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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одним із важливих досягнень селекції рослин є 

створення культури тритикале, яка набула практичної цінності перш за все для 

використання на фураж. Селекційну роботу щодо даної культури проводять як в 

Україні, так і за кордоном. Тритикале поєднує в собі кращі ознаки та властивості 

пшениці та жита. Значний вклад в селекцію тритикале в Україні внесли відомі вчені 

та селекціонери: В. С. Гірко, М. А. Литвиненко, М. Г. Максімов, Ф. М. Парій, Д. І. Пацека, 

О. І. Рибалка, В. К. Рябчун, Г. В. Щипак, А. Ф. Шулиндін, С. І. Волощук, М. В. Харченко 

та інші. Для подальшого збільшення обсягів виробництва високоякісного зерна 

необхідні сорти з високою продуктивністю і покращеними показниками якості 

зерна, придатні до інтенсивних технологій вирощування та органічного 

землеробства, адаптованих до несприятливих чинників довкілля. Тому дослідження 

за темою дисертаційної роботи були направлені на проведення комплексної оцінки 

генофонду зразків тритикале різного еколого-географічного походження та 

створення нового вихідного матеріалу для селекції за ознаками пластичності і 

стабільності основних кількісних ознак продуктивності й кормової цінності зерна, 

що вказує на їх актуальність.  

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

дисертаційної роботи були складовою тематичного плану відділу селекції кормових, 

зернових колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН згідно із завданнями другого рівня в рамках програм 

наукових досліджень (ПНД) НААН України. У 2014 і 2015 рр.: ПНД «Зернові 

культури» – завдання 11.01.01.74.П «Створити і передати на державне 

сортовипробування сорт озимого тритикале фуражного типу з потенціалом зернової 

продуктивності 9,0–9,5 т/га, з підвищеним умістом протеїну – 13–15 % та 

пониженим – антипоживних речовин» (номер державної реєстрації 0114U002109). У 

2016 і 2017 рр.: ПНД «Корми і кормовий білок» – завдання 22.01.03.10.П «Виділити 

перспективний вихідний матеріал та створити на його основі високопродуктивні 

сорти тритикале озимого зерноукісного типу з підвищеними показниками 

поживності зерна і зеленої маси, стійкі до абіотичних і біотичних факторів» (номер 

державної реєстрації 0116U003266). 

Мета і завдання дослідження. Визначити селекційно-генетичні особливості 

прояву елементів продуктивності та показників якості зерна, встановити 

ефективність селекційного використання сучасних сортів і створити на цій основі 

цінні лінії тритикале озимого. 

Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання:  

– провести оцінку колекційних зразків за основними цінними господарськими 

ознаками та встановити ступінь і напрям дії кореляції між ними;  

–  виявити рівень пластичності та стабільності ознак продуктивності та якості 

зерна зразків тритикале озимого; 

–  оцінити гібридний матеріал тритикале озимого в системі діалельних 

схрещувань за комбінаційною здатністю і успадковуваністю ознак зернової 

продуктивності; 



3 

 

–  виділити перспективні батьківські форми і гібридні комбінації та визначити 

селекційні шляхи покращення ознак з урахуванням їх генетичної природи. 

Об’єкт дослідження – особливості формування та прояв основних цінних 

господарських ознак колекційних зразків та гібридних популяцій тритикале озимого.  

Предмет дослідження – селекційно-генетичні особливості колекційних 

зразків тритикале озимого за кількісними ознаками продуктивності та показниками 

якості зерна. 

Методи дослідження. загальнонаукові (синтез, аналіз, індукція і 

узагальнення), польові (фенологічні спостереження і обліки), гібридологічний 

(вивчення успадкування кількісних ознак), лабораторні та вимірювально-вагові 

(структурний і морфометричний аналізи, облік урожайності, визначення хімічного 

складу зерна), математично-статистичні (кореляційно-регресійний, дисперсійний, 

визначення параметрів пластичності і стабільності, успадковуваності, гетерозису, 

трансгресії). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: дисертаційна 

робота є завершеним науковим дослідженням, у якому на основі теоретичного 

узагальнення та експериментального вивчення зразків тритикале, проведення 

схрещування і аналізу гібридів за елементами продуктивності вирішено актуальну 

проблему пошуку цінних джерел продуктивності та створення нового вихідного 

матеріалу генотипів. 

Уперше в зоні правобережного Лісостепу України: 

– встановлено екологічну пластичність і стабільність кількісних ознак 

продуктивності та показників якості зерна колекційних зразків тритикале озимого 

різного еколого-географічного походження; 

– виявлено особливості формування елементів продуктивності гібридного і 

селекційного матеріалу; 

– у системі повних діалельних схрещувань виявлено селекційно-генетичні 

особливості прояву кількісних ознак продуктивності за комбінаційною здатністю та 

успадковуваністю в F1 і виділено генетичні джерела цінних господарських ознак. 

Удосконалено: 

–   методичні підходи добору цінних для селекції генотипів тритикале озимого 

на основі вивчення і виявлення кореляційних зв’язків між кількісними ознаками 

продуктивності, встановлення стабільності їх прояву за різних умов вирощування та 

оцінювання гібридного матеріалу в схемі діалельних схрещувань за комбінаційною 

здатністю й успадковуваністю основних елементів структури врожаю.  

Набуло подальшого розвитку: 

– залучення в селекційний процес зразків різного еколого-географічного 

походження за підвищеними кількісними ознаками продуктивності та показниками 

якості зерна, включаючи вміст антипоживних речовин (5-алкілрезорцинолів) для 

створення сортів фуражного напрямку використання.  

Практичне значення отриманих результатів. Для  використання   в  селекції 

на адаптивність виділено колекційні зразки тритикале озимого з високим рівнем 

стабільності ознак продуктивності – Калібр, Пашниця, Бард, Топаз та Дозор. При 

створенні  сортів  інтенсивного  напрямку  виокремлено  високопластичні  зразки  –  
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Благодатний, Яша, Антось, Stil, Таза, Азиада і Тд-42. 

Створено сім перспективних селекційних ліній (1 / 19, 3 / 19, 9 / 19, 10 / 19, 14 / 

19, 21 / 19, 24 / 19), що знаходяться на рівні, або перевищують сорт-стандарт 

Половецьке за продуктивністю та підтверджено економічну ефективність їх 

вирощування. Дані селекційні лінії та одержаний гібридний матеріал в кількості 30 

комбінацій включено в селекційну програму зі створення нових сортів тритикале 

озимого у відділі селекції кормових, зернових колосових та технічних культур 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН з 2016 року. 

За співавторства створено та внесено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні сорт тритикале озимого Десятинне.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено інформаційний 

пошук та аналіз наукової літератури за темою дисертації, оптимізовано програму та 

методи дослідження, проведено польові та лабораторні роботи, опрацьовано і 

проаналізовано одержані експериментальні дані. За результатами випробувань 

сформульовані висновки та пропозиції для селекційної практики. Публікації 

виконано як самостійно, так і у співавторстві. Частка участі здобувача в публікаціях 

50–100 %, у створенні сорту Десятинне – 10 %. 

Апробація отриманих результатів досліджень. Одержані результати 

досліджень оприлюднено та обговорено на засіданнях вченої ради Інституту кормів 

та сільського господарства Поділля НААН впродовж 2014–2017 рр.;.VI 

Міжнародній науковій конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (м. 

Умань, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Тритикале – 

культура XXI сторіччя» (м. Харків, 2017 р.); X Міжнародній науковій конференції 

«Корми і кормовий білок» (м. Вінниця, 2018 р.); Науково-практичній конференції 

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки» (м. Чернігів, 2021 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових 

праць, з яких: п’ять статей у фахових виданнях України, одна – закордонному 

виданні, чотири – тези. Одержано одне авторське свідоцтво на сорт рослин. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 223 сторінках 

комп’ютерного набору, з них 152 сторінок основного тексту. Робота містить 

анотацію, вступ, сім розділів, висновки, практичні рекомендації, список 

використаних джерел, додатки. Дисертаційний матеріал ілюстрований 44 таблицями 

і 10 рисунками. Список використаних джерел містить 287 найменувань, з яких 52 – 

латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Селекція тритикале озимого на підвищення продуктивності та показників 

якості зерна (огляд літератури) 

У розділі подається аналіз вітчизняних і закордонних літературних джерел про 

місце тритикале озимого у сучасному сільськогосподарському виробництві, 

історичний розвиток селекції, народногосподарське значення, морфологічні та 

біологічні особливості культури. Проаналізовано досягнення сучасної селекції щодо 

поліпшення культури та сформульовано основні напрямки, завдання і методи. 



5 

 

Висвітлена необхідність пошуку та створення нового вихідного матеріалу 

тритикале озимого здатного забезпечувати відносно високу продуктивність з 

підвищеним умістом протеїну та пониженим – алкілрезорцинолів. На основі 

наведених даних в огляді наукової літератури обґрунтована актуальність теми 

дисертації та важливість дослідження з цих питань для селекції тритикале озимого. 

 

Умови, вихідний матеріал та методика проведення досліджень 

Дослідження проведено в 2015–2017 рр. у відділі селекції кормових, зернових 

колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля 

НААН. Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений сірими лісовими 

середньосуглинковими ґрунтами. Вміст гумусу 2,1–2,4 %, легкогідролізованого 

азоту 9,0–11,2 мг, рухомого фосфору і обмінного калію, відповідно, 121–142 і 81–

116 мг/кг ґрунту. Реакція ґрунтового розчину слабокисла, рН 5,1–5,3.  

Найбільш сприятливими для формування врожаю зерна культури тритикале 

озимого були гідротермічні умови 2016 р., коли значення показника індексу умов 

(lj) знаходився в межах 0,17. В несприятливі 2015 і 2017 рр. (lj = -0,05 та lj = -0,12 

відповідно) урожайність значно знизилась.  

Для ефективного ведення селекції озимого тритикале використана колекція 

114 гексаплоїдних зразків різного еколого-географічного походження. Характерною 

особливістю більшості з них є адаптивність до місцевих умов. За походженням: 37 з 

України, РФ – 38, Білорусі – 19, Польщі – сім, Казахстану – п’ять, Румунії – чотири, 

Чехії – чотири. 

Посіви тритикале озимого розміщували в семипільній селекційній сівозміні, 

попередник – горох. Технологія вирощування загальноприйнята для зони Лісостепу. 

Сівбу здійснювали в оптимальні строки – третя декада вересня.  

Посів колекційного розсадника проводили вручну рядковим способом з 

обліковою площею 3 м2 в триразовій повторності, шириною міжрядь 45 см. За 

стандарт використовували сорт тритикале озимого Половецьке. Батьківські 

компоненти та F1 і F2 висівали у гібридному розсаднику з шириною міжрядь 30 см і 

відстань між зернівками в рядку – 10 см.  

Фенологічні спостереження, морфологічний опис ознак, добір зразків, облік 

врожаю та структурний аналіз виконано згідно з методичними вказівками 

(Поповнення, зберігання в живому вигляді і вивчення світової колекції пшениці, 

егілопса і тритикале, 1999), Методики державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур  (2000),  а  також  Методики  польового  досліду  за 

Б. О. Доспєховим (1985). 

Вміст протеїну та 5-алкілрезорцинолів в зерні зразків тритикале озимого 

визначали у сертифікованій лабораторії зоотехнічної оцінки кормів Інституту 

кормів та сільського господарства Поділля НААН за загальноприйнятими 

методиками.  

Дисперсійний аналіз проводили за допомогою програмно-інформаційного 

комплексу «Agrostat» на комп’ютері. Оцінку екологічної пластичності та 

стабільності колекційних зразків тритикале озимого виконували згідно з методикою 

і формул S. A. Eberhart, W. A. Russel (1966) та В. З. Пакудина, Л. М. Лопатиной 
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(1984). Коефіцієнти кореляцій та регресійні рівняння розраховували за допомогою 

ППП «IBM SPSS Statistics» та «Microsoft Excel». Прояв гетерозису обчислювали за 

D. F. Matzinger et al. (1962) та S. Fonseca, F. Patterson (1968). Для вивчення характеру 

успадкування F1 визначили ступінь  фенотипового домінування (hp) за формулою B. 

Griffing (1956). Ступінь та частоту трансгресії кількісних ознак обраховували за 

формулами, запропонованими Г. С. Воскресенською та В. І. Шпота (1967). Оцінку 

комбінаційної здатності та компонентів генетичної дисперсії сортів тритикале 

озимого проводили за допомогою ППП «ОСГЕ», розробленого в Інституті 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  

 

Оцінка колекційних зразків тритикале озимого за пластичністю та 

стабільністю ознак продуктивності та якості зерна 

За результатами досліджень колекційних зразків тритикале озимого виділено 

сорти з високими показниками пластичності за основними ознаками 

продуктивності: урожайністю – Візерунок (xi = 0,60, bi = 2,29), Нина (xi = 0,58, bi = 

2,72), Амулет (xi = 0,67, bi = 2,43); продуктивною кущистістю – Гермес (xi = 2,77, bi = 

1,84), Цекад 22 (xi = 2,83, bi = 2,15), Цекад 90 (xi = 2,63, bi = 1,80); масою зерен із 

рослини – Антось (xi = 3,16, bi = 2,66), Stil (xi = 3,27, bi = 2,21), Азиада (xi = 3,59, bi = 

2,98) масою 1000 зерен – Булат (xi = 55,9, bi = 2,43), Ураган (xi = 52,1, bi = 2,79), 

Маяк (xi = 53,1, bi = 2,18) (табл. 1).  

 Таблиця 1 – Колекційні зразки тритикале озимого з високими показниками 

пластичності, середнє за 2015–2017 рр. 

Назва сорту, 

стандарт 

Урожайність, 

кг/м2 

Продуктивна 

кущистість, 

шт./рос. 

Маса зерен із 

рослини, г 

Маса 1000 

зерен, г 

xi bi
 xi bi

 xi bi
 xi bi

 

Половецьке (стандарт) 0,65 1,10 2,98 0,11 2,74 1,61 58,7 1,33 

Булат 0,63 -0,20 2,85 0,57 3,43 0,39 55,9 2,43 

Візерунок 0,60 2,29 2,65 0,94 2,88 0,83 56,1 0,26 

Ураган 0,74 -0,10 2,58 0,99 4,33 0,24 52,1 2,79 

Гермес 0,80 1,10 2,77 1,84 3,65 1,18 55,7 0,53 

Нина 0,58 2,72 2,78 0,62 3,38 0,54 51,9 0,52 

Цекад 22 0,57 0,50 2,83 2,15 2,81 2,19 37,6 1,08 

Цекад 90 0,59 0,87 2,63 1,80 3,32 1,38 60,5 0,14 

Антось 0,62 0,99 2,71 1,62 3,16 2,66 55,5 0,74 

Маяк 0,88 -0,28 3,06 0,37 3,69 0,01 53,1 2,18 

Амулет 0,67 2,43 2,75 0,79 2,89 0,13 51,5 1,48 

Stil 0,39 -0,45 2,68 1,68 3,27 2,21 54,1 0,22 

Азиада 0,67 1,96 2,81 1,59 3,59 2,98 58,2 0,58 

НІР0,05 

2015 р.  0,03  0,14 0,16 3,30 

2016 р.  0,05  0,15 0,16 2,90 

2017 р.   0,03  0,18 0,20 3,03 

Примітка: xi – середня величина ознаки сорту, bi – коефіцієнт регресії 
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Виділено сорти з високою стабільністю за основними ознаками 

продуктивності: урожайністю – Вокализ (xi = 0,68, Si
2 = 0,02), Borwo (xi = 0,75, Si

2 = 

0,00), Sirius (xi = 0,70, Si
2 = 0,00); продуктивною кущистістю – Донський 288 (xi = 

3,02, Si
2 = 0,01), Маяк (xi = 3,06, Si

2 = 0,04); масою зерен із рослини – Калібр (xi = 

3,32, Si
2 = 0,02), Пашниця (xi = 3,12, Si

2 = 0,00), Бард (xi = 3,27, Si
2 = 0,00), Топаз (xi = 

3,15, Si
2 = 0,00), Дозор (xi = 3,27, Si

2 = 0,04); масою 1000 зерен – (xi = 62,2, Si
2 = 0,01) (табл. 2). 

Таблиця 2 – Колекційні зразки тритикале озимого з високими показниками 

стабільності, середнє за 2015–2017 рр. 

Назва сорту, 

стандарт 

Урожайність, 

кг/м2 

Продуктивна 

кущистість, 

шт./рос. 

Маса зерен із 

рослини, г 

Маса 1000 

зерен, г 

xi Si
2 xi Si

2 xi Si
2 xi Si

2 

Половецьке (стандарт) 0,65 0,03 2,98 0,21 2,74 0,01 58,7 2,94 

Калібр 0,49 0,00 2,67 0,17 3,32 0,02 58,1 1,87 

Пашниця 0,58 0,01 2,93 0,02 3,12 0,00 56,7 0,01 

Бард 0,59 0,00 3,13 0,34 3,27 0,00 56,6 1,11 

Донський 288 0,67 0,05 3,02 0,01 3,19 0,07 57,1 0,11 

Топаз 0,82 0,04 2,95 0,08 3,15 0,00 63,2 2,69 

Вокализ 0,68 0,02 2,67 0,02 3,56 0,54 56,3 5,79 

Сонет 0,72 0,01 2,77 0,02 3,32 0,70 62,2 0,01 

Дозор 0,51 0,01 2,54 0,12 3,27 0,04 62,3 2,40 

Маяк 0,88 0,33 3,06 0,04 3,69 0,54 53,1 0,71 

Borwo 0,75 0,00 2,45 0,11 3,30 0,20 49,2 0,41 

Sirius 0,70 0,00 2,81 0,00 3,54 0,04 50,6 0,02 

НІР0,05 

2015 р.  0,03  0,14 0,16 3,30 

2016 р.  0,05  0,15 0,16 2,90 

2017 р.   0,03  0,18 0,20 3,03 

Примітка: xi – середня величина ознаки сорту, Si
2 – варіанса стабільності 

 
Для  формування  вмісту  протеїну в зерні найбільш сприятливими виявились 

 умови 2017 та 2016 рр., за яких індекс умов становив lj = 0,5 та 0,2 відповідно, а 

середній вміст протеїну в зерні – 12,2 та 12,0 %. Гідротермічні умови 2015 р. були 

менш сприятливими (lj = -0,7), а середній вміст протеїну – 11,1 %. За цією ознакою 

виділено зразки тритикале озимого які мали високі показники коефіцієнтів регресії 

та найбільшу реакцію на зміну гідротермічних умов: Богодарське (bi = 1,39), 

Никанор (bi = 1,39), Ураган (bi = 1,65), Мудрец (bi = 1,43), Антось (bi = 1,56), Дубрава 

(bi = 3,12), Маяк (bi = 1,10), Кастусь (bi = 2,77), Pawo (bi= 2,45), Aliko (bi = 1,52), 

Gorum-1 (bi = 1,82). Колекційні зразки, які характеризувалися високою стабільністю 

за вмістом протеїну в зерні: АД-256 (Si
2 = 0,07), Булат (Si

2 = 0,00) та Цекад 22 (Si
2 = 0,13). 

За погодних умов 2015 та 2017 рр. спостерігали підвищення вмісту 5-

алкілрезорцинолів у зерні, за яких індекс умов становив lj = 7,9 та 7,0 відповідно, а 

середній їх вміст – 360,6 та 359,6 мг/кг. В умовах більш сприятливого 2016 р. (lj = -

14,9), середній вміст 5-алкілрезорцинолів становив 337,7 мг/кг. Колекційні зразки 

тритикале озимого Полянське (bi = 2,52), Богодарське (bi = 2,75), Алкід (bi = 1,94), 
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Алмаз (bi = 1,27) мали високі показники коефіцієнтів регресії за вмістом 5-

алкілрезорцинолів. Зразки Ураган (Si
2 = 0,13), Сирс 57 (Si

2 = 0,16), Карлик (Si
2 = 0,17) 

характеризувалися стабільністю за вмістом 5-алкілрезорцинолів. 

 

Кореляційний та регресійний аналіз цінних господарських ознак колекційних 

зразків тритикале озимого 

У селекційній практиці важливо знати не тільки характер прояву ознак, але й 

величину зв’язку між ними, що дає змогу встановити деякі закономірності 

формування врожаю в залежності від реакції генотипу на умови навколишнього 

середовища і збільшити ефективність добору. 

За результатами досліджень впродовж 2015–2017 рр. 114 колекційних зразків 

тритикале озимого визначено коефіцієнти кореляції між основними кількісними 

ознаками продуктивності (продуктивна кущистість, висота рослин, довжина колосу, 

кількість зерен у колосі, маса зерен із колосу, маса зерна із рослини, маса 1000 зерен 

та врожайність). 

У 2015 р. виявлено сильну позитивну кореляцію між ознаками: кількість зерен   

у колосі та маса зерен із колосу (r = 0,789) і маса зерен із колосу та маса зерен із 

рослини (r = 0,815 ). 

Встановлено в 2016 р. сильну позитивну залежність між ознаками: маса зерен  

із колосу та маса зерен із рослини (r = 0,828); середню позитивну: продуктивна 

кущистість та маса зерен із рослини (r = 0,536), висота рослин та довжина колосу (r 

= 0,412), висота рослин та маса зерен із колосу (r = 0,480), висота рослин та маса 

зерен із рослини (r = 0,386), довжина колосу та маса зерен із колосу (r = 0,584), 

довжина колосу та маса зерен із рослини (r = 0,480), кількість зерен у колосі та маса 

зерен із колосу (r = 0,424), кількість зерен у колосі та маса зерен із рослини (r = 

0,418), маса зерен із колосу та урожайність (r = 0,322); середню негативну: кількість 

зерен у колосі та маса 1000 зерен (r = -0,330) (табл. 3). 

Таблиця 3 – Парні коефіцієнти кореляції кількісних ознак продуктивності сортів 

тритикале озимого, 2016 р.  

Номер 

ознаки по 

порядку  

 П
р
о
д

у
к
ти

в
н

а 

к
у

щ
и

ст
іс

ть
 

В
и

со
та

 

р
о
сл

и
н

 

Д
о

в
ж

и
н

а 

к
о

л
о
су

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

зе
р
ен

 у
 

к
о

л
о
сі

 

М
ас

а 
зе

р
ен

 і
з 

к
о

л
о
су

 

М
ас

а 
зе

р
ен

 і
з 

р
о
сл

и
н

и
 

М
ас

а 
1
0
0

0
 

зе
р
ен

 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 – 0,140 0,076 0,225* 0,070 0,536* -0,224* -0,053 

2  – 0,412* 0,270* 0,480* 0,386* -0,080 0,242* 

3   – 0,277* 0,584* 0,480* 0,150 0,247* 

4    – 0,424* 0,418* -0,330* 0,036 

5     – 0,828* 0,293* 0,322* 

6      – 0,185 0,228* 

7       – 0,126 

8        – 

Примітка * – кореляція істотна на рівні 0,05 
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В 2017 р. виявлено сильну позитивну кореляцію лише між ознаками: довжина 

колосу та маса зерен із рослини (r = 0,750). 

Для оцінки впливу метеорологічних умов на основні ознаки продуктивності 

зразків тритикале озимого обрахований гідротермічний коефіцієнт Г. Т. Селянінова 

(ГТК). 

У 2015 р. ГТК за період вегетації рослин становив 0,62; 2016 р. – 0,95; 2017 р. 

– 0,58. За таких умов сформувався відповідний рівень врожайності – 0,60; 0,82 та 

0,53 кг/м2. Найбільш сприятливими для формування врожайності зерна та елементів 

продуктивності (продуктивна кущистість, довжина колосу, кількість зерен у колосі, 

маса зерен із колосу, маса зерен із рослини, маса 1000 зерен, урожайність) 

виявились умови 2016 р.  

Виявлено сильну позитивну кореляцію ГТК з урожайністю (r = 0,99), масою 

зерен із колосу (r = 0,96), довжиною колосу (r = 0,835), масою зерен із рослини (r = 

0,718); і негативний – масою 1000 зерен (r = -0,675) та продуктивною кущистістю (r = 

-0,226).  

 

Селекційно-генетичний аналіз гібридного матеріалу тритикале озимого  

Визначення ступеня фенотипового домінування та рівня ефектів гетерозису 

дозволив виявити 16 кращих гібридних комбінацій тритикале озимого за 

продуктивною кущистістю у порівнянні з батьківськими компонентами (табл. 4). 

Таблиця 4 – Ефект гетерозису та ступінь фенотипового домінування гібридів 

тритикале озимого за основними кількісними ознаками продуктивності (F1, 2016 р.) 

Гібридна комбінація 

Продуктивна 

кущистість 

Маса зерен із 

колосу 

Маса зерен із  

рослини 

Ht  Hbt hp  Ht  Hbt  hp Ht Hbt hp 

Половецьке / Амос 10,7 1,1 1,1 6,5 -2,7 0,7 15,9 -1,6 0,9 

Половецьке / Каприз 69,4 60,0 11,8 38,7 32,6 8,4 195,9 173,2 23,6 

Половецьке /Дубрава 50,1 37,8 5,6 3,0 -1,8 0,6 55,9 44,3 7,0 

Амос / Цекад 90 6,6 1,9 1,4 37,8 23,1 3,2 29,0 8,1 1,5 

Амос / Каприз 8,8 4,9 2,4 -15,5 -25,8 -1,1 5,1 -4,1 0,5 

Амос / Дубрава 9,4 8,7 16,7 9,2 -4,4 0,6 26,2 14,8 2,6 

Амос / Pawo 6,2 3,7 2,6 10,7 -8,4 0,5 16,1 3,4 1,3 

Цекад 90 / Половецьке 10,6 5,5 2,2 19,4 16,5 7,7 26,5 24,5 16,1 

Цекад 90 / Амос 11,8 6,9 2,6 21,8 8,8 1,8 39,7 17,0 2,1 

Цекад 90 / Дубрава 33,9 28,7 8,4 11,1 8,5 4,6 76,4 60,9 7,9 

Цекад 90 / Pawo 10,1 2,9 1,4 20,0 9,9 2,2 42,3 32,8 5,9 

Каприз / Амос 18,8 14,6 5,1 -1,2 -13,3 -0,1 24,8 13,8 2,6 

Дубрава / Амос 15,5 14,8 27,6 -2,6 -14,7 -0,2 21,4 10,4 2,2 

Дубрава / Цекад 90 7,1 2,9 1,8 3,5 1,1 1,5 5,2 -4,0 0,5 

Дубрава / Каприз 39,1 34,9 12,7 32,1 31,7 95,7 169,9 169,1 603,0 

Pawo / Амос 27,4 24,4 11,4 -10,8 -26,2 -0,5 0,6 -10,4 0,1 

Примітка: Ht – гіпотетичний гетерозис, Hbt – істинний гетерозис, hp – ступінь 

фенотипового домінування  
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Серед  них  слід виділити комбінації Дубрава / Амос, Амос / Дубрава і 

Дубрава / Каприз, у яких ступінь фенотипового домінування становив 27,6, 16,7 та 

12,7; гіпотетичний гетерозис – 15,5 %, 9,4 % та 39,1 %; справжній гетерозис – 14,8 %, 

8,7 % та 34,9 % відповідно. 

У цілому з 30 гібридних комбінацій ефект гетерозису за продуктивною 

кущистістю виявлено у 16 гібридів, проміжне успадкування – чотирьох, часткове 

від’ємне успадкування – трьох, депресія – семи.  

За масою зерен із колосу виявлено 15 кращих гібридних комбінацій у 

порівнянні з батьківськими компонентами. Серед них слід виділити комбінацію 

Дубрава / Каприз (hp = 95,7), гіпотетичний гетерозис – 32,1 %, справжній гетерозис 

– 31,7 %. 

За масою зерен із рослини виділено 16 гібридних комбінацій у порівнянні з 

батьківськими формами. З них варто відмітити комбінацію Дубрава / Каприз (hp = 

603), гіпотетичний гетерозис – 169,9 %, справжній гетерозис – 169,1 %. 

Встановлено батьківські компоненти тритикале озимого з високими 

показниками ефектів загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) за кількісними 

ознаками: продуктивною кущистістю – Половецьке (0,80); довжиною колосу – 

Половецьке (0,93), Цекад 90 (0,12) та Pawo (0,34); кількістю зерен у колосі – 

Дубрава (8,42) та Pawo (5,47); масою зерен із колосу – Цекад 90 (0,23), Дубрава 

(0,06) та Pawo ( 0,34); масою зерен із рослини – Половецьке (1,12), Цекад 90 (2,43) та 

Дубрава (1,31); масою 1000 зерен – Амос (0,39) та Цекад 90 (6,14). Кращими в цьому 

відношенні є сорти Цекад 90, Дубрава та Pawo, у яких були встановлені високі 

ефекти загальної комбінаційної здатності за п’ятьма і чотирма кількісними ознаками 

(табл. 5).    

Таблиця 5 – Ефекти ЗКЗ батьківських компонентів тритикале озимого (F1, 2016 р.) 

Батьківський 

компонент 

Продуктивна 

кущистість 

Довжина  

колосу 

Кількість  

зерен у колосі 

Маса зерен  

 із колосу 

Маса зерен  

із рослини 

Маса1000 

зерен 

Половецьке 0,80* 0,93* -0,94* 0,01 1,12* -1,08* 

Амос 0,21 -0,19* -9,14* -0,52* -1,35* 0,39* 

Цекад 90 -0,18 0,12* -0,69* 0,23* 2,43* 6,14* 

Каприз -0,18 -0,82* -3,11* -0,13* -1,35* -1,06* 

Дубрава -0,01 -0,38* 8,42* 0,06* 1,31* -3,53* 

Pawo -0,65* 0,34* 5,47* 0,34* -2,16* -0,86* 

НІР 0,05 0,32 0,12 0,30 0,05 0,12 0,09 

* значення істотно відрізняється від середньої по досліду 
 
За результатами аналізу рівня констант специфічної комбінаційної здатності 

(СКЗ) встановлено батьківські компоненти з наступними їх показниками за 

основними кількісними ознаками: довжиною колосу – Pawo (0,28); кількістю зерен у 

колосі – Каприз (31,21), Pawo (22,24) та Половецьке ( 8,11); масою зерен із рослини 

– Каприз (28,66), Pawo (19,02) та Дубрава (18,41); масою 1000 зерен – Каприз 

(12,38), Цекад 90 (10,32) та Дубрава (8,82). За продуктивною кущистістю та масою 

зерен з колосу були виявлені середній та низький рівень констант (табл. 6). 
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Таблиця 6 – константи СКЗ батьківських компонентів тритикале озимого (F1, 2016 р.) 

Батьківський 

компонент 
Продуктивна 

кущистість 

Довжина  

колосу 

Кількість  

зерен у колосі 

Маса зерен  

із колосу 

Маса зерен  

із рослини 

Маса 1000 

зерен 

Половецьке -0,14 0,14 8,11 -0,04 5,63 6,53 

Амос -0,23 0,14 6,62 0,13 1,86 8,57 

Цекад 90 -0,06 0,11 5,62 0,1 13,13 10,32 

Каприз -0,13 0,11 31,21 0,07 28,66 12,38 

Дубрава -0,04 0,13 5,66 0 18,41 8,82 

Pawo -0,17 0,28 22,24 0,01 19,02 7,28 
 
Оцінку ефектів специфічної комбінаційної здатності (СКЗ) за основними 

кількісними ознаками продуктивності (продуктивна кущистість, довжина колосу, 

кількість зерен у колосі, маса зерен із колосу, маса зерен із рослини,  маса 1000 

зерен) гібридних комбінацій тритикале озимого викладено у таблиці 7.  

Таблиця 7 – Ефекти специфічної комбінаційної здатності за кількісними ознаками 

гібридних комбінацій тритикале озимого (F1, 2016 р.)  

Гібридна комбінація 
Продуктивна 

кущистість 

Довжина 

колосу 

Кількість 

зерен у 

колосі 

Маса 

зерен із 

колосу 

Маса 

зерен із 

рослини 

Маса  

1000 

зерен 

Половецьке / Амос 0,31 0,13 -0,03 -0,01 -0,93* 3,25* 

Половецьке / Цекад 90 -0,63 0,32* -0,64 -0,26* -2,04* 4,00* 

Половецьке / Каприз 0,04 0,60* 6,28* 0,27* 3,24* 1,03* 

Половецьке / Дубрава -0,46 0,49* -0,58 -0,09 -1,59* -1,83* 

Половецьке / Pawo -0,32 -0,40* -1,31* 0,13* 3,21* 1,33* 

Амос / Цекад 90 0,12 0,27* 2,39* 0,77* 2,60* 5,19* 

Амос / Каприз 0,12 -0,45* -3,86* -0,37* 0,88* -1,11* 

Амос / Дубрава -0,21 0,27* -3,06* -0,06 -0,29* -0,31* 

Амос х Pawo 0,43 0,71* -2,11* -0,34* 1,02* 2,03* 

Цекад 90 / Каприз -0,49 -0,09 0,03 -0,12* -4,90* 0,97* 

Цекад 90 / Дубрава 0,68 -0,04 -0,67 -0,31* 3,60* -2,56* 

Цекад 90 / Pawo 0,31 0,74* 4,78* 0,41* 4,24* 1,11* 

Каприз / Дубрава 0,68 0,41* 4,42* 0,55* 7,71* 5,64* 

Каприз / Pawo -0,35 -0,15 -9,14* -0,56* -6,98* -5,19* 

Дубрава /Pawo -0,35 -0,59* -0,00 0,07 -4,15* -1,56* 

НІР0,05 0,73 0,26 0,69 0,11 0,28 0,20 
∗ефекти СКЗ достовірні на 5 % рівні значимості 

 
За результатами аналізу ефектів специфічної комбінаційної здатності виявлено 

перспективні комбінації сортів тритикале озимого за основними кількісними 

ознаками продуктивності: довжиною колосу – Половецьке / Цекад 90 (0,32), 

Половецьке / Каприз (0,60), Половецьке / Дубрава (0,49), Амос / Цекад 90 (0,27), 

Амос / Дубрава (0,27), Амос / Pawo (0,71), Цекад 90 / Pawo (0,74) та Каприз / 

Дубрава (0,41); кількістю зерен у колосі – Половецьке / Каприз (6,28), Амос / Цекад 

90 (2,39), Цекад 90 / Pawo (4,78) та Каприз / Дубрава ( 4,42); масою зерен із колосу – 

Половецьке / Каприз (0,27), Половецьке / Pawo (0,13), Амос / Цекад 90 (0,77), Цекад 90 / 
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Pawo (0,41) та Каприз / Дубрава (0,55); масою зерен із рослини – Половецьке / 

Каприз (3,24), Половецьке / Pawo (3,21), Амос / Цекад 90 (2,60), Амос / Каприз (0,88), 

Амос / Pawo (1,02), Цекад 90 / Дубрава (3,60), Цекад 90 / Pawo (4,24) та Каприз / 

Дубрава (7,71); масою 1000 зерен – Половецьке / Амос (3,25), Половецьке / Цекад 90 

(4,00), Половецьке / Каприз (1,03), Половецьке / Pawo (1,33), Амос / Цекад 90 (5,19), 

Амос / Pawo (2,03), Цекад 90 / Каприз (0,97), Цекад 90 / Pawo (1,11) та Каприз / 

Дубрава (5,64). 

У батьківських компонентів тритикале озимого Половецьке, Амос, Цекад 90, 

Каприз, Дубрава, Pawo за більшістю основних ознак продуктивності (довжина 

колосу, маса зерен із колосу, маса зерен із рослини, маса 1000 зерен) переважають 

домінантні ефекти генів, оскільки компонент сумарного адитивного ефекту генів D 

менший компонентів домінантних ефектів генів H1 та H2. Також це підтверджується 

показниками, що відповідають середньому ступеню домінування H1/D та мірі 

середнього ступеня домінування у кожному локусі √H1/D. Їх значення більше 

одиниці вказує на наддомінування у гібридних популяціях (табл. 8). 

Таблиця 8 – Компоненти генетичної дисперсії кількісних ознак продуктивності 

тритикале озимого (F1, 2016 р.) 

Генетичні 

показники 

Продуктивна 

кущистість 

Довжина  

колосу 

Кількість 

зерен у колосі 

Маса зерен  

із колосу 

Маса зерен 

із рослини 

Маса 1000 

зерен 

D 1,33±0,11 1,04±0,06 171,03±16,99 0,39±0,08 6,64±10,84 41,36±4,03 

H1 0,57±0,28 1,37±0,14 104,62±40,17 0,62±0,20 74,21±25,63 54,99±9,53 

H2 0,19±0,26 1,20±0,13 74,52±38,54 0,54±0,19 66,10±24,59 43,91±9,14 

F 0,66±0,28 -0,28±0,14 44,74±41,51 0,09±0,21 0,99±26,49 9,79±9,85 

F1 -2,000 2,285 95,176 0,301 39,702 24,015 

F2 0,671 -1,729 189,052 0,110 13,359 -38,638 

F3 1,968 -1,479 15,293 0,360 22,337 12,558 

F4 0,368 -0,976 48,516 0,117 -27,951 20,628 

F5 1,368 -0,013 49,331 0,227 -15,707 55,044 

F6 1,584 0,223 -128,929 -0,521 -25,801 -14,844 

H1/D 0,430 1,310 0,612 1,602 11,172 1,329 

√H1/D 0,656 1,144 0,782 1,266 3,342 1,153 

(√4DH1+F)/ 

(√4DH1-F) 
2,221 0,790 1,200 1,198 1,045 1,229 

H2/4H1 0,083 0,219 0,178 0,217 0,222 0,200 

Н2 0,606 0,955 0,996 0,973 0,997 0,999 

h2 0,555 0,680 0,804 0,560 0,293 0,659 

Примітка: D – компонент варіації, обумовлений адитивними ефектами генів; 

H1 і H2 – компоненти варіації, обумовлені домінантними ефектами генів; F – відносна 

частота розподілу домінантних та рецесивних алелів у батьківських сортів; F1–F6 – 

відносна частота розподілу домінантних та рецесивних алелів у батьківських сортів; 

H1/D – показник ступеня домінування; √H1/D – показник середнього ступеня 

домінування в кожному локусі; (√4𝐷𝐻1 + F) / (√4𝐷𝐻1 - F) – співвідношення 

загальної кількості домінантних і рецесивних алелів; H2/4H1 – середнє значення 
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алелів у локусах; Н2 – коефіцієнт успадковування у широкому сенсі; h2 – коефіцієнт 

успадковування у вузькому сенсі. 
 
Виявлено, що в прояві ознак продуктивної кущистості та кількості зерен у 

колосі переважають адитивні ефекти генів, оскільки компонент сумарного 

адитивного ефекту генів D вищий компонентів H1 та H2  домінантних ефектів генів.  

Значення F визначає відносний розподіл частот домінантних та рецесивних 

алелів у батьківських компонентах за всіма ознаками F ≥ 0 у більшості батьків, це 

вказує на прояв переваги домінантних алелів.  

Кількісно в даній вибірці генотипів майже за всіма показниками (крім 

довжини колосу) переважали домінантні алелі ((√4𝐷𝐻1 + F) / (√4𝐷𝐻1 - F) = 1,045–2,221). 

Показник Н2/4Н1 характеризує середні величини добутку частоти домінантних 

та рецесивних генів у локусах, які виявляють ефект домінування. При генетичній 

оцінці ознак продуктивності даний параметр становив 0,083–0,222, що вказує на 

асиметричність та більшу частку рецесивних генів.  

Загальна мінливість досліджуваних ознак, обумовлена генетичними 

особливостями за коефіцієнтом успадковуваності в широкому розумінні (Н2), була 

високою (0,606–0,999). Генетична мінливість, обумовлена адитивними ефектами 

генів, які визначають коефіцієнт успадковування у вузькому розумінні (h2), складала 

за продуктивною кущистістю – 0,555; довжиною колосу – 0,680; кількістю зерен у 

колосі – 0,804; масою зерен із колосу – 0,560; масою зерен із рослини – 0,293; масою 

1000 зерен – 0,659.  

Співвідношення рівнів коефіцієнтів успадковуваності Н2 і h2 майже за всіма 

ознаками були неоднаковими з меншою різницею у продуктивної кущистості, 

довжини колосу і кількості зерен у колосі, маси зерен із колосу і маси 1000 зерен. Це 

свідчить про те, що генетична мінливість вказаних ознак у значній мірі 

контролюється адитивними ефектами генів. Значну різницю між коефіцієнтами 

успадковуваності Н2 і h2 виявлено для маси зерен з рослини, що свідчить про 

більший вклад у генотипову мінливість неадитивних ефектів генів.  

У проаналізованих гібридів виявлено позитивні трансгресії за продуктивною 

кущистістю. Ступінь трансгресій становив у середньому 65,3 %, а частота – 43 %. 

Значну перевагу над кращим батьківським компонентом мали гібриди Половецьке / 

Каприз, Дубрава / Половецьке (Тс = 100 %), Половецьке / Амос, Дубрава / Pawo та 

Pawo / Амос (Тс = 86 %), а максимальну частоту трансгресій за цією ознакою – 

Половецьке / Амос (Тч =75 %), Половецьке / Каприз та Pawo / Амос (Тч = 60 %) (табл. 9). 

За масою зерен у колосі ступінь позитивних трансгресій складав у середньому 

13,8 % при частоті 27,7 %. Максимальну перевагу над кращим батьківським 

компонентом виявлено в комбінації Pawo / Амос (Тс = 37,0 %), а найбільшу частоту 

трансгресій – у гібридів Амос / Дубрава та Каприз / Pawo (Тч = 50). 

Ступінь трансгресій за ознакою «маса зерен із рослини» в середньому склав – 

91,5 % за частоти трансгресій 52,7 %. Максимальну перевагу над кращим 

батьківським компонентом за ступенем трансгресії  визначено у комбінації 

Половецьке / Амос (Тс = 37,0 %), а за частотою трансгресій – Половецьке / Амос та 

Половецьке / Каприз (Тч = 85 %). 
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Таблиця 9 – Ступінь та частота прояву трансгресії гібридів тритикале озимого за 

основними кількісними ознаками продуктивності (F2, 2017 р.) 

Гібридна комбінація  

Продуктивна 

кущистість 

Маса зерен із 

колосу 

Маса зерен із 

рослини 

Тс Тч Тс  Тч  Тс  Тч 

Половецьке / Амос 86,0 75 16,3 45 165,0 85 

Половецьке / Цекад 90 75,4 55 9,1 10 65,1 45 

Половецьке / Каприз 100,0 60 12,2 40 107,6 85 

Амос / Цекад 90 40,4 40 -3,6 5 13,0 15 

Амос / Каприз 60,0 25 10,9 20 36,7 30 

Амос / Дубрава 40,0 40 19,6 50 101,7 65 

Цекад 90 / Дубрава 28,1 20 10,9 15 29,5 15 

Цекад 90 / Pawo 45,6 30 3,6 25 93,2 40 

Каприз / Дубрава 66,0 50 -2,0 5 64,7 50 

Каприз / Цекад 90 40,4 55 9,1 10 83,6 55 

Каприз / Pawo 60,0 35 23,9 50 84,9 65 

Дубрава / Половецьке 100,0 50 23,5 40 151,8 60 

Дубрава / Pawo 86,0 30 23,5 30 117,1 60 

Pawo / Половецьке 66,0 20 12,2 30 100,0 60 

Pawo / Амос 86,0 60 37,0 40 159,2 60 

Примітка: Тс – ступінь трансгресії, Тч – частота трансгресії 
 

Цінність створеного вихідного матеріалу культури тритикале озимого для 

селекції  

За результатами досліджень селекційного матеріалу напрацьованого у 

попередні роки виділено сім перспективних селекційних ліній тритикале озимого 

(табл. 10).  

Таблиця 10 – Характеристика кращих селекційних ліній тритикале озимого (F4–F5, 

2019 і 2020 рр.) 

Селекційний 

номер 

лінії 

Гібридна комбінація, 

стандарт 

Вміст протеїну Маса 1000 зерен Урожайність 

% ± до St1 г ± до St1 т/га ± до St1 

– Половецьке (стандарт) 13,6 0,0 58,2 0,0 7,5 0,0 

1/19 Половецьке / Амос 13,5 -0,1 60,5 2,3 8,0 0,5 

3/19 Половецьке / Каприз 13,2 -0,4 57,5 -0,7 7,3 -0,2 

9/19 Амос / Дубрава 14,2 0,6 59,6 1,4 8,0 0,5 

10/19 Амос / Pawo 13,5 -0,1 63,7 5,5 8,3 0,8 

14/19 Цекад 90 / Дубрава 14,0 0,4 64,1 5,9 7,3 -0,2 

21/19 Дубрава / Половецьке 14,5 0,9 54,3 -3,9 7,9 -0,4 

24/19 Дубрава / Каприз 15,1 1,5 58,9 0,7 7,3 -0,2 

НІР0,05 
2019 р. 0,40 – 3,19 – 0,41 – 

2020 р. 0,42 – 3,05 – 0,38 – 

Примітка: 1 – стандарт 
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Усі лінії характеризувалися підвищеним умістом протеїну в зерні (13,2–15,1 %). 

З них 10/19 (Амос / Pawo) і 9/19 (Амос / Дубрава) достовірно перевищили сорт–

стандарт за врожайністю зерна на 0,5–0,8 т/га. 

За участі в селекційному процесі тритикале озимого створено сорт Десятинне 

методом гібридизації батьківських зразків Алкід / Амфідиплоїд 42 з наступним 

багаторазовим індивідуальним добором. Внесений в Державний реєстр сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні в зонах Полісся та Лісостепу. У 

середньому (2016 і 2017 рр.) сорт тритикале Десятинне за урожайністю зерна 

перевищив сорт-стандарт Половецьке на 1,57 т/га; вмістом протеїну в зерні – 0,6 % і  

5-алкілрезорцинолів нижче – 84,56 мг/кг. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукового завдання зі встановлення селекційно-генетичних особливостей  

прояву рівня ознак продуктивності та якості зерна колекційних зразків тритикале 

озимого в умовах правобережного Лісостепу України через визначення 

пластичності та стабільності цінних господарських ознак залежно від генотипу та 

умов року, комбінаційної здатності, успадковування, компонентів генетичної 

дисперсії та їх цінності як вихідного матеріалу для селекції внаслідок чого виділені 

джерела ознак продуктивності, що має важливе значення для селекції тритикале 

озимого фуражного напряму використання.   

1. Виділено зразки тритикале озимого з високим рівнем пластичності, як 

генетичні джерела ознак: продуктивної кущистості – Полянське (bi = 1,65), Регион 

(bi = 1,73), Цекад 22 (bi = 2,15), Трибун (bi = 1,51), Кастусь (bi = 1,64), Азиада (bi =  

1,59); маси 1000 зерен – Половецьке (bi = 1,33), Алкід (bi = 1,63), Бард (bi = 1,64), 

Руслан (bi = 1,66), Лидер (bi = 1,75); маси зерен з рослини – Благодатний (bi = 1,84), 

Яша (bi = 1,81), Антось (bi = 2,66), Stil (bi = 3,27), Таза (bi = 1,88), Азиада (bi = 2,98), 

Тд-42 (bi = 1,87). 

Для використання селекції на адаптивність виділено стабільні за масою зерен із 

рослини зразки Калібр (Si
2 = 0,02), Пашниця (Si

2 = 0,00), Бард (Si
2 = 0,00), Топаз (Si

2 

=0,00) та Дозор (Si
2 = 0,04), що виявляли найкращу пристосованість до умов 

вирощування.  

2. Установлено достовірні високі і середні позитивні коефіцієнти кореляції 

між показниками продуктивності зразків тритикале озимого. Найбільших (r = 0,815; 

0,828) значень цей показник становив між масою зерен із колосу та масою зерен із 

рослини. 

3. Встановлено сильну позитивну кореляцію гідротермічного коефіцієнта 

(2015–2017 рр.) з урожайністю зерна (r = 0,99), масою зерен із колосу (r = 0,96), 

довжиною колосу (r = 0,835), масою зерен із рослини (r = 0,718); і негативну з масою 

1000 зерен (r = -0,675).  

4. У більшості досліджуваних гібридів за ознаками продуктивної 

кущистості, маси зерен із колосу та маси зерен із рослини відмічали успадкування за 

гетерозисним типом. 
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5. Виділено  гібридні комбінації за масою зерен із рослини:  Половецьке / 

Каприз, Половецьке / Дубрава, Цекад 90 / Половецьке, Цекад 90 / Дубрава, Цекад 90 / 

Pawo, Дубрава / Каприз з високими показниками коефіцієнта істинного гетерозису 

(24,5–173,2 %).  

6. У схемі повних діалельних схрещувань виділено високі ефекти загальної 

комбінаційної здатності батьківських компонентів за ознаками: «продуктивна 

кущистість» – Половецьке (0,80); «довжина колосу» – Половецьке (0,93), Цекад 90 

(0,12) та Pawo (0,34); «кількість зерен у колосі» – Дубрава (8,42) та Pawo (5,47); 

«маса зерен із колосу» – Цекад 90 (0,23), Дубрава (0,06) та Pawo ( 0,34); «маса зерен 

із рослини» – Половецьке (1,12), Цекад 90 (2,43) та Дубрава (1,31); «маса 1000 

зерен» – Амос (0,39) та Цекад 90 (6,14). 

Встановлено високі рівні констант специфічної комбінаційної здатності за 

ознаками: «довжина колосу» – Pawo (0,28); «кількість зерен у колосі» – Каприз 

(31,21), Pawo (22,24) та Половецьке (8,11); «маса зерен із рослини» – Каприз (28,66), 

Pawo (19,02) та Дубрава (18,41); «маса 1000 зерен» – Каприз (12,38), Цекад 90 

(10,32) та Дубрава (8,82).  

7. Виявлено перспективні комбінації тритикале озимого з високими 

значеннями ефектів СКЗ за більшістю ознак продуктивності: Амос / Pawo, 

Половецьке / Цекад 90, Цекад 90 / Pawo, Половецьке / Каприз, Амос / Цекад 90, 

Каприз / Дубрава, Цекад 90 / Pawo, Каприз / Дубрава та Цекад 90 / Дубрава. 

8. Визначено відносну частоту розподілу домінантних і рецесивних алелей. 

Ознаки «продуктивна кущистість», «кількість зерен у колосі», «маса зерен із 

колосу», «маса зерен із рослини», «маса 1000 зерен» контролювалися адитивно-

домінантною системою генів за типом наддомінування. Середнє значення 

коефіцієнта успадковуваності у вузькому розумінні (h2 = 0,555–0,804) свідчить про 

можливість добору в ранніх поколіннях за ознаками «продуктивна кущистість», 

«кількість зерен у колосі», «маса зерен із колосу» та «маса 1000 зерен». Для 

підвищення рівня прояву маси зерна з рослини ефективний добір у пізніх 

поколіннях (h2 = 0,293).  

9. Виявлено кращі гібридні комбінації за ступенем і частотою позитивних 

трансгресій ознак продуктивності:  

– продуктивна кущистість – Половецьке / Амос, Половецьке / Цекад 90, 

Половецьке / Каприз, Каприз / Дубрава, Дубрава / Половецьке, Pawo / Амос;  

– кількість зерен у колосі – Каприз / Pawo, Pawo / Половецьке; 

– маса зерен із колосу – Каприз / Pawo, Дубрава / Pawo, Дубрава / Половецьке, 

Pawo / Амос;  

– маса зерен із рослини – Половецьке / Амос, Половецьке / Каприз, Амос / 

Дубрава, Дубрава / Половецьке, Дубрава / Pawo, Pawo / Половецьке, Pawo / Амос. 

10. Виділено сім цінних селекційних ліній (1 / 19, 3 / 19, 9 / 19, 10 / 19, 14 / 

19, 21 / 19, 24 / 19), які за продуктивністю та якістю зерна (умістом протеїну) 

перевищували сорт-стандарт Половецьке.  

11. Створений високопродуктивний сорт тритикале озимого Десятинне, 

який у 2016 і 2017 рр. за урожайністю перевищив стандарт на 1,57 т/га; вмістом 

протеїну – 0,6 % і вмістом 5-алкілрезорцинолів нижче на 84,56 мг/кг. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ТА ВИРОБНИЦТВА 
 
1. У селекції на адаптивність використовувати колекційні зразки тритикале 

озимого з високим рівнем стабільності ознак продуктивності (Калібр, Пашниця, 

Бард, Топаз та Дозор) а при створенні сортів інтенсивного напрямку –

високопластичні зразки (Благодатний, Яша, Антось, Stil, Таза, Азиада і Тд-42). 

2. З метою підвищення рівня ознак продуктивності використовувати для 

гібридизації зразки з високими ефектами загальної комбінаційної здатності – 

Половецьке, Цекад 90, Дубрава, Pawo та високим рівнем констант специфічної 

комбінаційної здатності – Каприз, Дубрава та Pawo. 

3. В якості вихідного матеріалу з оптимальним поєднанням ознак зернової 

продуктивності використовувати гібридні комбінації: Половецьке / Амос, 

Половецьке / Каприз, Амос / Дубрава, Амос / Pawo, Цекад 90 / Дубрава, Дубрава / 

Половецьке та Дубрава / Каприз. 

4. Використовувати у виробництві сорт тритикале озимого Десятинне, 

який забезпечує за оптимальних умов урожай зерна на рівні 9,0–10,0 т/га з умістом 

протеїну в зерні 13,0–13,5 %, 5-алкілрезорцинолів 260–305 мг/кг. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Тромсюк В. Д., Лілик Т. В. Оцінка комбінаційної здатності вихідного 

матеріалу тритикале озимого у системі діалельних схрещувань. Корми і 

кормовиробництво. Вінниця, 2017. Вип. 84. С. 32–38. (60 % авторства: планування і 

виконання експериментів, узагальнення результатів, написання статті). 

2. Тромсюк В. Д. Аспекти генетичного контролю основних кількісних 

ознак продуктивності тритикале озимого. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 

2018.  Вип. 85. С. 12–17. 

3. Тромсюк В. Д. Кореляція між господарськими та біологічними ознаками 

колекційних зразків тритикале озимого. Наукові доповіді НУБіП України. 2018. №1 

(71). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.01.014. 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/10023. 

4. Тромсюк В. Д., Бугайов В. Д. Рівень гетерозису та ступінь 

фенотипового домінування основних ознак продуктивності у F1 тритикале озимого. 

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і 

біологія». Суми, 2021. Вип. 1 (43). С. 49–54. DOI: https://doi.org/10.32845/ agrobio.2021.1.7. 

(60 % авторства: планування і виконання експериментів, узагальнення результатів, 

написання статті). 

5. Бугайов В. Д., Тромсюк В. Д., Лілик Т. В., Гультяєва  О. В. Формування 

основних елементів продуктивності та показників якості  зерна колекційних зразків 

тритикале озимого фуражного типу. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2021. 

Вип. 91. С. 47-60. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202191-04.  
(60 % авторства: планування і виконання експериментів, узагальнення результатів, 

написання статті). 

http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.01.014
https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202191-04
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Стаття у зарубіжному виданні 

6. Тромсюк В. Д., Бугайов В. Д., Лілик Т. В. Екологічна пластичність та 

 стабільність кількісних ознак продуктивності колекційних зразків тритикале 

озимого. Polish Journal of Science. Польща, 2021. Vol. 2. №39. P. 9–14. (50 % 

авторства: планування і виконання експериментів, узагальнення результатів, 

написання статті). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Тромсюк В. Д., Лілик Т. В. Характеристика колекційних зразків 

тритикале озимого за врожайністю. Селекційно-генетична наука і освіта : матеріали 

VI міжнародної наукової конференції (м. Умань, 15–17 березня 2017 р.). Умань, 

2017. С. 253–256. (60 % авторства: планування і виконання експериментів, 

узагальнення результатів, написання статті). 

8. Тромсюк В. Д., Лілик Т. В. Характеристика колекційних зразків 

тритикале озимого за елементами структури колоса. Тритикале культура XXI 

сторіччя : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 4–6 

липня 2017 р.). Харків, 2017. С. 50–52. (60 % авторства: планування і виконання 

експериментів, узагальнення результатів, написання статті). 

9. Тромсюк В. Д., Лілик Т. В. Комбінаційна здатність вихідного матеріалу 

тритикале озимого в системі діалельних схрещувань. Корми і кормовий білок : тези 

доповідей Ⅹ міжнародної наукової конференції (м. Вінниця, 4, 5 липня 2018 р.). 

Вінниця, 2018. С. 22–23. (60 % авторства: планування і виконання експериментів, 

узагальнення результатів, написання статті). 

10. Тромсюк В. Д., Бугайов В. Д. Основні елементи продуктивності та 

показники якості зерна колекційних зразків тритикале озимого фуражного типу. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки : матеріали Науково-практичної 

конференції (м. Чернігів, 28, 29 травня 2021 р.). Чернігів, 2021. С. 137–140. (60 % 

авторства: планування і виконання експериментів, узагальнення результатів, 

написання статті). 

11. Свідоцтво про авторство на сорт рослин №180917. Україна тритикале 

(озиме) Triticosecale Witt. Дясятинне / Бугайов В. Д., Лілик Т. В., Бортновський В. 

М., Тромсюк В. Д.; Заявка №15022009; У Держреєстрі України з 2018 р. (10 % 

авторства). 

 

АНОТАЦІЯ 

Тромсюк В. Д. Селекційно-генетичні особливості колекційних зразків 

тритикале озимого за показниками продуктивності та якості зерна. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво». – Миронівський інститут 

пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, с. Центральне, 2021. 

Вперше в ґрунтово-кліматичних умовах правобережного Лісостепу України 

визначено селекційну цінність колекційних зразків тритикале озимого (114 сортів) 

за основними ознаками продуктивності у системі повних діалельних схрещувань та 

виділено перспективні селекційні лінії для селекції.  
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За результатами аналізу основних ознак продуктивності (2015–2017 рр.) 

виділено зразки тритикале озимого з високим рівнем стабільності та середніми 

значеннями пластичності для подальшого використання в селекції на адаптивність 

конкретної ознаки.  

Визначені коефіцієнти кореляції між основними ознаками продуктивності 

(продуктивна кущистість, висота рослин, довжина колосу, кількість зерен у колосі, 

маса зерен із колосу, маса зерен із рослини, маса 1000 зерен та врожайність). 

За результатами гібридологічного аналізу (2016, 2017 рр.) гібридів (F1 та F2) 

установлено, що успадкування основних ознак зернової продуктивності має досить 

складний характер в залежності від генотипу зразка та певною мірою  погодних 

умов року.  

За результатами добору в кращих гібридних популяціях виділено 

перспективні селекційні лінії з підвищеним рівнем продуктивності (7,9–8,3 т/га) та 

вмістом протеїну (14,0–15,1 %): Половецьке / Амос, Амос / Дубрава, Амос / Pawo, 

Дубрава / Половецьке. 

Ключові слова: селекція, тритикале озиме, зразок, ознака, пластичність, 

стабільність, кореляція, успадкування, гетерозис, трансгресія, діалельні 

схрещування, комбінаційна здатність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Тромсюк В. Д. Селекционно-генетические особенности коллекционных 

образцов тритикале озимого по показателям производительности и качества 

зерна. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство». – Мироновский 

институт пшеницы имени В. Н. Ремесло НААН Украины, с. Центральное, 2021. 

Впервые в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи 

Украины изучена селекционная ценность коллекционных образцов озимой 

тритикале по основным признакам продуктивности в системе полных диаллельных 

скрещиваний и выделены перспективные селекционные линии для селекции.  

Для проведения исследований использована коллекция в составе 114 

гексаплоидных образцов озимой тритикале различного эколого-географического 

происхождения. Большинство из них хорошо адаптированы к местным условиям 

выращивания. Из них 37 образцов происходят из Украины, России – 38, Белоруссии 

– 19, Польши – 7, Казахстана – 5, Румынии – 4, Чехии – 4. 

Для гибридизации по полной схеме диаллельного анализа включены шесть 

сортов озимой тритикале, которые характеризуются повышенными показателями 

основных признаков продуктивности и качества зерна: Половецкое (UA0602494), 

Амос (UA0602627) происхождением из Украины; Каприз (UA0601781), Цекад 90 

(UA0602066) – России; Дубрава (UA0602222) – Белоруссии и Pawo (UA0602555) – 

Польши.  

По результатам оценки коллекционных образцов озимой тритикале (2015–

2017 гг.) выделены сорта с высоким уровнем стабильности и средними значениями 
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пластичности для дальнейшего использования в селекции на адаптивность 

конкретного признака.  

Для селекции на продуктивность по признаку «масса зерен с растения» 

рекомендуется использовать высокопластичные сорта Цекад 22 (bi = 2,19), Антось 

(bi = 2,66), Grenado (bi = 2,09), Stil (bi = 2, 21) и Азиада (bi = 2,98).  

Для адаптивной селекции по массе зерна с растения необходимо использовать 

образцы с низкими показателями коэффициентов пластичности и вариансы ее 

стабильности. Высокую стабильность по данному признаку имели сорта Топаз (bi = 

-0,03), Руслан (bi = 0,50), Дозор (bi = 0,30), Импульс (bi = 0,29), Амулет (bi = 0, 13) и 

Domital (bi = 0,14).  

Определены коэффициенты корреляции между основными признаками 

продуктивности (продуктивная кустистость, высота растений, длина колоса, 

количество зерен с колоса, масса зерен с колоса, масса зерен с растения, масса 1000 

зерен и урожайность).  

По результатам гибридологического анализа (2016, 2017 гг.) гибридов (F1 и F2) 

установлено, что наследование основных признаков зерновой продуктивности имеет 

достаточно сложный характер, что в первую очередь зависит от генотипа образца и 

в некоторой степени  погодных условий года. Определено, что по продуктивной 

кустистости, массе зерна с колоса и массе зерна с растения у большинства 

комбинаций наблюдается наследование по гетерозисному типу, а количеству зерен с 

колоса – промежуточное наследование. При этом комбинации, для которых 

характерен эффект гетерозиса, имеют высокие показатели гипотетического и 

истинного гетерозиса.  

Выделенны гибридные комбинации, которые характеризуются наибольшими 

показателями сверхдоминирования и истинного гетерозиса по основным признакам 

продуктивности: Дубрава / Амос, Амос / Дубрава, Половецкое / Каприз, Дубрава / 

Каприз.  

По степени и частоте положительных трансгрессий определены лучшие 

гибридные комбинации по основным признакам продуктивности: продуктивной 

кустистости – Половецкое / Амос, Половецкое / Цекад 90, Половецкое / Каприз, 

Каприз / Дубрава, Дубрава / Половецкое, Pawo / Амос; количеству зерен с колоса – 

Каприз / Pawo, Pawo / Половецкое; массе зерен с колоса – Каприз / Pawo, Дубрава / 

Pawo, Дубрава / Половецкое, Pawo / Амос; массе зерен с растения – Половецкое / 

Амос, Половецкое / Каприз, Амос / Дубрава, Дубрава / Половецкое, Дубрава / Pawo, 

Pawo / Половецкое, Pawo / Амос.  

Определены особенности проявления эффектов общей (ОКС) и констант 

специфической (СКС) комбинационной способности по основным признакам 

продуктивности. Установлено генетические параметры и коэффициенты 

наследуемости в широком и узком смысле признаков зерновой продуктивности. 

Выделены образцы, которые характеризуются высокими показателями как 

ОКС так и СКС по признакам: «высота растений» – Амос, Цекад 90 и Pawo; «длина 

колоса» – Pawo; «количесво зерен с колоса» – Pawo; «масса зерен с растения» –  

Дубрава; «масса 1000 зерен» – Амос и Цекад 90.  
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Эти образцы являются ценным исходным материалом для комбинационной 

селекции на высокий уровень количественных признаков продуктивности. Лучшие в 

этом отношении сорта Цекад 90, Дубрава и Pawo, у которых отмечены высокие 

эффекты общей комбинационной способности по пяти и четырем количественным 

признакам.  

По результатам проведенных исследований выделены гибридные комбинации, 

которые показали высокий эффект СКС по большинству признаков: Половецкое / 

Каприз, Амос / Цекад 90, Амос / Pawo, Цекад 90 / Pawo и Каприз / Дубрава.  

По результатам отбора из лучших гибридных популяций выделены 

перспективные селекционные линии с повышенным уровнем продуктивности (7,9–

8,3 т/га) и содержанием протеина (14,0–15,1%): Половецкое / Амос, Амос / Дубрава, 

Амос / Pawo, Дубрава / Половецкое. 

Ключевые слова: селекция, озимая тритикале, образец, признак, пластичность, 

стабильность, корреляция, наследование, гетерозис, трансгрессия, диаллельные 

скрещивания, комбинационная способность. 

 

ABSTRACT 
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The selection value of winter triticale collection samples (114 varieties) was 

determined for the first time in the soil and climatic conditions of the Right-Bank Forest-

Steppe of Ukraine according to the main characteristics of productivity in the system of 

full diallel crosses and promising selection lines for selection were identified. 

Winter triticale samples with high level of stability and average values of plasticity 

were identified from the analysis of the main characteristics of productivity (2015–2017) 

for further use in breeding for the adaptability of a particular trait. 

Correlation coefficients were defined between the main characteristics of 

productivity (productive tillering, plant height, spike length, grain number per spike, grain 

weight per spike, grain weight per plant, 1000 kernel weight, and yielding capacity). 

According to the results of hybridological analysis (2016–2017) of hybrids (F1 and 

F2), it was found that the inheritance of the main features of grain productivity is quite 

complex, which primarily depends on the genotype of the sample and to some extent on 

weather conditions. 

Promising selection numbers based on the results of selection in the best hybrid 

populations with high productivity (7.9–8.3 t/ha) and protein content (14.0–15.1 %): 

Polovetske / Amos, Amos / Dubrava, Amos / Pawo, Dubrava / Polovetske. 

Keywords: selection, winter triticale, sample, trait, plasticity, stability, correlation, 

inheritance, heterosis, transgression, diallel crosses, combining ability. 

 


