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СЕЛЕКЦІЙНА РОБОТА З ГЕКСАПЛОЇДНИМ ТРИТИКАЛЕ НА  

НОСІВСЬКІЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ  
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІАПВ НААНУ 

 

Проаналізовані результати селекційної роботи на Носівській селекційно-

дослідній станції Чернігівського ІАПВ НААНУ, колективом якої виве-
дено нові сорти та константні лінії тритикале озимого: Славетне, ДАУ 5, 

Пшеничне, Чаян та Вівате Носівський, які характеризуються високими 

показниками урожайності та якості зерна, регенераційної здатності та 

стійкості до низки екологічних факторів навколишнього природного се-
редовища. Надано коротку характеристику цим сортам тритикале ози-

мого. 

Ключові слова: селекційна робота, тритикале озиме, сорт.  

 

Проанализированы результаты селекционной работы на Носовской се-
лекционно-опытной станции Черниговского ИАПП НААНУ, коллекти-

вом которого созданы новые сорта и константные линии тритикале ози-

мого: Славетнэ, ДАУ 5, Пшеничнэ, Чаян и Вивате Носовский, которые 
характеризуются высокой урожайностью и качеством зерна, регенера-

ционной способностью и устойчивостью к ряду экологических факторов 

окружающей среды. Предоставлено краткую характеристику сортов 

тритикале озимого.  

Ключевые слова: селекционная работа, тритикале озимое, сорт. 

 

Analyzed the results of breeding work on Nosovsky breeding and 

experimental stations Chernigov Institute agricultural industry production of 

the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, a team that creates 

new varieties and constant lines of winter triticale: Slavetne, DAU 5, 

Pshenichne, Chayn, Vivate Nosovskii, which are characterized by high 

productivity and quality grain, regeneration ability and is resistant to a 

number of environmental factors of the environment. Provided a brief 

description of varieties of winter triticale.  

Key words: breeding work, winter triticale, cultivar. 

 

Вступ. Найважливішою проблемою вітчизняного землеробства є вироб-

ництво в необхідному обсязі високоякісного продовольчого і кормового зер-
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на. Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми вносить культура озимого 

тритикале, яка в умовах України, як правило, перевершує за врожайністю та 

кормовими якостями інші зернові. На жаль, до цього часу культура не набула 

належного поширення в Україні. Висівають її втричі менше, ніж у Білорусії, і 

вшестеро менше, ніж у Польщі. Через незнання переваг тритикале наші сіль-

госпвиробники багато втрачають. 

Аналіз останніх досліджень. Відомо, що в Україні поширені в основному 

озимі форми тривидового тритикале, виведені під керівництвом професора 

А.Ф. Шулиндіна в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААНУ. Рекоме-

ндовані для виробника сорти тритикале озимого такі: зернового напряму – 

АДМ 4, АДМ 5, Амфідиплоїд 52, Зеніт одеський, Престо та ін., кормового – 

Амфідиплоїд 51, Простор, Ураган та ін., ярого – Аїст харківський, Крупільсь-

кий та ін. 

Праці вітчизняних і зарубіжних дослідників свідчать, що кращими в прак-

тичному відношенні є гексаплоїдні (42-хромосомні) біотипи тритикале. Саме 

до цієї групи належать районовані, на той час, та поширенні у виробництві 

сорти: АД 1, АТ 201 і АТ 206, селекції Укр.НДІРСіГ, Прага 1, селекції в 

ВНДІР ім. М.І. Вавилова, Одеський кормовий (ВСГІ), Ставропольський 1, 

Ставропольський 1 (СТДІСХ) та ін. Нині значного поширення набули такі 

сорти тритикале озимого: Амфідиплоїд 44, Амфідиплоїд 256, Амфіди-      

плоїд 52, Ладне, Гарне, Раритет, Ратне, АДМ 4, АДМ 9, Поліський 7, Престо 

та ін., що займають близько 120 тис. га. В кожній області країни посівами 

тритикале зайнято від 2-х до 5 тис. га. Основні площі тритикале озимого роз-

міщені у Волинській (20 тис. га), Дніпропетровській, Донецькій, Харківській 

областях; ярого – у Полтавському та Львівському регіонах. Зерно тритикале 

широко використовують для виробництва етилового спирту, який застосову-

ють як для медичних, так і харчових цілей. Із зерна тритикале, вирощеного на 

площі 100 тис. га, щорічно можна виробляти 210-240 тис. т біоетанолу [1]. 

Пшенично-житні амфідиплоїди – молоді в еволюційному відношенні рос-

линні форми, й серед низки позитивних в господарському розумінні ознак 

мають деякі недоліки, а саме: відсутність широкої адаптації, схильність до 

вилягання, невирівняність стеблостою, у зв’язку з нерівномірним формуван-

ням додаткових пагонів, зморшкуватість поверхні зернівки, важке відділення 

зерна від колоска, низька якість борошна для хлібопекарського призначення 

тощо. Зазначене спонукає не зупинятися й надалі продовжувати селекційне 

шліфування тритикале.   

Отже, метою і завданням роботи було вивести вихідний матеріал трити-

кале озимого з добре вираженими еколого-адаптивними властивостями та ві-

дмінними показниками якості зерна; показати здатність сортозразків проти-

стояти негативним абіотичним, біотичним і антропогенним факторам навко-

лишнього природного середовища для подальшої селекційної роботи. 

Методика досліджень. Відібраний посівний матеріал з ознаками морозо-

стійкості висівали в селекційному, конкурсному та екологічному розсаднику 
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сортовипробування згідно з методикою польового досліду [2]. Загальна пло-

ща дослідної ділянки в дрібноділянкових посівах складала – 12, облікова –  

10 м
2
, у виробничих – 1,0-5,0 га відповідно; розміщення ділянок – рендомізо-

ване, повторність досліду – шестиразова. Попередниками тритикале були од-

норічні злаково-бобові травосумішки та кукурудза на зелений корм. Техно-

логія вирощування була загальноприйнятою для даної території. Визначення 

кількісних параметрів якісного складу зерна проведено методом корелятив-

ної інфрачервоної спектроскопії у ближній ІЧ-області спектра за допомогою 

аналізатора NIR-4500. Фітопатогенну оцінку проведено згідно з загальноп-

рийнятою методикою [3]. Математично-статистичне обрахування даних про-

ведено за Доспєховим [4] та комп’ютерних програм – Eсxel і Statistica 6.0. 

Результати досліджень. Селекційна робота над створенням сортів трити-

кале озимого проводилася на Носівській селекційній дослідній станції Черні-

гівського ІАПВ НААНУ, де в 1992 р. було організовано лабораторію селекції 

пшениці та тритикале, керівником якої був Піка Ю.М., на той час директор 

станції, й розпочато виконання завдання з удосконалення методу селекції та 

виведення напівкарликових сортів тритикале з високою продуктивністю й 

адаптивністю. Команда лабораторій наукового (Москалець В.І., Горган М.Д., 

Іщенко О.О.), а також технічного спрямувань (Костенко Т.І., Костюк Л.П., 

Долотюк Т.О., Кебкал К.А., Баклан Б.В., Баклан О.О., Пікож О.М., Подолян-

ко О.Г., Масловська О.А., Степаненко Г.О., Бутенко С.М., Москалець В.В. та 

ін.) удосконалила існуючий метод селекції з виведення сортів, ліній тритика-

ле з високою продуктивністю та адаптивністю як для умов південної частини 

Чернігівщини, так і умов Лісостепу та Полісся України загалом. У зв’язку з 

тісним співробітництвом як із вітчизняними науковими селекційними 

центрами (Селекційно-генетичним інститутом Національного центру насін-

нєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук (м. Одеса), 

Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла УААН, Інститутом рос-

линництва iм. В.Я. Юр'єва НААНУ, ННЦ «Інститутом землеробства НАА-

НУ», Інститутом агроекології НААНУ та ін.), так і зарубіжними установами 

(Міжнародним центром з поліпшення пшениці і тритикале (CIMMYT, Мек-

сика), Міжнародним центром з ведення сільського господарства в напівзасу-

шливих умовах (ICARRDA, Сирія), Університетом штату Оклахома (США), 

Китайським аграрним університетом (м. Пекін), Всеросійським інститутом 

рослинництва ім. М.І. Вавилова (м. Санкт-Петербург) та ін.) було сформова-

но потужну колекцію тритикале з сортів, ліній, гібридів, які було вивчено та 

апробовано до місцевих екологічних факторів. Серед низки селекційного ма-

теріалу було відібрано найбільш цінні в селекційно-господарському розумін-

ні зразки, з частиною яких проводилася та проводиться робота. 

Підбір батьківських форм для проведення гібридизації, як було зазначено 

вище, проводився на базі вивчення родоводу. Селекційну оцінку щодо сорту, 

константного та гібридного матеріалу тритикале проводили на фоні гібрид-
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ного матеріалу 1-го – 3-го поколінь (F1-F3) з наступним поверненням до селе-

кційного процесу більш цікавою за комплексом господарсько-цінних ознак 

популяцією. Найбільший акцент ставився на селекційний матеріал, який на-

лежав до короткостеблового й напівкарликового типу, оскільки етапом селе-

кції тритикале в Україні було створення переважно сортів такого типу: стій-

ких до вилягання, з позитивною реакцією на великі дози добрив та ін.  

Отже, селекційна робота була направлена на виведення високопродуктив-

них, адаптивних генотипів напівкарликового типу. З цією метою на початко-

вому етапі селекційної роботи, проводилося вивчення фізіолого-генетичних 

властивостей карликовості тритикале, у результаті чого знайдено типи кар-

ликовості з частково блокованим механізмом утилізації ендогенних рістрегу-

люючих речовин, завдяки чому на ранніх стадіях розвитку можлива дифере-

нціація біотипів на високорослі та напівкарлики, а також диференціація за 

здатністю протистояння щодо проростання на пні. На основі інтрогресії но-

вих генів карликовості сформовано каталог сортів та ліній тритикале на при-

таманність кожному біотипу з цього набору того чи іншого гена карликовос-

ті. Також за результатами 1992-1993 рр. було виділено константні зразки три-

тикале озимого Августо, який був відібраний за високими кількісними й які-

сними показниками урожаю та за високими показниками адаптації до низки 

абіотичних і біотичних факторів навколишнього природного середовища. 

Паралельно з селекцією тритикале, розпочато вивчення елементів агроте-

хніки його вирощування. Зокрема вивчено вплив строків і норм висіву насін-

ня, реакцію на різні дози мінеральних добрив, передпосівну інокуляцію мік-

робіологічними препаратами, розміщення по кращому чи гіршому поперед-

нику та ін. 

В середині 90-х рр. XX ст. експериментальні дослідження селекційні посі-

ви пшениці озимої та тритикале озимого розміщували у 4-х та 9-ти пільній 

селекційній сівозміні після парозаймаючих культур. Мінливі погодні умови, 

які складалися в цей період, дозволили відсортувати біотипи з кращими влас-

тивостями за пластичністю та урожайністю. В цей період за результатами гі-

бридизації, шляхом індивідуального добору, у розсаднику вихідного матеріа-

лу було сформовано понад 600 селекційних зразків, серед яких відібрано, на 

той час, біотипи з високими кількісними та якісними показниками урожаю 

зерна, стійкості до вилягання, комплексної стійкості до бурої листової іржі, 

борошнистої роси, септоріозу листя, фузаріозу колоса. Сформовано сотні 

комбінацій різних генотипів, попередньо вивчених і відібраних у якості бать-

ківських форм за показниками стійкості до хвороб, посухо-, зимо-, жаро-, мо-

розостійкості, стійкості до проростання на корню, вилягання й одержано де-

сятки тисяч гібридних зерен. 

У селекційному розсаднику першого року було вивчено десятки тисяч се-

лекційних зразків індивідуального відбору з гібридних комбінацій, сортів та 

ліній тритикале, з метою залучення кращих до подальшого процесу. Серед 

них понад 2 тис. зразків за показниками урожайності зерна, резистентності до 
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хвороб, умов перезимівлі достовірно (на рівні р ≥ 0,05) перевищували стан-

дартні сорти тритикале – АД 3/5 та ін. З селекційного розсаднику другого ро-

ку було відібрано кращі за господарсько-цінними ознаками зразки тритикале 

озимого (табл. 1). 

В селекційному розсаднику було вивчено понад 6000 селекційних зразків, 

які достовірно перевищували стандарти (АД 3/5, АД 206, АДМ 11).  

У розсаднику вихідного матеріалу кількість вивчено понад 2,5 тис. селек-

ційних зразків, серед яких на більшу увагу заслуговували такі гібридні попу-

ляції тритикале озимого – Л – 15141/93; Л – 1436/93; F5 S х TC4; F6 Августо х 

1092/92; F5 Еллада х Л – 892/92. У контрольному розсаднику вивчалося понад 

200 популяцій тритикале озимого, а такі як: К – 9754/93; Л – 1352/93; Л – 

1364/93; Л – 1388/93; Л – 67/92 та ін. були більш адаптивними та високовро-

жайними порівняно з кращими сортами та стандартом. 

Таблиця 1 

Господарсько-цінні показники кращих селекційних зразків,  

відібраних із селекційного розсаднику 2-го року 

№ 

з/п 

Культура, походжен-

ня 

Урожайність 

зерна, ц/га 

% до стан-

дарту 

Загальна 

оцінка, 

бал 

Дата 

коло-

сіння 

1. Л – 00486/92 25,0 39 4 29.V 

2. Л – індивідуальний 

відбір (і.в.) з Донської 

н/к 

23,3 41 4 29.V 

3. Л – і.в. Salid/92 27,0 29 4 28.V 

4. Л – 1320/93 34,5 91 5 28.V 

5. Л – і.в. № 319/92 31,7 76 4 27.V 

6. Л – 00118/92 30,5 69 4 27.V 

7. Л – 00204/92 33,7 87 5 28.V 

8.  АД 3/5 (стандарт) 45,8 - 3 30.V 

9. АД 052/93 70,5 54 5 1.VI 

10. АД 970/93 70,0 53 5 1.VI 

 

За конкурсного сортовипробування впродовж 1996-1998 рр. вивчено по-

над 60 селекційних зразків тритикале озимого. Вихідний матеріал характери-

зувався вищим потенціалом адаптивності, регенераційної здатності, продук-

тивної кущистості, продуктивності колоса, урожайністю зерна порівняно зі 

стандартами (АД 3/5, АД 206, АДМ 11), а впродовж 1999-2001 рр. у конкурс-

ному сортовипробування було вивчено понад 100 ліній тритикале озимого. 

Аномальні прояви погоди влітку та взимку дозволили відібрати найбільш 

адаптовані біотипи, які, крім того, забезпечували високу урожайність та 

якість зерна, стійкість до комплексу грибкових хвороб (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Господарсько-цінні показники селекційних зразків  

тритикале озимого за конкурсного сортовипробування 

Назва сорту, 

лінії 

Урожай

жай-

ність 

зерна, 

ц/га 

± до стан-

дарту, ц/га 

Стійкість 
Маса 

1000 

зерен, г 

Дата 

коло-

сіння 
до виля-

гання 

до пере-

зимівлі 

АД 3/5 (ст.) 40,8 - 4 3 52,0 29.V 

Л – 1210/92 52,0 + 11,2 5 4 53,0 31.V 

Л – Еллада 64,1 + 23,3 5 4 52,0 4.VI 

Л – 1056/92 56,5 + 15,7 5 4 48,0 31.V 

Л – 1094/92 72,0 + 31,2 5 5 47,0 4.VI 

АД зерн-корм. 

К – 9835 
51,0 + 10,2 5 4 54,0 4.VI 

АДМ/2, к – 

10117 
61,2 + 20,4 5 5 58,0 3.VI 

Л – 1058/92 56,3 + 15,5 5 4 50,0 31.V 

Л – 953/92 51,8 + 11,0 5 4 53,0 31.V 

Л – 1079/92 56,8 + 16,0 5 4 48,0 31.V 

Л – 1364/63 

Полтава 
61,2 + 20,4 4 5 51,0 2.VI 

Л – 1357/93 

Полтава 
61 + 20,2 4 5 47,0 2.VI 

Л – 1207/92 55,5 + 14,7 5 4 50,0 26.V 

Л – 1373/93 

Полтава 
65,2 + 23,4 5 5 53,0 3.VI 

Л – 1205/92 49,1 + 8,3 5 4 55,0 3.VI 

Л – 1395/93 

Полтава 
62,3 + 21,5 5 5 58,0 3.VI 

Л – 1514/93 50,7 + 9,9 5 3 50,0 30.V 

 

Зокрема це такі константні лінії: Л – 1194/92; Л – 00318; Л – 00336. В се-

редині 90-х рр. за екологічного сортовипробування відібрано кілька біотипів 

тритикале озимого – Ягуар, Августо, Еллада, Л – 1205/92, які відповідали мо-

делі сорту, й передано на Державне сортовипробування. За результатами ба-

гаторічних досліджень одержано цінні за господарськими ознаками біотипи 

тритикале озимого, які занесені до Державного Реєстру сортів України, заре-

єстровані Національним науковим центром генетичних ресурсів рослин 

України. 
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Рис. 1. Тритикале озиме сорту Ягуар – колос та його 

елементи 

Отже, селекційна програма щодо тритикале озимого на Носівській СДС 

базувалася на внутрішньовидових схрещуваннях з наступним залученням до 

схрещування біотипів із 

Польщі, Мексики, Украї-

ни, які характеризувалися 

високою продуктивністю 

колоса за рахунок його 

озерненості та якості зер-

на, підвищеної щільності 

стеблостою, вирівняності 

посівів, адаптації до по-

сухи. У середині 1990-х 

в 70% отриманих гібри-

дів використовували в 

якості одного з батьків 

вихідний матеріал поль-

ського походження. Ви-

ведення вихідного мате-

ріалу – це був перший 

етап селекції тритикале. 

Схема селекційного 

процесу була побудо-

вана з урахуванням біо-

логічних особливостей 

тритикале. Так у зв'язку 

з генетичною нестабіль-

ністю і більшою схиль-

ністю до розщеплення порівняно з пшеницею практикували відбори як з гіб-

ридних популяцій F2, так і в більш пізніх поколіннях – F3-F7. З метою поліп-

шення окремих господарсько-цінних властивостей (зимостійкість, стійкість 

до передзбирального проростання і хвороб) проводиться цілеспрямована се-

лекція з використанням специфічних методів спостережень і обліків, оцінки 

та відбору селекційного матеріалу. 

У 1994 р. на державне сортовипробування були передані сорти Августо, 

Ягуар (рис. 1) і Еллада, які, за даними центральної лабораторії з ідентифікації 

сортів рослин, не мали подібних аналогів в Україні за урожайністю та якіс-

ними показниками зерна. В цьому ж році на Козелецькій сортодільниці (Чер-

нігівська обл.) за показниками урожайності сорт Августо займав перше місце 

серед десятків інших і перевищував національні стандарти – АД 3/5 і АД 60 

на 1,4-0,7 т/га (рис. 1). У 1995 р. цей сорт тритикале залишався лідером серед 

інших, проте у 1997 р., разом із сортами Ягуар і Еллада, був знятий із сорто-

випробування внаслідок слабкої перезимівлі. У зв’язку з цим, у селекційних 
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Рис. 2. Тритикале озиме сорту 

Славетне – елементи колоса 

 См 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

 8 

 

 9 

 

 10 

 

 11 

 

 12 

 

 13 

 

 14 

 

 15 

 

Рис. 3. Колос тритикале  

озимого сорту ДАУ 5 

схрещуваннях були задіяні стійкі до понижених температур гібриди тритика-

ле з Устимівської ДС (Полтавська обл.): № 1318/93, № 1364/93, із залученням 

каталожного зразка К–9844. У 1993 р. були одержані гібридні комбінації рос-

лин тритикале: Ягуар 
Х 
№ 1364/93; (Августо 

Х 
Ягуар) 

 Х 
№ 1364/93; Августо 

Х 

Ягуар, які характеризувались високою морозо- та зимостійкістю. Серед цих 

рослин у селекційному розсаднику першого року четвертого покоління відіб-

рано лінії, стійкіші до несприятливих умов перезимівлі. 1997 р. серед набору 

гібридних комбінацій виділились константні форми з характерними еколого-

адаптивними властивостями: висока продуктивність, стійкість до поширених 

хвороб зернових культур, морозо- та зимостійкість. Температура повітря в 

роки виділення цих форм тритикале становила мінус 25-30 
○
С упродовж 8-10 

діб, а ґрунту на глибині залягання вузла кущіння – мінус 20 
○
С. Ці форми 

вивчали в селекційних розсадниках до 2004 

р., з одночасним розмноженням кращих лі-

ній на насіння. Новим результатом у роботі 

було виведення низки сортів: Славетне 

(рис. 2), ДАУ 5, Пшеничне, Чаян, Вівате 

Носівський. 

Сорт Славетне – занесений до Реєстру 

сортів рослин України в 2004 р. (авторсь-

ке свідоцтво № 0489). Автори: Москалець 
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В.І., Москалець В.В., Іллічов Г.П., Горган М.Д. 

 

Сорт тритикале озимого Славетне – гексаплоїд, належить до різновиднос-

ті – eritroalbum. Колос щільний, білого забарвлення, остистий (зокрема остю-

ки ростуть у верхній частині колосу), веретеноподібний, довжиною – 11-13 

см, неламкий. Нижня колоскова луска з коротким зубцем й зовні без опу-

шення. 

Стебло слабо виповнене, заввишки – 100-115 см, восковий наліт – відсут-

ній, неламке, міцне, потовщене, стійке до вилягання, під колосом має харак-

терне опушення.  

Зернівка велика, червоного кольору, пшеничного типу розвитку. Повна 

стиглість зерна настає на 3-4 доби раніше ніж у сорту АД 3/5, за умови, що 

сорти висівались одночасно. Маса 1000 зерен – 40-60 г. Натура зерна – 760-

780 г/л.  

Зморшкуватість зерна відсутня, вимолочуваність – добра та задовільна. 

Кущ потужній та дещо розлогий, листкова пластинка коротка та вузька, на 

піхві якої наліт відсутній, відрізняється від інших сортів послабленим розви-

тком наземної вегетативної маси в осінній період і пізнішим початком актив-

ного відростання навесні. Уповільненість росту рослин Славетне восени за-

безпечує зимо- та морозостійкість. Інтенсивний розвиток рослин розпочина-

ється за 7 діб до настання фази трубкування і за короткий термін часу наздо-

ганяє інші сорти (АД 3/5, АДМ 11). Посухостійкість цього екотипу – висока. 

Варто відмітити, що у Славетне не виявлено залежності між тривалістю пері-

оду яровизації та морозостійкістю, а відмінності за показниками фотоперіо-

дичної чутливості відбиваються на показниках морозостійкості лише під час 

весняного кущення.  

Сорт ДАУ 5. Із гібридної комбінації – К9844/93 х (Августо х Ягуар) шля-

хом індивідуального добору була відібрана константна лінія за комплексом 

важливих господарсько-цінних ознак. У 2005 р цей екотип тритикале озимого 

за підтримки Державного агроекологічного університету було передано на 

Державне сортовипробування під назвою ДАУ 5 (рис. 3), який за період ви-

вчення зарекомендував себе й у 2008 р. був занесений до Державного Реєстру 

сортів рослин України. Автори сорту: Москалець В.І., Моска-      лець В.В., 

Малиновський А.С. та ін. Екотип тритикале озимого ДАУ 5 – гексаплоїд, ві-

дноситься до різновидності – erytroalbum, середньостиглий, але дозріває на 

рівні середньоранніх сортів пшениці озимої м’якої. Кущ рослин ДАУ 5 – 

сланкий, листя коротке, зокрема прямостоячий прапорцевий, колір – світло-

зелений. Рослини цього екотипу відносяться до типу здатних формувати 

щільні стеблостої, популяції – з високим коефіцієнтом продуктивного ку-

щення, здатної формувати 2-4 підземних стебла. Стебло рослин висотою 75-

90 см, тобто ДАУ 5 належить до короткостеблового типу, міцне по всій дов-

жині, потовщене під колосом, опушене. Восковий наліт на наземній частині 
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відсутній. Колос коричневого кольору, неламкий, пірамідальної форми, 

щільний, багатоквітковий, озерненість якого вище середньої, довжина колосу 

– 12-14 см (рис. 1). Зернівка середньої крупності, червоного кольору, гладе-

нька за формою, дещо схожа на зерно пшениці м’якої. Маса 1000 зерен – 45-

50 г (рис. 2). У кліматичному відношенні окремі зони України значно відріз-

няються між собою. Найбільшу площу по території з помірним кліматом за-

ймає Полісся та Лісостеп, де найкраще зарекомендував себе екотип тритика-

ле озимого ДАУ 5. На основі узагальнених результатів досліджень, проведе-

них на Носівській СДС ЧІАПВ НААНУ, ННДЦ Білоцерківського НАУ, Ін-

ституті сільського господарства Полісся НААНУ показано, що оптимальни-

ми строками сівби для тритикале озимого ДАУ 5 є 20-25 вересня, тобто пері-

од, коли середньодобова температура повітря складає 14-17° С, й тому, у разі 

відсутності дефіциту вологи в орному шарі ґрунту, можна отримати через 7-

9 діб дружні сходи. У разі цього кущення в посівах розпочинається на 20-    

23 добу після появи сходів. Посіви тритикале ДАУ 5 формують потужну ко-

реневу систему, порівняно з наземною масою, що свідчить про високу ймові-

рність нагромадження та збереження резерву для непередбачуваних умов зи-

мово-весняного періоду. Отже, у міру менш інтенсивного, порівняно з інши-

ми екотипами, приросту наземної маси восени тритикале ДАУ 5, то, ймовір-

но, зменшується та збалансованіше використовується резерв вологи та пожи-

вних речовин ґрунту й самих рослин, що позитивно відбивається на їх розви-

тку та продуктивності загалом.  

Згідно з узагальненими результатами досліджень, показано, що високий 

урожай зерна тритикале озимого ДАУ 5(за умов оптимальних строків сівби, 

норми висіву та ін.) можна одержати за рахунок застосування науково-

обґрунтованих доз мінеральних добрив, як показали дослідження, вони вста-

новлюються залежно від різних обставин. Застосування мінеральних добрив 

у дозі N90P90K90 на зріджених посівах тритикале озимого ДАУ 5 сприяє під-

вищенню щільності посівів на 20-25 %, тим самим забезпечуючи сприятли-

вий для домінуючої культури кращий фітосанітарний стан, підвищення уро-

жайності та якості зерна. Застосування зазначених вище та вищих доз міне-

ральних добрив на посівах ДАУ 5 призводить до появи небажаних, із госпо-

дарської точки зору, підгонів, підсидів, або вилягання посівів.  

Тритикале озиме Чаян – константна лінія, гексаплоїд, різновидність – 

erytrorubid, середньостиглий, родовід – F3 (Августо х Ягуар) х К–9844/93, ме-

тод  створення – індивідуальний  відбір.  Автори:  Москалець В.І., Моска-

лець В.В., Шустерук Т.З. та ін. Ознаки ідентифікації зразка, що зумовлюють 

його відмінність: кущ напіврозлогий, розкущений, листя темно-зеленого ко-

льору, колос довжиною 12-14 см, червоно-білого кольору, остистий, верете-

ноподібний, щільний, неламкий, багатоквітковий. Зернівка середньої величи-

ни, червона (рис. 4, 5).  
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Рис. 5. Зерно тритикале 

озимого Чаян  

Рис. 4. Колос і прапорцевий 

листок тритикале  

озимого Чаян 

Зареєстрований під номером – UA 0602436 Національним центром гене-

тичних ресурсів рослин України (авторське свідоцтво № 520). Константна лі-

нія виділена за ознаками високої продуктивності, виповненості зерна, пше-

ничного типу розвитку рослин, короткостебло-

вістю, стійкістю до основних хвороб хлібних 

злаків, морозо- та зимостійкістю, посухостійкіс-

тю, позитивною реакцією на передпосівну іно-

куляцію насіння мікробними препаратами. Гос-

подарсько-цінні властивості лінії такі: вегета-

ційний період – 289-318 діб, висота рослини – 

100-120 см, урожайність – 7,5-8,5 т/га, маса зер-

на з колоса – 1,8-2,4 г, кількість зерен у колосі – 

46-52 шт., маса 1000 зерен – 38,5-42,5 г, вміст 

клейковини – 26,0-36,0, білку – 13,0-15,5 %; на-

тура зерна – 750-800 г/л; стійкість до фузаріозу 

колосу, бурої листової іржі, борошнистої роси, 

кореневої гнилі – 9,0, до септоріозу листя – 5 

балів; стійкість до абіотичних (зимо-, холодо-, 

посухо-, жаростійкість, стійкість до вилягання) 

– 9,0 балів.  

В середньому за 2002-2004 рр. урожайність 

зерна лінії Чаян на фоні без добрив і на фоні мі-

нерального живлення в дозі N30P30K30 складала 

7,0 і 8,0 т/га, вміст білка – 13,1 і   15,0 %, тоді 

як у АДМ 11 – 6,5 і 7,3 т/га, 12,0 і 14,5 % від-

повідно (р = 0,95). За 2006-2008 рр. – 4,5 і 4,9 

т/га, вміст клейковини в зерні – 24,5 і 29,2 %, 

білка – 14,5 і 15,0 %, тоді як у стандарту 

АД 256 – 3,8 і 4,7 т/га, 22,5 і 27,8 %, 12,5 і 13,8 

%, відповідно (НІР0,5 – 0,2 т/га, 0,8 % і 0,7 %). 

У 2008 р. на стаціонарних ділянках Інституту 

сільського господарства Полісся УААН (Коро-

стенський р-н., с. Грозіно) урожайність зерна 

Чаян складала – 2,8 т/га, АДМ 11 та АД 256 – 

2,1 і 2,5 т/га (р = 0,95).  

Константна лінія Пшеничне виділена за 

ознакою поєднання короткостебельності, зи-

мостійкості, стійкості до вилягання, фузаріозу 

колосу, септоріозу листя, за урожайності зерна 7,0 т/га. Ця лінія пшеничного 

типу розвитку, гексаплоїд, належить до різновидності – erуtroalbum, скорос-

тиглий (фаза колосіння розпочинається в ті ж самі строки, що й у озимої 

пшениці сорту Донська напівкарликова). Кущ напіврозлогий, відзначається 
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Рис. 7. Зерно тритикале ози-

мого Пшеничне 

Рис. 6. Колос, прапорцевий 

листок, лінії тритикале ози-

мого Пшеничне 

середньою кущистістю – кількість продуктивних стебел     3 шт., зокрема в 

загущених посівах формує 1-2 на рослину, 

зріджених – понад 4 шт. Фоліарний апарат 

представлений середніми, ланцетоподібними 

пластинками, прапорцевий листок – прямосто-

ячий, довжиною – 10-15 см, шириною до 1,8 

см, без воскового нальоту, зеленувато-

салатового кольору. Колос білий, остистий 

(ості прямі, довгі, нерозгалужені), пірамідаль-

ний, щільний, довжиною – 14-18 см, неламкий, 

багатоквітковий – 3-4 шт. Стебло міцне, пото-

вщене під колосом, висотою до     100 см. Зер-

нівка середньої величини, виповнена, гладень-

ка, червона, з добре розвиненим чубом, велика, 

з масою 1000 шт. – 49-52 г, довжина її – 7-9 

мм, ширина – до 3 мм, пшеничного типу роз-

витку (рис. 6, 7). 

На стаціонарних ділянках станції за 2002-

2008 рр. проведено дослідження з вивчення 

екологічної пластичності лінії Пшеничне від-

носно погодно-кліматичних факторів, хвороб і 

шкідників зернових, строків і норм висіву, а 

також забезпечення різними дозами мінера-

льних добрив у результаті чого показано, що 

резистентність лінії до абіотичних і біотич-

них факторів має строкатий характер, але те-

нденція щодо забезпеченості середніх і висо-

ких показників кількості та якості урожаю 

зерна має достовірний характер.  

Сорт тритикале озимого Вівате Носівський виділене за ознакою поєд-

нання короткостебельності, зимостійкості, 

стійкості до вилягання, збудників грибкових 

хвороб, за урожайності зерна 8,0 т/га. Цей 

сорт пшеничного типу розвитку, гексаплоїд, 

належить до різновидності – erуtroalbum, 

скоростиглий – колосіння та дозрівання роз-

починається за 5-6 діб раніше, ніж у сортів 

АД 256, Гарне, Ратне та ін. Кущ напіврозло-

гий, відзначається середньою кущистістю, 

кількість продуктивних стебел 3 шт., зокре-

ма в загущених посівах формує 1-2 на рос-

лину, зріджених – понад 4 шт. Листки лан-

цетоподібні, прапорцевий листок – прямос-
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Рис. 8. Посіви тритикале озимого 

сорту Вівате Носівський,  

Носівська СДС, 2010 р. 

тоячий, довжиною – 11-14 см, шириною до 1,6 см, без воскового нальоту, те-

мно-зеленого кольору. Колос білий, остистий (ості прямі, довгі, нерозгалу-

жені), пірамідальний, щільний, довжиною до 19 см, неламкий, багатоквітко-

вий – 3-4 шт. Стебло міцне, потовщене під колосом, висотою до 100 см. Зер-

нівка середньої величини, виповнена, гладенька, червона, з добре розвиненим 

чубом, велика, з масою 1000 шт. – 49-52 г, довжина її – 7-9 мм, ширина – до 3 

мм, пшеничного типу розвитку (рис. 8). 

Висновки. Висвітлено деякі аспекти господарського значення та перспек-

тиви вирощування нового ботанічного роду Triticosecale. Проаналізовані гос-

подарські, морфо-біологічні особливості 

новостворених еколого-адаптивних сор-

тозразків тритикале озимого Носівської 

селекційно дослідної станції Чернігівсь-

кого ІАПВ УААН: Славетне, ДАУ 5, Ча-

ян, Пшеничне та Вівате Носівський, які 

характеризуються високою продуктивні-

стю, регенераційною здатністю та стійкі-

стю до низки абіотичних і біотичних фа-

кторів навколишнього середовища. Ці 

сорти тритикале озимого придатні для 

широкого впровадження у виробництво, 

забезпечують високі кількісні та якісні 

параметри урожаю, резистентні до низки 

екологічних факторів, є цінним матеріа-

лом для селекції, що доведено за резуль-

татами багаторічної науково-виробничої 

практики. 
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