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АДАПТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ПАРАМЕТРАМИ 

ГОМЕОСТАТИЧНОСТІ ТА СЕЛЕКЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ  
 

Викладено результати вивчення адаптивності зразків озимої м’якої пшениці за 

параметрами гомеостатичності та селекційної цінності протягом 2016–2019 років в 

умовах північно-східної частини лісостепу України. Установлено, що в 

середньорослих генотипів гомеостатичність (Hom) була в межах від 22,6 до 84,5 при 

більшій селекційній цінності (Sc = 3,49 – 6,32) у порівнянні з напівкарликовими 

зразками (Hom = 18,9 – 56,3) та (Sc = 3,16 – 4,99) відповідно. До зразків з високою 

гомеостатичністю серед середньорослих генотипів належать Коровайна (Ho  = 84,5) 

та Вигадка (Hom = 75,8) (UKR). У групі напівкарликових зразків кращим за даною 

ознакою був MV Nador (Hom = 56,3) (HUN). Визначено, що частка зразків з 

гомеостатичністю середнього рівня серед середньорослих генотипів складає 28,6 %, 

а напівкарликових — 30,8 % та низького рівня відповідно 57,1 %, і 69,2 %. Виділено 

джерела з найвищою селекційною цінністю за даним параметром адаптивності, які 

перевищують середнє її значення в досліді (Sc = 4,9), до них належать Метелиця 

харківська (Sc = 6,32), Коровайна (Sc = 6,16), Райгородка (Sc = 6,00), Вигадка (Sc = 

5,74), Золото України (Sc = 5,63), Даринка київська (Sc = 5,42), Губернатор (Sc = 

5,08) (UKR). У групі середньорослих зразків частка джерел, виділених за 

селекційною цінністю, складає 50 %, а у напівкарликових —  38,5 %.  

Ключові слова: зразки, озима м’яка пшениця, адаптивність, гомеостатичність, 

селекційна цінність, урожайність, джерело, еталон. 

 

ВСТУП 

Серед найважливіших завдань аграрної галузі України є суттєве збільшення із 

стабілізацією виробництва зерна озимих зернових культур [1, 2]. Стратегічне завдання 

сучасного селекційного процесу передбачає створення нових високоадаптивних сортів з 

високою якістю зерна та надійним генетичним потенціалом стійкості до несприятливих 

біотичних та абіотичних чинників. Використання у виробництві різних сортотипів, що 

відрізняються за якістю, напрямом використання, особливостями адаптивних реакцій та 

рядом інших цінних господарських ознакам є одним з головних та надійних підходів щодо 

гарантування продовольчої безпеки та стабілізації сільськогосподарського виробництва [3]. 

Останнім часом зміни клімату створюють перешкоди для реалізації генетичного 

потенціалу нових високопродуктивних сортів озимої м’якої пшениці за урожайністю. 

Пошук для селекційного процесу цінних генетичних джерел адаптованих до умов 

вирощування є однією із актуальних проблем сучасної селекції [4–6]. Різкі коливання 

температури негативно впливають на потенціальну врожайність генотипів, знижуючи при 

цьому якість продукції. Проблема стійкості сортів до екстремальних температур та їх 

перепадів є досить значущою, адже такі явища часто супроводжуються формуванням 

крижаного шару, поширенням снігової плісняви та відповідно зрідженням посівів, а в 

окремі роки і повною їхньою втратою на значних площах [7–12]. 
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Підвищення врожайного потенціалу, створення високоінтенсивних сортів озимої 

м’якої пшениці протягом останніх десятиліть було основним напрямом селекції. Як 

результат селекційних досягнень у Державному реєстрі сортів рослин України значна 

частина сортів має генетичний потенціал урожайності 9 – 12 т/га. Але поряд з цим 

постерігається зниження її стабільності та відповідно втрата адаптивного потенціалу, 

особливо в екстремальних умовах вирощування. Виходячи з цього, адаптивність та 

генетична здатність до стабільного прояву ознак є основними, вирішальними ознаками на 

шляху успішної реалізації потенціалу врожайності. [13]. Про важливість селекції озимої 

м’якої пшениці на адаптивність свідчать результати досліджень різних авторів [14–16]. Для 

успішної селекції в цьому напрямі необхідно звертати увагу не лише на потенційну 

врожайність, а й на параметри її адаптивності [17]. 

Здатність генотипу підтримувати стабільність протікання фізіологічних процесів на 

які впливають умови навколишнього середовища позгначає рівень його гомеостатичності. 

Гомеостаз — це генотипова здатність зводити до мінімуму вплив стресових чинників 

оточуючого середовища. [18]. Визначення параметрів гомеостатичності дає змогу оцінити 

не тільки рівень продуктивності за середнім його значенням, а й визначити норму реакції на 

зміни умов середовища. Вивчення гомеостатичності проводять як для оцінки вихідного 

матеріалу різного за еколого-географічним походженням так і для оцінки селекційних ліній 

та сортів [19–23]. Досліджуючи параметри гомеостатичності (Hom) і селекційної цінності 

(Sc) встановлено, що чим вищий рівень їхнього прояву, тим більш значущим і стабільнішим 

є досліджуваний матеріал у мінливих умовах вирощування [23]. Селекційна цінність 

свідчить про рівень генетичного потенціалу сорту за екологічною адаптивністю. Для 

успішності селекційного процесу в цьому напрямі необхідно залучати до нього найбільш 

цінні генотипи за параметрами адаптивності ознак. Пошук та визначення нових більш 

цінних джерел озимої м’якої пшениці за даними ознаками є постійним та актуальним 

завданням. Урожайність є однією з головних ознак на основі якої генотип реалізовує 

закладений генетичними системами потенціал продуктивності, пов'язаний як з умовами 

вирощування, так і з його адаптивними властивостями, нормами реакції на біотичні й 

абіотичні чинники середовища. 

Мета нашої роботи полягала у визначенні адаптивності сучасних сортів озимої 

м’якої пшениці за параметрами гомеостатичності та селекційної цінності їхньої 

урожайності в умовах північно-східної частини лісостепу України. 

  

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження були проведені упродовж 2016–2019 років у лабораторії генетичних 

ресурсів зернових культур Національного центру генетичних ресурсів рослин України 

(НЦГРРУ) Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Матеріалом дослідження були 

27 зразків пшениці м’якої  (Triticum aestivum L.) озимої з дев’яти країни, зокрема — 15 

зразків з України, три — Росії, по два – з Угорщини та Австрії та по одному з Румунії, 

Хорватії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів Америки, зокрема 14 середньорослих 

зразків та 13 напівкарликових. Досліди закладали відповідно до вимог селекційних 

польових експериментів [24]. Посів проводився селекційною сівалкою ССФК-7 на ділянках  

площею 5 м
2
 у триразовому повторенні та 2 м

2
 стандартним методом по пару в оптимальні 

строки. Стандарти висівали через 20 номерів, норма висіву становила 4,5 млн. зерен на 1га. 

Весною проводили підживлення посіву аміачною селітрою (N40). Для групи 

напівкарликових (інтенсивних) зразків стандартом був сорт Бунчук, середньорослих 

напівінтенсивних та універсальних Подолянка. Вивчення зразків проводили згідно 

відповідних методик [25–27]. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за 

методикою Б. А. Доспеховим [24]. Визначення рівня гомеостатичності (Hom) зразків озимої 

м’якої пшениці проводили згідно методики Хангильдіна В. В., яка ґрунтується на 

встановлених в експериментах закономірностях нижчої варіабельності врожайності зерна, 
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або продуктивності рослин та меншим їхнім зниженням в несприятливих умовах у сортів з 

високою гомеостатичністю. За цією методикою було розраховано також селекційну 

цінність (Sc), яка дозволяє виділяти генотипи, що поєднують високу або середню 

врожайність та її стабільну реалізацію в мінливих умовах вирощування, що є найбільш 

важливим для виробництва [28, 29]. 

Умови осені 2016 року були досить вологими. Кількість опадів складала 14,7 мм, 

запаси продуктивної вологи в ґрунті обумовили своєчасну та рівномірну появу сходів 

озимої м’якої пшениці. У вересні 2016 року температура повітря становила 14,9 °С при 

середньобагаторічній 14,5 °С. Достатня кількість опадів випала в жовтні — 52,8 мм, при 

середньобагаторічному рівні 39,2 мм, та листопаді 67,3 мм (середньобагаторічна 43,0 мм) 

при середньодобовій температурі повітря 6,8 °С у жовтні та мінус 0,5 °С у листопаді.  

За зимовий період 2016/2017 рр. сума опадів складала 102,1 мм при 

середньобагаторічному рівні 112,3 мм. Найнижча мінімальна температуру повітря була 

зафіксована у січні: −24,5 
о
С, а найвища у лютому — 7,2 

о
С. Завдяки достатньому сніговому 

покриву, коливання температур не мали негативного впливу на рослини пшениці м’якої 

озимої. 

Весна 2017 року. була ранньою та затяжною. Відновлення вегетації відзначено у 

третій декаді березня. У зв’язку з наявністю достатнього зволоження та перепадів 

температур спостерігалося враження рослин озимої м’якої пшениці сніговою пліснявою. 

Погодні умови весни 2017 року були переважно сприятливими для росту й розвитку озимої 

м’якої пшениці. У березні середньодобова температура становила 5,5 °С з коливанням від 

−7 °С до 13 °С при середньобагаторічній −0,3 °С, кількість опадів становила 24,5 мм. У 

квітні середньодобова температура була 9,5 °С, сума опадів складала 41 мм. 

Середньодобова температура травня становила 15,4 °С, сума опадів складала 35,6 мм, що 

на 4 % та відповідно 19 % нижче середньо багаторічного рівня.  

Середньодобові температури у червні та липні становили 20,4 °С та 21,7 °С, при 

сумі опадів 18,6 мм та 31,6 мм відповідно. Такі погодні умови дали можливість сформувати 

рослинам достатню біомасу, високу продуктивну кущистість, масу зерна з колосу, 

виповненість зерна та високий рівень урожайності. 

Осінь 2017 року була теплою та сухою. Дефіцит вологи призводив до затримування 

росту і розвитоку рослин. Середньодобова температура вересня 2017 року становила 

17,7 °С. Кількість опадів за місяць складала 25,7 мм (сума опадів за середньобагаторічними 

даними 43,5 мм). Достатня кількість опадів випала у жовтні 44,3 мм та листопаді 60,5 мм  

при середньодобовій температурі повітря 8,5 °С у жовтні та 2,1 °С у листопаді.  

За зимовий період 2017/2018 років сума опадів складала 146,8 мм, що на 31 % вище 

середньобагаторічного рівня. Середньодобова температура повітря становила при цьому 

−2,3 °С. Коливання температур не мали негативного впливу на рослини озимої пшениці  

завдяки достатньому сніговому покриву. 

Весна 2018 року була затяжною та прохолодною. Відновлення вегетації 

спостерігалося у третій декаді березня. Середньодобова температура березня становила 

3,4 °С, а кількість опадів склала 109,3 мм при середньобагаторічній 28,3 мм. 

Середньодобова температура квітня становила 12,4 °С, сума опадів склала 12,9 мм 

(середньобагаторічна температура 9,6 °С, кількість опадів 35,5 мм. Середньодобова 

температура травня була 19,9 °С, сума опадів 15,9 мм (середньобагаторічна температура 

16,1 °С, сума опадів 43,7 мм). Кінець травня — перша декада червня, супроводжувались 

посухою. За цей період випало 2,2 мм опадів, що становить лише 5,9 % від 

середньобагаторічного рівня. 

У червні та липні 2018 року температура повітря становила 21,6 °С та 23,0 °С 

відповідно. Кількість опадів складала 43,5 мм та 28,7 мм відповідно. Підвищена 

температура та недостатня кількість опадів не дозволили рослинам озимої м’якої пшениці 

реалізувати генетичний потенціал урожайності, але сприяли диференціюванню зразків. 
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Погодні умови осені 2018 року були досить посушливими. Протягом вересня –

 листопада загальна кількість опадів становила 70 мм, що на 63 мм менше 

середньобагаторічної. Погодні умови передпосівного та посівного періоду озимої м’якої 

пшениці характеризувалися температурою повітря 18,8°С, що вище на 4,3°С за 

середньобагаторічну (14,5 °С). Кількість опадів за вересень становила 35,5 мм. У листопаді 

кількість опадів склала 20,8 мм (середньобагаторічна 43,0 мм) при середньодобовій 

температурі повітря 11,4 °С (середньобагаторічна 7,5 °С) у жовтні та −0,6 °С (середньо-

багаторічна 0,6 °С) у листопаді.  

Негативних умов для перезимівлі озимої м’якої пшениці протягом зимового періоду 

2018/2019 років практично не спостерігалося. Сума опадів за зимовий період складала 

130,7 мм (середньобагаторічна 112,3 мм). Найнижчу мінімальну температуру повітря 

відмічали у січні −16,8 °С, а найвищу у лютому — 4,5 °С нижче нуля. Коливання 

температур не вплинуло згубно на рослини озимої м’якої пшениці. Відзначено раннє 

відновлення весняної вегетації (з 8 – 10 березня, активний ріст почався з 20 – 23 березня). У 

цілому перезимівля озимої м’якої пшениці у 2018/2019 років пройшла добре. 

У березні середньодобова температура становила 4,2 °С з коливанням від − 4,3 °С до 

4,2 °С, кількість опадів становила 7,9 мм. Середньодобова температура квітня становила 

10,5 °С, сума опадів складала 44,5 мм (середньобагаторічна 9,6 °С, кількість опадів 

35,5 мм). Середньодобова температура травня становила 18,4 °С, сума опадів 43,4 мм. 

Період колосіння та наливу зерна супроводжувався  посухою. За цей період випало 12,7 мм 

опадів, що становить лише 30 % від норми. У окремих генотипів це призвело до 

нерівномірного початку колосіння, що дозволило диференціювати зразки за вирівняністю 

під час колосіння. 

У червні 2019 року переважала нестійка погода з дефіцитом опадів. Середньомісячна 

температура повітря була дещо вищою за норму і становила 23,7 °С. Сума опадів за червень 

становила 18 мм, при нормі 61 мм. Середня температура повітря в липні становила 21,4 °С, 

яка вдень піднімалась до 30–33 °С. Це негативно вплинуло на налив зерна, виповненість та 

масу зерна з колосу. За липень випало 38,8 мм опадів (середньобагаторічна сума опадів 

71,7 мм).  

Отже, підвищена температура та недостатня кількість опадів (рис. 1) під час 

вегетаційного періоду озимої м’якої пшениці не дозволили рослинам проявити генетичний 

потенціал урожайності, однак дало можливість оцінити та диференціювати зразки за рівнем 

урожайності, виділити кращі генотипи. 

 

 
Рис. 1. Гідротермічний показник в роки проведення досліджень (2017–2019 рр.) 
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Метеорологічні умови вегетаційних періодів 2016–2019 років в умовах північно-

східної частини лісостепу України дали змогу диференціювати зразки озимої м’якої 

пшениці за адаптивністю, визначити параметрами їхньої гомеостатичності та селекційної 

цінності оцінюючи урожайність. Для формування урожайності найбільш сприятливим був 

2017 рік. В умовах 2019 року рівні її прояву були переважно нижчими за попередні роки. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Для включення до селекційних програм кращого вихідного матеріалу щодо 

створення нових високоадаптивних та перспективних сортів озимої м’якої пшениці, 

проведено всебічне вивчення різноманітних за еколого-географічним походженням зразків. Це 

дало можливість виділити нові джерела за врожайністю, а також визначити їхню адаптивність 

за параметрами гомеостатичності та селекційної цінності. Серед зразків колекції НЦГРРУ 

виділено 27 кращих, які були диференційовані за врожайністю. Вони досліджувалися також 

за гомеостатичністю та селекційною цінністю. 

За період 2016–2019 років вивчення в групі середньорослих зразків озимої м’якої 

пшениці виділено джерела високого рівня прояву врожайності (понад 15 % до стандарту): 

Даринка київська, Золото України, Метелиця харківська, Губернатор та Райгородка (UKR), 

а з напівкарликів — Каланча (UKR), стандарти Подолянка — 6,57 т/га, та Бунчук (UKR) — 

6,06 т/га (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Параметри адаптивності кращих зразків озимої м’якої пшениці за 

врожайностю, 2016–2019 рр. 

Назва зразка 

Країна 

поход-

ження 

Урожайність, т/га 
R, 

т/га 
V, % Hom Sc 

max min 
X  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Середньорослі (напівінтенсивні та універсальні) 

Подолянка, ст. UKR 7,05 6,25 6,57 0,80 13,4 48,9 5,13 

Даринка київська UKR 10,19 6,72 8,47 3,47 21,8 38,9 5,42 

Золото України UKR 10,00 8,26 8,34 3,25 19,5 42,7 5,63 

Метелиця харківська UKR 9,40 7,16 8,30 2,24 13,5 61,5 6,32 

Коровайна UKR 7,91 7,02 7,33 0,58 8,7 84,5 6,16 

Губернатор  UKR 10,13 6,45 7,98 3,68 24,1 33,2 5,08 

Райгородка UKR 8,95 6,80 7,90 2,15 13,6 58,0 6,00 

Конка UKR 9,70 4,67 7,26 5,03 34,7 20,9 3,49 

Веселка подільська UKR 8,94 4,70 7,03 3,04 23,7 29,7 4,64 

Клад UKR 8,85 5,50 7,10 3,70 26,2 27,1 4,13 

Кубок UKR 8,45 5,25 7,02 3,20 23,2 30,3 4,36 

Вигадка UKR 7,50 6,45 6,88 1,25 9,1 75,8 5,74 

Асканійська UKR 7,93 4,60 6,39 3,53 28,3 22,6 3,55 

МІП Вишиванка UKR 7,60 5,35 6,23 2,25 19,3 32,4 4,39 

Angelius AUT 7,40 5,35 6,23 3,05 26,4 23,6 3,66 

НІР 0,05    0,44     

Розмах мінливості  

(min – max) 
7,05–

10,13 

4,60–

8,26 

6,23–

8,47 

0,58–

5,03 

8,7–

28,3 

22,6–

84,5 

3,49–

6,32 

Середнє по досліду
 

20,4 42,0 4,9 

Бунчук, ст. UKR 6,92 5,35 6,06 1,57 15,6 38,9 4,42 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Напівкарлики (інтенсивні) 

Бунчук, ст. UKR 6,92 5,35 6,06 1,57 15,6 38,9 4,42 

Каланча UKR 8,51 4,71 7,16 3,80 28,9 24,8 3,95 

Аргумент UKR 8,20 4,23 6,58 3,97 34,9 18,9 3,16 

Веха RUS 8,00 5,93 6,94 2,25 16,3 42,6 4,99 

Велена RUS 7,65 5,13 6,69 2,32 18,1 36,9 4,66 

Фируза 40 RUS 7,46 4,55 6,07 2,91 26,1 23,3 3,54 

MV Pantalika   HUN 9,07 5,43 6,77 2,30 29,6 22,7 4,05 

MV Nador HUN 6,59 5,33 6,06 1,26 10,8 56,3 4,90 

F08034G1 ROU 7,33 5,25 6,33 2,08 23,3 27,1 4,02 

Lorena HRV 7,60 5,86 6,55 1,74 14,1 46,6 5,05 

Arktis    DEU 8,40 5,55 6,71 2,85 22,4 30,0 4,43 

Balitus     AUT 7,30 4,85 6,63 2,90 23,5 28,2 4,15 

Dagmar FRA 7,94 5,20 6,58 2,85 22,0 29,9 4,19 

OK05204 USA 7,37 4,40 5,99 2,97 24,9 23,9 3,58 

НІР 0,05   0,22     

Розмах мінливості  

(min – max) 
6,92–

9,07 

4,23–

5,93 

5,99– 

7,16 

1,26–

3,97 
10,8–34,9 

18,9-

56,3 

3,16–

4,99 

Середнє по досліду
 

22,2 32,2 4,2 

 

За результатом проведених досліджень за врожайністю визначено, що у 

середньорослих генотипів гомеостатичність була в межах від 22,6 до 84,5 при більшій 

селекційній цінності (3,49 – 6,32) у порівнянні з напівкарликовими зразками (Hom = 18,9–

56,3) та (Sc = 3,16–4,99) відповідно. Для середньорослих зразків розмах варіювання (R) за 

врожайністю був у межах від 0,58 до 5,03, а в напівкарликових — від 1,26 до 3,97. 

Здатність генотипів підтримувати низький рівень варіабельністі ознаки за роками 

досліджень є критерієм гомеостатичності. Тісний зв’язок гомеостатичності з коефіцієнтом 

варіації чітко відображає стабільність ознаки в мінливих умовах навколишнього 

середовища. До зразків з високою гомеостатичністю (V <10,1 %) серед середньорослих 

генотипів належить Коровайна (Hom = 84,5) та Вигадка (Hom = 75,8) (UKR), частка яких 

складає 14,3 %. У групі напівкарликових зразків таких генотипів не було, проте необхідно 

відзначити кращий зразок за даною ознакою MV Nador (V  = 10,8 %; Hom = 56,3) (HUN).  

До зразків з гомеостатичністю середнього рівня (V <10,1–20,0 %) у вибірці 

середньорослих сортів належить Метелиця харківська (Hom = 61,5), Золото України (Hom = 

42,7), Райгородка (Hom = 58,0), та МІП Вишиванка (Hom = 32,4) (UKR). Серед 

напівкарликових зразків з середньою гомеостатичністю також виділено сорти Веха (Hom = 

42,6), Велена (Hom = 36,9) (RUS) та Lorena (Hom = 46,6) (HRV). Визначено, що частка 

зразків з гомеостатичністю середнього рівня серед середньорослих генотипів складає 

28,6 %, а напівкарликових – 30,8 %. 

Низький рівень гомеостатичності спостерігався у восьми середньорослих зразків, до 

яких належить Даринка київська (Hom = 38,9), Конка (Hom = 34,7), Асканійська (Hom = 

28,3), Клад (Hom = 26,2), Губернатор (Hom = 24,1), Веселка подільська (Hom = 23,7), Кубок 

(Hom = 23,2) (UKR) та Angelius (AUT) (Hom = 26,4) та у дев’яти напівкарликових зразках — 

Каланча (Hom = 28,9), Аргумент (Hom = 34,9) (UKR); Фируза 40 (RUS) (Hom = 26,1); 

MV Pantalika (HUN) (Hom = 29,6); F08034G1 (ROU) (Hom = 23,3); Arktis (DEU) (Hom = 

22,4); Balitus (AUT) (Hom = 23,5); Dagmar (FRA) (Hom = 22,0) та OK05204 (USA) (Hom = 

24,9). Рівень варіації врожайності перевищував 20 %/ Визначено, що частка зразків з 
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низькою гомеостатичністю серед середньорослих генотипів складає 57,1 %, а 

напівкарликових —  69,2 %. 

Досліджуючи селекційну цінність у групі середньорослих зразків виділено джерела, 

які перевищують середнє її значення в досліді (Sc = 4,90). За даною ознакою відзначилися 

Метелиця харківська (Sc = 6,32), Коровайна (Sc = 6,16), Райгородка (Sc = 6,00), Вигадка (Sc 

= 5,74), Золото України (Sc = 5,63), Даринка київська (Sc = 5,42), Губернатор (Sc = 5,08) 

(UKR). Серед напівкарликових генотипів середнє значення селекційної цінності в досліді 

(Sc = 4,20) перевищували наступні зразки: Веха (Sc = 4,99), Велена (Sc = 4,66) (RUS); MV 

Nador (HUN) (Sc = 4,90); Arktis (DEU) (Sc = 4,43), Lorena (HRV) (Sc = 5,05). Отже, у групі 

середньорослих зразків частка джерел виділених за селекційною цінністю складає 50 %, а 

напівкарликових – 38,5 %. (див. табл. 1). 

Переважна більшість досліджуваних  зразків з найвищими рівнями прояву селекційної 

цінності відносяться до генотипів з середньою гомеостатичністю (V <10,1–20,0 %). Так, у групі 

середньорослих зразків до них належить Метелиця харківська (Hom = 61,5, Sc = 6,32), 

Райгородка (Hom = 58,0, Sc = 6,00), Золото України (Hom = 42,7, Sc = 5,63), Даринка 

київська (Hom = 38,9, Sc = 5,42) та Губернатор (Hom = 24,1, Sc = 5,08) (UKR). Серед 

напівкарликових генотипів такими були зразки: Веха (Hom = 42,6, Sc = 4,99), Велена (Hom 

= 36,9, Sc = 4,66) (RUS); MV Nador (Hom = 56,3, Sc = 4,90) (HUN) та Lorena (Hom = 46,6, Sc 

= 5,05) (HRV). 

До найбільш значимих генотипів, які поєднують високу гомеостатичність та 

селекційну цінність належить середньорослі генотипи Коровайна та Вигадка  (UKR). 

 

ВИСНОВКИ 

Встановлено, що у середньорослих генотипів гомеостатичність (Hom) була в межах 

від 22,6 до 84,5 при більшій селекційній цінності (S = 3,49 – 6,32) у порівнянні з 

напівкарликовими зразками (Hom = 18,9 – 56,3) та (Sc = 3,16 – 4,99) відповідно. Для 

середньорослих зразків розмах варіювання за врожайністю був у межах від 0,58 до 5,03, а в 

напівкарликових — від 1,26 до 3,97. Виділено нові джерела високого рівня прояву 

урожайності (понад 15 % до стандарту): Даринка київська, Золото України, Метелиця 

харківська, Губернатор та Райгородка (UKR), а з напівкарликів – Каланча (UKR). 

До зразків з високою гомеостатичністю серед середньорослих генотипів належить 

Коровайна (Hom = 84,5) та Вигадка (Hom = 75,8) (UKR), частка яких складає 14,3 %. У 

групі напівкарликових зразків таких генотипів не було, проте необхідно відзначити кращий 

зразок за даною ознакою MV Nador (V = 10,8 %; Hom = 56,3) (HUN).  

Гомеостатичністю середнього рівня у вибірці середньорослих сортів відрізнились 

Метелиця харківська (Hom = 61,5), Золото України (Hom = 42,7), Райгородка (Hom = 58,0), 

та МІП Вишиванка (Hom = 32,4) (UKR). Серед напівкарликових зразків з середньою 

гомеостатичністю також виділено Веха (Hom = 42,6), Велена (Hom = 36,9) (RUS) та Lorena 

(HRV) (Hom = 46,6). Визначено, що частка зразків з гомеостатичністю середнього рівня 

серед середньорослих генотипів складає 28,6 %, а напівкарликових —  30,8 %. На основі 

проведеного вивчення, визначено, що частка зразків з низькою гомеостатичністю серед 

середньорослих генотипів складає 57,1 %, а напівкарликових —  69,2 %. 

Виділено джерела з найвищою селекційною цінністю за даним параметром 

адаптивності, які перевищують середнє її значення в досліді (Sc = 4,90), до них належать 

Метелиця харківська (Sc = 6,32), Коровайна (Sc = 6,16), Райгородка (Sc = 6,00), Вигадка 

(Sc = 5,74), Золото України (Sc = 5,63), Даринка київська (Sc = 5,42), Губернатор (Sc = 5,08) 

(UKR). Серед напівкарликових генотипів середнє значення селекційної цінності в досліді 

(Sc = 4,20) перевищували наступні зразки: Веха (Sc = 4,99), Велена (Sc = 4,66) (RUS); MV 

Nador (HUN) (Sc = 4,90); Arktis (DEU) (Sc = 4,43),  Lorena (HRV) (Sc = 5,05). Визначено, що 

у групі середньорослих зразків частка джерел виділених за селекційною цінністю складає 
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50 %, а напівкарликових — 38,5 %. Переважна більшість досліджуваних  зразків з найвищими 

рівнями прояву селекційної цінності відносяться до генотипів з середньою гомеостатичністю.  

До найбільш значущих генотипів, які поєднують високу гомеостатичність та 

селекційну цінність належать середньорослі генотипи Коровайна (Hom = 84,5; Sc = 6,16) та 

Вигадка (Hom = 75,8; Sc = 5,74) (UKR). 

Виділені на основі проведеного вивчення параметрів гомеостатичності та 

селекційної цінності джерела адаптивності є цінним вихідним матеріалом для створення 

нових високоадаптивних та перспективних сортів озимої м’якої пшениці в умовах північно-

східної частини лісостепу України. 
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АДАПТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПО ПАРАМЕТРАМ 

ГОМЕОСТАТИЧНОСТИ И СЕЛЕКЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ 

 

Цель. Определить адаптивность современных сортов озимой мягкой пшеницы по 

параметрам гомеостатичности и селекционной ценности их урожайности в условиях 

северо-восточной части лесостепи Украины.   

Результаты и обсуждение. В результате проведенного изучения, определена 

адаптивность современных сортов озимой мягкой пшеницы по параметрам 

гомеостатичности и селекционной ценности их урожайности в условиях северо-восточной 

части лесостепи Украины. Установлено, что у середнерослих генотипов гомеостатичнисть 

(Hom) была в пределах от 22,6 до 84,5 при большей селекционной ценности (Sc = 3,49 –

 6,32) по сравнению с полукарликовыми образцами (Hom = 18,9 – 56,3) и (Sc = 3,16 – 4,99) 

соответственно. К образцам с высокой гомеостатичностью среди середнерослих генотипов 

относятся Каравайная (Hom = 84,5) и Выгадка (Hom = 75,8) (UKR). В группе 

полукарликовых образцов лучшим по данному признаку был MV Nador (V = 10,8 %; Hom = 

56,3) (HUN). Определенно, что часть образцов из гомеостатичнистю среднего уровня среди 

середнерослих генотипов составляет 28,6 %, а полукарликовых — 30,8 % и низкого уровня 

соответственно 57,1 %, и 69,2 %. Выделены источники с наивысшей селекционной 

ценностью по данному параметру адаптивности, которые превышают среднее ее значение в 

опыте (Sc = 4,9), к ним относятся Метелица харьковская (Sc = 6,32), Каравайная (Sc = 6,16), 

Райгородка (Sc = 6,00), Выгадка (Sc = 5,74), Золото Украины (Sc = 5,63), Даринка киевская 
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(Sc = 5,42), Губернатор (Sc = 5,08) (UKR). В группе середнерослих образцов часть 

источников выделенных по селекционной ценности составляет 50 %, а у полукарликовых 

— 38,5 %. 

Выводы. К наиболее значимым генотипам, которые совмещают высокую 

гомеостатичнисть и селекционную ценность, относятся середнерослые генотипы 

Каравайная (Hom = 84,5; Sc = 6,16) и Выгадка (Hom = 75,8; Sc = 5,74) (UKR). Выделенные 

на основе проведенного изучения параметров гомеостатичности и селекционной ценности 

источники адаптивности является ценным исходным материалом для создания новых 

высокоадаптивных и перспективных сортов озимой мягкой пшеницы в условиях северо-

восточной части лесостепи Украины. 

Ключевые слова: образцы, озимая мягкая пшеница, адаптивность, 

гомеостатичнисть, селекционная ценность, урожайность, источник, эталон. 
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ADAPTABILITY OF WINTER BREAD WHEAT BY HOMEOSTATICITY AND 

BREEDING VALUE 

 

Aim. To determine the adaptability of modern winter bread wheat varieties by 

homeostaticity and breeding value of their yields in the northeastern forest-steppe of Ukraine. 

Results and Discussion. The adaptability of modern winter bread wheat varieties was 

determined by homeostaticity and breeding value of their yields in the northeastern forest-steppe 

of Ukraine. It was found that, in mid-tall genotypes, homeostaticity (Hom) ranged 22.6 to 84.5 

with a higher breeding value (Sc = 3.49–6.32) compared to semi-dwarf accessions (Hom = 18.9–

56, 3 and Sc = 3.16–4.99, respectively). Korovaina (Hom = 84.5) and Vyhadka (Hom = 75.8) 

(UKR) are highly homeostatic mid-tall accessions. As to the semi-dwarf group, MV Nador (HUN) 

was the best in terms of this trait (V = 10.8%; Hom = 56.3). We demonstrated that the shares of 

the middle-homeostatic accessions were 28.6% in the mid-tall group and 30.8% in the semi-dwarf 

group; the shares of the low-homeostatic accessions were 57.1% and 69.2%, respectively. We 

selected sources with the highest breeding value for this parameter of adaptability, which exceed 

its average value in the experiment (Sc = 4.9). They include Metelytsia Kharkivska (Sc = 6.32), 

Korovaina (Sc = 6.16), Raihorodka (Sc = 6.00), Vyhadka (Sc = 5.74), Zoloto Ukrainy (Sc = 5.63), 

Darynka Kyivska (Sc = 5.42), and Hubernator (Sc = 5.08) (UKR). The shares of sources 

distinguished due to their breeding value are 50% in the mid-tall group and 38.5% in the semi-

dwarf group. 

Conclusions. Korovaina (Hom = 84.5; Sc = 6.16) and Vyhadka (Hom = 75.8; Sc = 5.74) 

(UKR) are the most significant mid-tall genotypes that combine high homeostaticity and breeding 

value. The sources of adaptability identified in the study of homeostaticity and breeding value are 

valuable starting material to create new highly adaptive and promising varieties of winter bread 

wheat in the northeastern forest-steppe of Ukraine. 

Keywords: accessions, winter bread wheat, adaptability, homeostaticity, breeding value, 

yield, source, reference. 

 

 

 

 


