 30 %, отримано експериментальні дані, проведено 

аналіз результатів досліджень). 

10. Starychenko V. M., Kyrylchuk A. M., Kobernyk N. I., Zaika I. V., 

Levchenko O. S., Sozinov I. O., Kozub N. O. Detection of Wx genes in wheat-

triticale hybrids. International сonference on: triticale biological, breeding, and 
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