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Постановка проблеми. Гетерогенність сортів 

самозапильних культур за принципами еволюцій-
ної генетики [1; 2] та з досвіду створення знамени-
тих гетерогенних і багатолінійних сортів пшениці 
м’якої озимої – Миронівської 808, Одеської 51, 
Альбатроса одеського, Селянки [3–6] – є фактором 
щонайменше розширення екологічної пластичнос-
ті, адаптивності та можливостей реалізації генети-
чного потенціалу продуктивності та якості зерна за 
різних умов вирощування. Морфологічні ознаки 
ідентифікації сорту повинні відповідати вимогам 
ВОС-тесту за відмінністю, однорідністю і стабільні-
стю [7]. Вимоги до створення повністю однорідних 
сортів є більш юридичним фактором, значення 
якого пов’язане з необхідністю захисту прав на 
селекційні досягнення в умовах ринку сортів і на-
сіння та входження України у міжнародні організа-
ції – UPOV (Міжнародний союз з охорони сортів 
рослин), OESD (Організацію економічного співробі-
тництва та розвитку), ISTA (Міжнародну асоціацію 
з виробництва насіння). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних даних із вивчення комерцій-
них сортів [8], результати щорічної експертизи 
нових сортів за ВОС-тестом на спеціалізованих 
випробувальних станціях Українського інституту 
експертизи сортів рослин свідчать, що частина 
сортів не є однорідними за окремими характери-
стиками [9]. У наших дослідженнях упродовж 
2006–2018 рр. проведена комплексна оцінка 
рівня гетерогенності 86 сортів вітчизняної та 
закордонної селекції, які в цей період значилися 
в Державному Реєстрі України. З цієї кількості 
тільки 12 сортів (14,0%) виявилися повністю 
однорідними, решта 74 сорти (86,0%) проявили 
різною мірою гетерогенність за морфофізіологіч-
ними ознаками та властивостями, біохімічними і 

молекулярними маркерами. Через це виникають 
питання методології ведення добазового насін-
ництва сортів у зв’язку з різним рівнем гетеро-
генності. Існуюча методика [10; 11] не враховує 
цих особливостей сортів, що знижує ефектив-
ність насінницького процесу, збільшуючи його 
тривалість і необґрунтовані затрати. Роль рівня 
гетерогенності сортів пшениці м’якої озимої за 
використання різних схем одержання оригіналь-
ного насіння була досліджена нами раніше 
[12; 13]. Ми дійшли висновку про необхідність 
диференційного підходу у вирішенні завдань 
підвищення ефективності добазового насінницт-
ва. Але виявити конкретні рівні гетерогенності 
сортів і визначити відповідно до цих рівнів най-
більш ефективні схеми тоді не вдалося. 

Мета дослідження – розробити методологію 
диференційованого вибору найбільш раціональ-
них схем добазового насінництва сортів пшениці 
м’якої озимої залежно від їх рівня гетерогенності 
та доведення сортів і перспективних ліній до 
необхідної гомогенності на різних етапах селек-
ції та насінництва. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження провадили у Селекційно-генетичному 
інституті – Національному центрі насіннєзнавст-
ва та сортовивчення (СГІ – НЦНС) у період 
2011–2015 рр. у процесі добазового насінництва 
сортів пшениці м’якої озимої з чітко визначеним 
рівнем гетерогенності: високогетерогенні – Ера 
одеська, Гарантія одеська; середньо-
гетерогенні – Голубка одеська, Традиція одесь-
ка; однолінійні (однорідні) – Журавка одеська, 
Нива одеська. Ці сорти вивчалися одночасно за 
чотирма схемами добазового насінництва з 
варіантами різних обсягів вивчення сімей у на-
сіннєвих розсадниках (табл. 1). 

Таблиця 1 – Схеми первинного насінництва, використані для порівняльного вивчення 
ефективності формування розсадника розмноження першого року (Р-1) у сортів 
із різним рівнем гетерогенності 

Схема 1. На основі одноразового масового добору. 
Схема 2. Спрощена схема з використанням індивідуально-сімейного добору тільки на рівні РВ-1 і 
формування на цій основі розсадника Р-1 тільки із сімей, відібраних у РВ-1, виключаючи РВ-2. Ця 

схема передбачає формування Р-1 із сімей РВ-1 у різній кількості – 100, 300, 500. 
Схема 3. Повна схема первинного насінництва з ланками РВ-1, РВ-2, але Р-1 формувався з різної 

кількості сімей РВ-2 – 10, 30, 50. 
Схема 4. Схема переводу насінництва гетерогенних сортів на схему насінництва багатолінійних сор-
тів із використанням методу половинок: виділення кращих ліній за повною схемою первинного насін-

ництва, які складають постійну генетичну основу сорту, з подальшим збереженням їх індивідуальності 
шляхом пересіву кожної лінії й щорічного формування Р-1 методом половинок. 
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За цими схемами у 2013 р. були сформовані не-
великі партії насіння (умовно РВ-2), використаного 
для закладки розсадника розмноження першого  
(Р-1) під урожай 2014 р. за схемою конкурсного 
сортовипробування (ділянка 10 м2 у трикратній 
повторності) в однакових умовах експерименталь-
ного поля інституту. З отриманого насіння під уро-
жай 2015 р. було закладено за такою ж схемою 
випробування сортів у розсадниках розмноження 
другого року (Р-2). Відтворюваність сорту за різних 
схем добазового насінництва визначалася методом 
морфометричного аналізу рослин і методом елект-
рофорезу запасних білків у відділі генетичних основ 
селекції СГІ – НЦНС (О.І. Рибалка, М.В. Червоніс) 
100 біотипів кожного варіанта досліду. Крім цього, 
ефективність різних схем насінництва визначалася 

за величинами врожайності в розсадниках Р-1, Р-2. 
Достовірність відмінностей вивчення показників 
установлена на основі дисперсійного аналізу даних 
польових експериментів [14]. 

Результати досліджень. Складність виконан-
ня досліджень зумовлювалася необхідністю ви-
вчення в однакових умовах часу і простору великої 
кількості варіантів експерименту, що із супутніми 
спостереженнями й аналізами рослин і сімей скла-
ли величезні обсяги експериментальної роботи у 
короткий період від збирання до посіву озимої 
пшениці. Як видно з табл. 2, на сортах спостеріга-
ється ефект добору за врожайністю за різних схем 
первинного насінництва, який зростає з підвищен-
ням гетерогенності сортів, а також зі збільшенням 
кількості сімей, що вивчалися у РВ-1 і РВ-2. 

Таблиця 2 – Урожайність у розсадниках Р-1, Р-2, отримана за різними схемами та варіантами 
первинного насінництва сортів із різним рівнем гетерогенності та ступінь 
їх відтворюваності, 2014–2015 рр. 

Сорти за рівнем 
гетерогенності Сорт Схема, варіант пер-

винного насінництва 
Урожайність, ц/га Відтворюва-

ність сорту, % Р-1, 2014 Р-2, 
2015 Х 

1 2 3 4 5 6 7 

Високо- 
гетерогенні 

Ера оде-
ська 

Схема 1 55,1 62,2 58,6 84,8 
Схема 2 

100 сімей 56,3 62,8 59,6 88,6 
- « -       300 сімей 58,8 64,4 61,6 92,6 
- « -       500 сімей 59,6 66,1 62,8 98,4 

Схема 3 
10 сімей 57,8 61,7 59,8 95,5 

- « -         30 сімей 59,5 3,5 61,5 98,8 
- « -         50 сімей 60,3 67,1 63,7 99,6 

Схема 4 62,8 68,4 65,6 98,7 

Гарантія 
одеська 

Схема 1 52,4 63,4 57,9 81,4 
Схема 2 

100 сімей 52,8 62,7 57,8 86,2 
- « -       300 сімей 54,4 64,8 59,6 89,4 
- « -       500 сімей 56,1 64,5 60,3 92,2 

Схема 3 
10 сімей 52,9 63,4 58,2 92,4 

- « -         30 сімей 56,3 64,1 60,2 94,4 
- « -         50 сімей 58,9 64,1 61,5 95,5 

Схема 4 59,8 66,1 63,0 96,8 

Середньо- 
гетерогенні 

Голубка 
одеська 

Схема 1 56,4 65,5 61,0 92,6 
Схема 2 

100 сімей 57,1 65,8 61,4 94,3 

- « -       300 сімей 58,8 67,2 63,0 97,8 
- « -       500 сімей 59,3 67,4 60,8 98,3 

Схема 3 
10 сімей 57,8 65,9 61,8 97,6 

- « -         30 сімей 57,4 67,8 62,6 99,6 
- « -         50 сімей 59,5 68,3 63,9 99,7 

Схема 4 59,8 69,1 64,4 99,6 

Традиція 
одеська 

Схема 1 54,4 64,9 59,6 90,4 
Схема 2 

100 сімей 55,1 65,1 60,1 92,8 
- « -       300 сімей 56,2 66,1 61,1 94,4 
- « -       500 сімей 56,2 66,4 61,3 95,8 

Схема 3 
10 сімей 55,5 65,4 60,4 91,5 

- « -         30 сімей 57,2 66,7 62,0 96,4 
- « -         50 сімей 57,8 67,1 62,1 97,1 

Схема 4 59,4 67,9 63,6 97,8 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Однолінійні Журавка 
одеська 

Схема 1 55,1 61,7 58,5 98,7 
Схема 2 

100 сімей 56,8 62,4 59,6 99,5 

- « -       300 сімей 55,4 62,4 58,9 99,7 
- « -       500 сімей 55,8 62,4 59,2 100,0 

Схема 3 
10 сімей 54,7 62,8 58,8 99,3 

- « -         30 сімей 55,3 62,8 59,1 99,8 
- « -         50 сімей 54,4 62,7 58,8 100,0 

НІР005 1,24 1,85  

Ступінь відтворюваності сортів за морфомет-
ричними, якісно альтернативними ознаками та 
біохімічними маркерами також залежить від рівня 
гетерогенності. Повна відтворюваність чистоліній-
них сортів досягається навіть за найбільш спроще-
ними схемами первинного насінництва – за одно-
разового масового чи індивідуально-сімейного 
добору за мінімальних обсягів добору елітних 
рослин. 

Сорти із середнім рівнем гетерогенності потре-
бують тільки складних схем добору з перевіркою 
нащадків у РВ-1 та РВ-2. Величина відтворюванос-
ті таких сортів підвищується зі збільшенням кілько-
сті сімей у РВ-1 до 300 шт., а в РВ-2 – до 50 сімей. 

Первинне насінництво високогетерогенних сор-
тів необхідно здійснювати за повною схемою з 
переводом насінництва гетерогенних сортів у 
багатолінійні з контролем і збереженням індивіду-
альності кожної сім’ї. Для цього за один-два цикли 
первинного насінництва таких сортів за повною 
схемою і додатково 1–2 роки випробування виді-
лених кращих ліній за схемою сортовипробування 
визначаються базові лінії, які складають постійну 
генетичну основу сорту для щорічного формування 
розсадника розмноження першого року Р-1. Най-
більш висока відтворюваність сортів із високим 
рівнем гетерогенності досягається, коли базовий 
набір ліній створюється із сімей РВ-1 у кількості не 
менше 500 шт., а в РВ-2 їх повинно бути понад 
50 шт. 

Переводячи схеми насінництва гетерогенних 
сортів у схему багатолінійних сортів, доцільно 
використовувати метод половинок. За цим мето-
дом базові лінії висіваються індивідуально на діля-
нках 10–20 м2, і насіння з цих ділянок ділиться на 
дві рівні частини. Одна частина йде на формуван-
ня розсадника розмноження першого року (Р-1), а 
друга – для закладки РВ-2 і страхового зберігання 
кожної лінії. Ця процедура здійснюється щорічно. 

Отже, диференційний вибір схеми первинного 
насінництва й обсягів розсадників дає можливість 
скоротити термін отримання добазового насіння 
однолінійних сортів пшениці м’якої озимої на 1–2 
роки, досягати більш високого рівня відтворення 
середньогетерогенних сортів і забезпечити стабі-
льну генетичну базу переводом схеми ведення 
первинного насінництва високогетерогенних сортів 
на схему багатолінійних сортів. Загалом такий 
диференційований підхід у виборі схеми добазово-
го насіння дає можливість знизити затрати на 20–
30% і забезпечити підтримку на високому рівні 
генетичної ідентичності, однорідності та стабільно-
сті сорту. 

Із розвитком ринкових відносин в агропромис-
ловому секторі економіки, із входженням України у 
міжнародні організації UPOV, OESD, ISTA, які 
визначають правила відносин на ринку сортів і 
насіння, постали нові вимоги до створюваних сор-
тів. Крім зростаючих вимог конкурентоспроможнос-
ті сортів за господарсько- і біологічно цінними 
ознаками врожайності, якості насіння та стійкості 
до біотичних і абіотичних стресових факторів, 
набувають великого значення правила правового 
захисту сортів, сформовані в хартії UPOV і, насам-
перед, критеріями відмінності, однорідності та 
стабільності (ВОС-тест). 

Незважаючи на певні переваги гетерогенних і 
багатолінійних сортів за стійкістю (витривалістю) 
до стресових факторів і стабільністю урожаїв у 
варіюючих умовах вирощування, ці сорти здебіль-
шого не відповідають вимогам ВОС-тесту. Отже, 
вони не можуть бути захищені як інтелектуальна 
власність. У цьому разі правові вимоги переважа-
ють господарську доцільність. 

На цьому етапі розвитку сільськогосподарсько-
го виробництва поширення гетерогенних сортів 
можливе за достатнього рівня однорідності за 
морфологічними ознаками тільки на внутрішньому 
ринку України. За кордоном такі сорти не підляга-
ють реєстрації та можуть слугувати лише як вихід-
ний матеріал для індивідуальних доборів і ство-
рення нових чистолінійних сортів. Щоб забезпечи-
ти чітку систему насінництва відповідно до вимог 
ОЕСД і надійний правовий захист сортів в Україні й 
за кордоном, треба здійснювати заходи доведення 
сортів у процесі їх створення і добазового насінни-
цтва, насамперед, до високого рівня однорідності. 

Здійснюючи схему добазового насінництва з 
вивчення нащадків першого (РВ-1) і другого (РВ-2) 
років за морфофізіологічними ознаками, біохіміч-
ними та молекулярними маркерами [15], встанов-
люємо рівень гетерогенності сорту. За певної іден-
тичності насіння ліній РВ-2 можна об’єднувати для 
формування розсадника розмноження першого 
року Р-1 із подальшим веденням базового насін-
ництва. 

Якщо у сорту виявляється певний рівень різно-
якісності ліній, схему первинного насінництва слід 
модифікувати в напрямі виділення: а) однієї типо-
вої та найбільш досконалої за комплексом ознак 
лінії, яка слугуватиме родоначальником (перша 
схема пюріфікації1); б) групи ідентичних і типових 

                                                
1Пюріфікація – прийнята авторами статті назва 
процесу доведення сорту до необхідного рівня 
однорідності 
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ліній, що складатимуть подальшу генетичну основу 
сорту (друга схема пюріфікації). 

Для ефективного ведення цієї роботи лінії, 
виділені в ланках добазового насінництва в 
широкорядному посіві (РВ-1) у суцільному посіві 
на ділянках 10 м2 без повторностей, необхідно 
продовжити вивчати в наступні 2–3 роки за ти-
пом конкурсного сортовипробування на ділянках 
суцільного посіву (10–20 м2) у 3–4-кратній повто-
рності. Кожна лінія вивчається індивідуально, 
якщо стоїть завдання виділення кращої лінії як 
родоначальника сорту, а також суміші насіння 
ідентичних ліній, якщо вони плануються бути 
генетичною базою сорту. У кожному з цих варіа-
нтів порівняння ведеться з вихідною сортовою 
популяцією як стандартом. 

У період 2011–2015 рр. у відділі селекції та на-
сінництва пшениці СГІ – НЦНС у процесі виконан-
ня програми добазового насінництва «молодих» 
сортів (перші 1–3 роки після реєстрації) спочатку 
визначається рівень їхньої гетерогенності в РВ-1 і 
РВ-2, а потім, залежно від ситуації, здійснюються 
заходи з доведення сортів до необхідної гомоген-
ності за однією з наведених схем. Чітко проявля-
ються закономірності ефективності внутрішньосор-
тових доборів від їхнього рівня гетерогенності. 
Перевищення за врожайністю окремих ліній у 
розсаднику РВ-2 є доведенням як спадкова відмін-
ність, тільки у разі підтвердження цих переваг у 
наступних генераціях вивчення ліній за схемою 
конкурсних випробувань над вихідними сортами і 
національними стандартами (табл. 3). 

Таблиця 3 – Ефективність внутрішньосортових доборів за врожайністю у процесі добазового 
насінництва сортів пшениці (РВ-1, РВ-2, 2011–2012 рр.) та наступного 
сортовипробування (2013–2015 рр.) залежно від їхньої гетерогенності 

Сорт Ступінь гетеро-
генності 

Частота ліній із суттєвим пере-
вищенням за врожайністю вихі-

дного сорту, % 

Величина переви-
щення вихідного 

сорту, % 
Катруся одеська Висока 9,7 7,9–12,4 

Ера одеська Висока 11,7 16,5–22,8 
Гарантія одеська Висока 7,6 9,5–17,5  
Кантата одеська Висока 11,2 13,9–24,6 
Оранта одеська Висока 14,5 15,9–23,9 

Житниця одеська Висока 10,8 16,1–19,8 
Голубка одеська Середня 6,7 3,9–14,6 
Соната одеська Середня 4,0 5,1–9,7 

Мудрість одеська Середня 5,9 8,1–17,6 
Традиція одеська Середня 2,7 5,4–9,6 
Щедрість одеська Середня 4,0 7,9–28,4 
Журавка одеська Однолітній 0,0 0,0–0,0 

Нива одеська Однолітній 0,0 0,0–0,0 
Мелодія одеська Однолітній 0,0 0,0–0,0 

Як видно з даних табл. 3, частоти виділених лі-
ній і величина їхнього перевершення за врожайніс-
тю вихідних сортів прямо залежить від рівня їхньої 
гетерогенності й особливостей конкретного гено-
типу. 

Слід зауважити, що виділені лінії за врожайніс-
тю часто не мають чітких відмінностей за ідентифі-
каційними ознаками, біохімічними та молекуляр-
ними маркерами, визначеними для вихідних сортів. 
У таких випадках ці лінії доцільно використовувати 
для удосконалення конкретного сорту за врожайні-
стю та доведення його до необхідного рівня одно-
рідності. Для середньогетерогенного сорту родо-
начальником у подальшому насінництві може бути 
одна з кращих виділених ліній (перша система 
пюріфікації). Для високогетерогенного сорту більш 
репрезентативне його відновлення відбудеться за 
добору групи ідентичних за всіма ознаками і мар-
керами ліній (друга схема пюріфікації). 

Лінії, які суттєво відрізняються від основної гру-
пи ліній вихідного сорту за ідентифікаційними 
критеріями й суттєво перевищують вихідний сорт і 
національний стандарт за врожайністю, слід ви-
значати як новий сорт і передавати його на держа-
вне сортовипробування. Удосконалення і пюріфі-
кацію за приведеними схемами здійснено на всіх 
сортах, диференційовано залежно від їхнього рівня 
гетерогенності. Зрозуміло, що однолінійні сорти 

таких маніпуляцій у первинному насінництві не 
потребують. 

Із вивчених сортів тільки у високогетерогенного 
сорту Щедрість одеська виділена лінія Еритроспе-
рмум 293/11, яка визначена як новий сорт і пере-
дана на державне сортовипробування в 2014 р. під 
назвою Нота одеська (заявка № 140102008). 

Сорт Нота одеська вирізняється оригінальним 
морфотипом із прямостоячим кущем та еректоїд-
ним листям, що забезпечує підвищений рівень 
фотосинтетичної активності. Генетичний потенціал 
урожайності досягає 120 ц/га. Сорт характеризу-
ється підвищеною посухостійкістю, морозостійкістю 
та стійкістю до збудників основних хвороб на рівні 
6–7 балів. За результатами державного сортови-
пробування (2015–2016 рр.) Нота одеська забез-
печила урожайність 58,6–84,9 ц/га, що на 4,3–
22,5% вище за національні стандарти. 

Максимальна урожайність – 104,6 ц/га. Хлібопе-
карські властивості борошна відмінні, відповідають 
показникам сильної пшениці: вміст білка – 13,3–
14,4%; сила борошна – 312–386 о. а., об’єм хліба зі 
100 г борошна – 1480–1520 см3. Сорт має високу 
позитивну реакцію на внесення мінеральних азот-
них добрив (К=11,7), вирізняється витривалістю до 
середніх і низьких агрофонів. Сорт Нота одеська 
занесений до Реєстру України для поширення у всіх 
агрокліматичних зонах України на 2017 р. 
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Доведення комерційних (зареєстрованих) або 
уже переданих на державне сортовипробування 
сортів до належного рівня однорідності – це своє-
рідне виправлення тих недоробок, які були допу-
щені у процесі створення сорту. 

У зв’язку з цим виникає ряд проблем у процесі 
ВОС-тестування в державному сортовипробуванні 
та у швидкому налагодженні первинного насінниц-
тва. Практично унеможливлюється випробування і 
реєстрація сорту за кордоном. Тому пюріфікацію 
сорту необхідно здійснювати на етапі підготовки 
кандидата в сорти (КС) для передачі на державне 
сортовипробування. 

У відділі селекції та насінництва пшениці СГІ – 
НЦНС упродовж останніх 10 років здійснювалося 
удосконалення схеми поглибленого вивчення і 
прискореного переміщення перспективних ліній 
(кандидати в сорти – КС) з етапу селекційного 
процесу на етап первинного насінництва. Ця схема 
включає одночасне сортовипробування і поперед-
нє (мале) розмноження (МР). Попереднє розмно-
ження включає всі перспективні лінії, які виділили-
ся після двох років конкурсного сортовипробуван-

ня. Крім розмноження, тут проводиться робота з 
доведення насіння до певного рівня генетичної 
чистоти – видові та сортові прополки, контроль 
генотипного складу методом електрофорезу запа-
сних білків тощо. 

Цей насіннєвий збір використовується для по-
дальшого вивчення виділених КС у розширеному 
екологічному сортовипробуванні на різних агро-
технічних фонах і для закладки великого розмно-
ження (ВР). Тут також проводяться роботи з ви-
далення візуально упродовж вегетації будь-яких 
домішок. Насіння КС, що визначаються як сорти, 
доводиться до високих посівних кондицій і відпо-
відно до заявочних документів і рознарядок відп-
равляється для закладки сортовипробувань на 
станціях Українського інституту експертизи сортів 
рослин. Інколи всіх цих заходів з очистки посівів 
(негативного добору) на КС недостатньо для 
забезпечення високого рівня гомогенності. Тому 
на етапі підготовки виділення КС до передачі на 
державне сортовипробування необхідно підсили-
ти заходи з пюріфікації цих КС у спеціальних 
розсадниках (табл. 4). 

Таблиця 4 – Методи досягнення однорідності сортів пшениці м’якої озимої 
І. На етапі первинного насінництва комерційних сортів: 

а) на сортах середньогетерогенних − добір типової кращої лінії в розсадниках РВ-1, 
РВ-2. Ця лінія репродукується надалі як родоначальник сорту (перша схема пюрі-
фікації); 

б) на сортах високогетерогенних− добір груп ідентичних (одного морфотипу) ліній, які 
складають генетичну основу сорту (друга схема пюріфікації). 

ІІ. На етапах підготовки кандидатів у сорти до передачі на державне сортовипробування: 
а) одночасно з початком розмноження КС закладається розсадник пюріфікації (50–

100 ліній кожного сорту) за схемою первинного насінництва (РВ-1, РВ-2); 
б) за результатами вивчення ліній за ознаками та маркерами формується розсадник 

Р-1, насіння якого відправляється на державне сортовипробування і є базовим для 
подальшого насінництва, якщо сорт буде занесений до Держреєстру. 

ІІІ. На етапі селекційного процесу створення сорту: 
а) індивідуальні добори на гібридному матеріалі за схемою Педігрі до 5–7 генерацій 

залежно від характеру генетичного контролю ознак; 
б) використання прямих і переривчастих беккросів у програмах схрещування для се-

лекційного удосконалення певних сортотипів; 
в) використання конвергентних схрещувань для доведення селекційного матеріалу до 

певного рівня гетерогенності; 
г) використання біотехнологічних методів отримання подвоєних гаплоїдів (андроген-

них через культуру пиляків чи з допомогою гаплопродюсерів). 

Ці розсадники закладаються одночасно з попе-
реднім (малим) розмноженням КС за повною схе-
мою первинного насінництва в обсягах 50–100 
ліній кожного кандидата. 

За результатами вивчення ліній за ідентифіка-
ційними ознаками, біохімічними і молекулярними 
маркерами формується з ідентичних ліній розсад-
ник Р-1, насіння якого відправляється на державне 
сортовипробування і є базовим для подальшого 
насінництва, якщо сорт буде занесений до Держа-
вного реєстру сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні. Тут надзвичайно важливо макси-
мально точно ідентифікувати лінії і на самому 
початку офіційного існування сорту забезпечити 
повну відповідність критеріям ВОС-тестування. 
Дуже важливо, а можливо, конче необхідно, крім 
візуальних ознак і біохімічних маркерів, використо-
вувати найбільш точний метод ідентифікації гено-
типів – молекулярне маркування, точніше – моле-

кулярну паспортизацію сорту. За формулою МС-
локусів можна завжди довести генетичну ідентич-
ність сорту і забезпечити його правовий захист в 
Україні та за кордоном [15]. 

Незважаючи на ряд позитивних рішень завдань 
із доведення перспективних номерів до необхідно-
го рівня відповідності критеріям ВОС-тестування 
на етапі підготовки номерів до передачі на держа-
вне сортовипробування, у цьому процесі є певні 
недоліки. Зокрема, за методиками пюріфікації 
дослідження необхідно проводити у великих обся-
гах, що за нинішніх розцінок на біохімічні та моле-
кулярно-генетичні аналізи веде до значних витрат. 
З великої кількості КС (100 і більше), що проходять 
тестування, тільки окремі (3–5 КС) стануть родона-
чальниками сортів, а решта будуть відбраковані за 
різними показниками та характеристиками. Вико-
нується значна частина непотрібної роботи. Більш 
ефективно завдання відповідності сорту критеріям 
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ВОС-тестування вирішується на етапі селекційного 
процесу. 

Оскільки в цій статті розглядаються питання 
первинного насінництва сортів пшениці м’якої 
озимої у зв’язку з рівнем гетерогенності, зазначимо 
тільки головні особливості селекційного процесу, 
які забезпечують ефективне вирішення названих 
завдань. Насамперед потрібно виключити індиві-
дуальні добори з гібридного матеріалу ранніх ге-
нерацій (F2-F3) як кінцевий етап виділення родона-
чальників сортів. Повторні індивідуальні добори 
треба продовжувати за схемою Педігрі до 5–
7 генерації залежно від генетичної віддаленості 
схрещування батьківських компонентів і характеру 
генетичного контролю ознак і властивостей. 

Методом спрямованого керування мінливістю 
та прискореного досягнення генетичної однорідно-
сті є використання в селекції прямих і переривчас-
тих беккросів і конвергентних схрещувань і, відпо-
відно, повторних індивідуальних доборів. 

Радикальним способом досягнення генетичної 
однорідності селекційного матеріалу є біотехноло-
гічний метод отримання подвоєних гаплоїдів – 
андрогенних через культуру пиляків чи за допомо-
гою гаплопродюсерів через гібридизацію пшениці з 
кукурудзою. 

Висновки. У процесі добазового насінництва 
комерційних сортів пшениці м’якої озимої та у 
процесі розмноження перспективних ліній до пере-
дачі на державне сортовипробування важливо 
установити їхній рівень гетерогенності. 

Вибір найбільш раціональних схем добазового 
насінництва необхідно здійснювати диференційо-
вано залежно від рівня гетерогенності сортів. Для 
повного генетичного відтворення сорту з підви-
щенням його гетерогенності схеми і методи доба-
зового насінництва слід ускладнювати, а обсяги 
опрацювання ліній у насіннєвих розсадниках – 
збільшувати. 

Ефективність внутрішньосортових доборів має 
пряму позитивну залежність від рівня гетерогенно-
сті вихідного сорту та характеристик його генотипу 
за абсолютними величинами і розмахом мінливості 
цінних ознак і властивостей. 

На різних етапах селекційного і насінницького 
процесів слід використовувати конкретні методи та 
прийоми досягнення необхідної однорідності сортів 
з урахуванням генетичних особливостей селекцій-
ного і насінницького матеріалу. Оптимальним 
результатом використання цих методів є повна 
однорідність сорту до передачі його на державне 
сортовипробування. 
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