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ГОСПОДАРСЬКО – ЦІННІ ОЗНАКИ ЧОТИРИВИДОВИХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ
І. П. Діордієва, аспірант,
Ф. М. Парій, д.б.н.
Уманський національний університет садівництва
Визначено урожайність та основні господарсько–цінні показники чотиривидових форм тритикале. Створені чотиривидові тритикале характеризуються низкою позитивних ознак і можуть
бути цінними для розширення сортової бази культури. Встановлено, що найвища урожайність та
показники продуктивності колоса були у зразків низькостеблової групи рослин. Найвищу урожайність – 66,5 ц/га та показники продуктивності показав номер 480, який перевищує стандарт за
врожайністю, масою зерна з колоса та вагою колоса, а інші показники знаходяться на рівні стандарту. Карликовий номер 474 за врожайністю істотно перевищив стандарт та мав елементи
структури врожаю на рівні стандарту. Це вказує на можливість використання карликових форм у
виробництві.
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Постановка проблеми. Значним досягненРезультатом схрещування тритикале озимого
ням сучасної генетики і селекції рослин є ство- та спельти є створення сорту Алкід, який занесерення тритикале, сорти якого успішно впровад- ний до Державного реєстру сортів рослин прижуються у сільськогосподарське виробництво. датних для поширення в Україні [8] та сорту АваТритикале перевищує батьківські форми за вро- тар, який переданий до Державного сортовипрожайністю, але поступається пшениці за якістю бування. Створена колекція чотиривидових форм
продукції. Використання спельти для схрещувань тритикале.
з тритикале дозволило створити чотиривидові
Постановка завдання. Завданням доформи тритикале, від яких можна очікувати сліджень було оцінити колекційні зразки чотириполіпшення кількісних і якісних показників про- видових тритикале за урожайністю та іншими
дуктивності. Оцінка чотиривидових форм трити- господарсько–цінними ознаками.
кале за врожайністю та іншими господарсько–
Вихідний матеріал, умови та методика
цінними показниками є актуальним завданням.
проведення досліджень. У дослідженнях застоАналіз останніх досліджень і публікацій. совували елементи загальноприйнятої для даної
За останні десятиріччя активізувались роботи зони технології вирощування тритикале озимого.
щодо створення сортів тритикале. Зараз у світі Сівбу проводили в оптимальні для зони строки.
тритикале вирощують на площі понад 3 млн. га. В Досліджувані зразки висівали вручну по 10 рядУкраїні під посівами тритикале зайнято близько ків. Довжина рядка 3 м, міжряддя 25 см. Густота
200 тис. га. Створено серію комерційних сортів із рослин 400 тис. шт. на гектар. Повторність двоцінними господарськими та біологічними ознака- разова. Номери розташовували ярусами. Збими [1].
рання врожаю проводили у фазу повної стигЗначний внесок в розвиток селекції високо- лості. Біометричні показники вимірювали на 30
продуктивних гексаплоїдних тритикале зробив рослинах, які відбирали з кожної ділянки у двох
А.Ф. Шулиндін. Розроблений ним біологічний повторностях. Після обліків та вимірювань
метод синтезу тривидових тритикале успішно здійснювали обмолот зерна і визначали вровикористовується в селекції цієї культури [2]. жайність. Статистичну обробку даних проводили
Тривидові гексаплоїдні тритикале за врожайністю за методикою Б.А. Доспехова та Г.Н. Зайцева [9,
перевищують пшеницю і вирощуються у багатьох 10]. Для вивчення селекційних форм чотиривидових тритикале були відібрані 45 номерів. За
країнах світу [3].
Гiбридизацiя гексаплоїдних тритикале з пше- висотою рослин їх було згруповано згідно кланицею є ефективним шляхом iстотного розши- сифікації Г.В. Щипака на середньостеблові (100–
рення генетичного різноманіття культури [4]. 130 см), низькостеблові (80–100 см), короткоПшениця спельта – плівчастий вид, який накопи- стеблові (60–80 см) та карлики (до 60 см) [11].
чує вміст білка до 25 % і містить ряд незамінних Стандартом для групи середньостеблових та
амінокислот [5, 6]. Схрещування тритикале із низькостеблових форм виступав низькостеблоспельтою може бути основою для створення цiн- вий сорт Аватар, а для короткостеблових і карлиного вихiдного матерiалу та селекцiйного удоско- кових − короткостебловий сорт Алкід.
налення тритикале. Відомі на сьогоднішній день
Виклад основного матеріалу. Урожайність
сорти тритикале містять у собі геноми трьох тритикале є головним показником, який визначає
батьківських видів: пшениці м'якої, пшениці твер- економічну ефективність його вирощування [12,
дої та жита [7]. При схрещуванні тривидового 13, 14]. Підвищення продуктивності є одним із
тритикале з спельтою до них додається геном основних напрямків селекції культури. Існує думчетвертого виду. Таким чином були отримані ка, що продуктивність тритикале негативно коречотиривидові тритикале.
лює із висотою рослин. Однак такі від'ємні коре188
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ляції не мають абсолютного характеру і частіше
проявляються в умовах дефіциту факторів середовища [12, 15]. Кращі за урожайністю і елементами структури врожаю зразки показані в таблиці.
Середньостеблова група рослин включала 13
номерів із висотою 100,2–130,9 см (табл. 1). На
сьогодні у виробництві переважають середнь-

остеблові сорти тритикале, оскільки вони забезпечують кращі і стабільні врожаї зерна по гірших
попередниках [12]. Урожайність зерна у форм цієї
групи була у межах від 43,6 до 56,7 ц/га. Чотири
зразки даної групи із 13 мали істотно вищу, ніж у
стандарта, врожайність.
Таблиця 1

Господарсько – цінні ознаки чотиривидових тритикале (2013 р.)
Номер

Урожайність, Висота рослин, Маса зерна з
ц/га
см
колоса, г

Маса
колоса,г

К-ть зерен у
колосі, шт.

К-ть колосків
у колосі, шт.

Довжина
колоса, см

Маса 1000
зерен, г

Аватар
454
464
477
478
НІР0,95

48,7
55,7
56,7
55,1
54,9
5,3

102,1+3,6
122,7+4,6
127,1+4,2
108,7+3,8
100,2+3,2

Середньостеблові 100-130 см
2,2+0,2
3,0+0,2
51+3,3
2,3+0,2
2,9+0,2
43+3,1
2,3+0,2
3,7+0,3
48+3,2
2,5+0,1
3,3+0,2
46+3,1
2,4+0,1
3,1+0,1
48+3,3

23,4+0,4
25,9+0,7
24,8+0,6
23,7+0,4
24,1+0,4

10,8+0,1
10,9+0,2
11,2+0,3
12,1+0,5
11,5+0,3

50,4
48,1
49,3
48,7
49,5
6,4

480
481
483
484
486
487
488
НІР0,95

66,5
58,5
55,2
54,7
55,1
55,1
56,8
5,4

87,4+3,2
81,2+4,0
85,6+2,1
84,3+1,5
92,0+2,8
85,9+1,8
81,1+4,7

Низькостеблові 80–100 см
3,5+0,2
4,1+0,3
52+2,9
2,5+0,1
3,9+0,2
46+2,6
2,0+0,1
2,5+0,2
54+3,2
2,8+0,1
3,1+0,2
51+3,2
2,3+0,1
2,7+0,1
41+2,6
2,1+0,1
2,6+0,2
45+2,7
2,0+0,1
2,7+0,1
45+2,7

25,5+0,6
26,2+0,8
25,9+0,6
26,4+0,7
25,8+0,6
25,4+0,7
24,5+0,7

11,4+0,3
11,2+0,3
11,5+0,3
10,6+0,4
11,6+0,2
10,5+0,3
9,6+0,4

52,4
50,1
44,8
48,3
47,7
48,9
47,3
3,9

Алкід
473
490
НІР0,95

50,3
53,2
59,9
5,8

79,3+3,1
65,3+1,6
76,7+2,6

Короткостеблові 60–80 см
2,3+0,1
2,7+0,1
42+2,7
1,8+0,1
2,6+0,2
43+2,8
2,1+0,1
2,6+0,2
42+2,9

23,2+0,5
23,7+0,4
25,6+0,7

11,4+0,3
10,5+0,3
10,6+0,4

52,4
40,2
48,3
5,5

474
НІР0,95

60,0
6,2

56,4+4,4

2,4+0,1

Карлики - до 60 см
2,8+0,2
46+2,9

22,2+0,4

9,9+0,4

44,3
3,0

Потенційно найбільш продуктивними вважаються сорти тритикале з низькою і короткою соломиною. Такі сорти менш схильні до вилягання,
ніж середньостеблові. Тому в багатьох країнах
світу ведеться селекційна робота по зниженню
висоти рослин тритикале шляхом об'єднання
генів карликовості пшениці та жита [7, 12].
Група низькостеблових рослин налічувала
20 селекційних форм. Їх висота була у межах від
81,1 см до 92,0 см. Урожайність рослин низькостеблової групи становила 46,7−66,5 ц/га.
Найбільшою урожайність була у номера 480 –
66,5 ц/га. Серед цих зразків сім істотно перевищували стандарт за врожайністю.
Короткостеблова група рослин включала 10
зразків із висотою 64,6 - 76,7 см. Урожайність
номерів даної групи становила 44,1 − 59,9 ц/га.
Серед зразків цієї групи найбільша урожайність
була у номера 490 – 59,9 ц/га, що достовірно
більше, ніж у стандарту.
Карликові сорти тритикале у виробництві
відсутні. Це пов'язано з тим, що вони, в порівнянні з середньо- та низькостебловими сортами,
мають меншу врожайність [12, 13]. До карликової
групи рослин входили два зразки, висота яких
становила 55,9 та 56,4 см. Урожайність у номера
474 становила 60,0 ц/га, що істотно перевищує
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стандарт. Це вказує на високу можливість використання карликових форм, незважаючи на те,
що вони вважаються недостатньо продуктивними.
Важливим елементом структури врожаю є
маса зерна з головного колоса. Вона має високе
значення коефіцієнта генетичної мінливості [17].
Даний показник позитивно корелює з урожайністю (0,7< r >0,9) та висотою рослин (0,3< r
>0,5) [15]. Маса зерна з колоса у рослин середньостеблової групи становила 1,4–2,8 г, у
низькостеблової групи рослин цей показник був у
межах 1,4–3,5 г. Найбільша маса зерна з колоса
була у номера 480 – 3,5 г. У рослин короткостеблової групи вона становила 1,6-2,2 г., а у
групи карликових рослин – 2,3–2,4 г. На
найближчі роки ставиться завдання створити
високоврожайні сорти озимого тритикале (11,0–
13,0 т/га). Однією з вимог до таких сортів є висока маса зерна з колоса – 3,0-3,5 г. Номер 480
відповідає цій вимозі, оскільки характеризується
високою (3,5 г) масою зерна з колоса та найвищою врожайністю.
Маса головного колоса тісно корелює з кількістю зерен у колосі та їх масою (0,7< r >0,9) [15].
Добір високопродуктивних форм тритикале за
масою головного колоса підвищує ефективність
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селекційного процесу [18]. У селекційних форм
чотиривидових тритикале вага колоса була у
межах від 2,4 г до 4,1 г. Найбільшим цей показник
був у номерів 480, 464 та 481, які за вагою колоса
істотно перевищували стандарт. Крім того, вони
мали найвищі показники урожайності.
При селекції на врожайність добір високопродуктивних тритикале можна проводити за
показником кількості зерен у колосі, оскільки цей
показник тісно корелює з урожайністю (0,7 < r
>0,9) [15]. Було визначено кількість зерен у колосі
чотиривидових форм тритикале і встановлено,
що цей показник був у межах від 29 до 54 шт.
Через значну череззерницю у тритикале має
місце зниження врожайності. Тому добір форм із
добре озерненим колосом є важливим завданням
селекції тритикале. Селекційні номери 480, 483
та 484 мали кількість зерен у колосі за 50 шт. і
сформували найвищу урожайність.
Озерненість колоса також залежить від його
довжини та кількості колосків на ньому [18]. Ці
ознаки між собою мають позитивну кореляційну
залежність середньої сили (0,5< r >0,7) [15]. Довжина колоса у чотиривидових форм тритикале
була у межах від 9,5 см до 12,1 см. Найбільшою
вона була у номера 477 – 12,1 см. Також істотно
більшою, ніж у стандарту, довжиною колоса характеризувались номери 478, 480, 483 та 486.
Кількість колосків у колосі досліджуваних рослин
становила 22,2–27,9 шт. Найбільшою вона була у
номерів 449 – 27,9 шт. та 446 – та 26,6 шт. Селекціонери приділяють велику увагу збільшенню
довжини колоса при збереженні його щільності та
озерненості. За цими показниками виділились
селекційні номери 449, 446, 481 та 484.
Одним із найважливіших агробіологічних показників тритикале є маса 1000 зерен [20]. Вона є

важливою ознакою при селекції на продуктивність, особливо в екстремальних кліматичних
умовах [19]. У чотиривидових форм тритикале
маса 1000 зерен була у межах від 37,2 г до 56,9 г.
За цим показником селекційні номери 456 та 455
з масою 1000 зерен 56,9 та 56,0 г істотно перевищили стандарт. Добір на кращу озерненість
колоса часто призводить до зменшення його
розмірів та формування щуплого зерна. Тому для
селекційної роботи відбираються лінії з масою
1000 зерен не менше 50 г [21]. Серед зразків
чотиривидових тритикале з масою 1000 зерен
більше 50 г виділились селекційні номери 455,
456, 466, 480 та 481.
Висновки. 1. Створені чотиривидові форми
тритикале характеризуються низкою позитивних
господарських ознак і можуть бути цінними для
поліпшення сортової бази культури.
2. Чотиривидові форми тритикале за висотою
рослин мали широкий спектр мінливості. Були
виділені середньостеблові, низькостеблові, короткостеблові та карликові зразки.
3. Із 45 вивчених селекційних номерів 12 −
істотно перевищували стандарти за врожайністю
та не поступаються їм за іншими господарсько–
цінними показниками. Найвища урожайність та
показники продуктивності колоса були у зразків
низькостеблової групи рослин.
4. Найвищі показники продуктивності показав
селекційний номер 480, який перевищує стандарт
за врожайністю, масою зерна з колоса та вагою
колоса, а інші показники знаходяться на рівні
стандарту.
5. Карликовий номер 474 за врожайністю
істотно перевищив стандарт, що вказує на можливість використання карликових форм у виробництві.
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ХОЗЯЙСТВЕННО – ЦЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕТЫРЕХВИДОВЫХ ФОРМ ТРИТИКАЛЕ
И.П. Диордиева, Ф.М. Парий
Определены урожайность и основные хозяйственно-ценные показатели четырехвидовых
форм тритикале. Созданные четыревидовые тритикале характеризуются рядом положительных
признаков и могут быть ценными для расширения сортовой базы культуры. Установлено, что
наивысшая урожайность и показатели продуктивности колоса были у образцов низкостеблевой
группы растений. Самую высокую урожайность – 66,5 ц/га и показатели продуктивности показал
селекционный номер 480, который превышает стандарт по урожайности, массе зерна с колоса и
самого колоса, а другие показатели находятся на уровне стандарта. Карликовый селекционный
номер 474 по урожайности существенно превысил стандарт и имел элементы структуры урожая
на уровне стандарта. Это указывает на возможность использования карликовых форм в производстве.
Ключевые слова: тритикале, спельта, урожайность, показатели.
ECONOMIC VALUABLE TRAITS OF FOUR-SPECIES FORMS OF TRITICALE
I.P. Diordiieva, F.M. Pariy
Article is devoted to the determination of yield and breeding value of four-species forms of triticale which was
obtained by crossing of hexaploid triticale with wheat spelta. The use of spelta for crossings with triticale allowed
to create four-species triticale forms in which we can expect to improve of quantitative and qualitative indicators.
Form of 480 showed the highest productivity, it exceeded the standard by the yield, mass of grain per spike, spike
weight, and had other indicators equal to the level of the standard. Dwarf form of 474 was higher than standard
by the yield and had elements of yield structure equal to the level of standard. This indicates on the possibility of
using dwarf forms in production.
Key words: triticale, spelta, yield, traits.
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