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УДК 633.111.1 Природничі науки 

 
 

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОРТУ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ НА СЕЛЕКЦІЙНІ 

ІНДЕКСИ 

Лозінська Т.П., 

доцент кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин 

Білоцерківський національний аграрний університет 

м. Біла Церква, Україна 

З усього розмаїття кількісних ознак пшениці складно знайти таку 

маркерну ознаку, за якою можна було б вести добори продуктивних генотипів, 

тому вірогідність пошуку буде вищою тоді, коли досліджуються відносні 

величини, які складаються з двох чи трьох ознак, тобто – селекційні індекси. 

Вони, як відомо, інформаційніші, ніж абсолютні величини, тому в доборах на 

ранніх  етапах  селекції  (особливо  в  лімітуючих  умовах  середовища)  більшу 

перевагу необхідно надавати саме їм [1]. 

На підставі аналізу мінливості кількісних ознак вчені намагаються знайти 

критерії для відбору генотипів на ранніх етапах селекції, тому окреме місце 

займає теорія індексів [2]. 

Індекси покликані знижувати суб'єктивну оцінку величини ознаки, 

враховувати вплив інших ознак на основний показник яким є врожайність. 

Перевагами індексів називаються зменшення мінливості та встановлення 

закономірностей непомітних на абсолютних величинах, якщо до складу індексу 

входять дві кількісні ознаки, пов'язані тісною кореляцією, то він, за даними В. 

М. Тищенка та М. М. Чекаліна, виявляється менш мінливий, ніж його складові 

[1]. 

Індексна селекція відкриває широкі можливості аналізу мінливості та 

успадкування кількісних ознак, які можуть бути використані для 

індивідуального і групового добору на ранніх етапах селекції на 

продуктивність, тому сорти оцінювали за селекційними індексами [3]. 
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У своїх дослідженнях ми використовували наступні селекційні індекси 

FSI (відношення кількості зерен до довжини стебла помножене на 100), МІ 

(відношення маси зерна до довжини стебла помножене на 100), ІР (відношення 

маси 1000 зерен до довжини стебла), які вираховуються за методикою Szamak I. 

[4]. 

Дослідження проводилися в умовах дослідного поля Білоцерківського 

НАУ впродовж 2012-2016 років. Матеріалом для досліджень слугували сорти 

пшениці м’якої ярої різного генеалогічного походження, рекомендовані для 

вирощування в різних зонах України (Елегія миронівська (стандарт), Сімкода 

миронівська, Струна миронівська, Героїня, Ажурная, Аранка, Легуан, Вітка, 

Трізо, Краса Полісся). 

Дослідженнями проведена оцінка сортів пшениці м’якої ярої за 

селекційними індексами, що дає змогу підвищувати ефективність селекційних 

доборів за допомогою додаткової інформації про вторинні маркерні ознаки. 

Селекційний індекс тільки тоді матиме ефект у теорії добору, коли він формує 

низький і стабільний рівень мінливості у будь-якому середовищі, і саме такими 

виявились досліджувані індекси. 

Високим показником фіно-скандинавського індексу (FSI) 

характеризувався всі досліджувані сорти, які перевищували сорт – стандарт за 

даним показником від 5% (Трізо) до 36,7 (Сімкода миронівська). Виняток 

становить сорт Краса Полісся, який поступався стандарту на 1%. 

В середньому за роки досліджень фіно-скандинавський індекс у 

досліджуваних сортів знаходився в межах від 44,2 % у сорту Краса Полісся до 

82,5% у сорту Сімкода миронівська. Сорт стандарт мав даний показник на рівні 

45,2 % 

У шести сортів коефіцієнт варіації фіно-скандинавського індекса вказує 

на середню мінливість ознаки, а у Струни миронівської, Героїні, Легуана і 

Вітки – на незначну мінливість за низьких показників дисперсії. 

Фіно-скандинавський індекс характеризувався в цілому по досліду 

cереднім  рівнем  мінливості  з  відхиленнями від незначного до середнього. 
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Найменший коефіцієнт варіації відмічено у сорту Вітка – 3,3, а найвищий – у 

сорту Сімкода миронівська 16,1. У сорту стандарту Елегія миронівська даний 

показник був на рівні 11,1. 

Індекс перспективності (ІР) в середньому у роки досліджень знаходився в 

межах від 48,7 % (Краса Полісся) до 77,6 (Сімкода миронівська). У сорту 

стандарту Елегія миронівська даний показник був на рівні 48,8 %. Тобто всі без 

винятку сорти перевищували стандарт за даним селекційним індексом. 

Розмах мінливості варіював від 3,5 % у сорту Вітка до 18,8 у сорту 

Сімкода миронівська. У сорту стандарту Елегія миронівська даний показник 

був на рівні 4,4 %. 

Коефіцієнт варіації індексу перспективності вказує на незначну 

мінливість селекційного індексу, за винятком сорту Сімкода миронівська, у 

якого спостерігається середня мінливість (більше 10 %). У сорту стандарту 

Елегія миронівська коефіцієнт варіації становив 4,7 %. 

Низькі показники дисперсії встановлено у сортів пшениці м’якої ярої 

Героїня, вітка, Легуан, трізо і Краса Полісся, а також у сорту стандарту Елегія 

миронівська, що вказує на високу адаптивність зазначених вище сортів за 

індексом перспективності. 

За результатами проведених досліджень найвищими показниками 

мексиканського індексу (МІ) характеризувалися більшість сортів, а Трізо і 

Краса Полісся були на рівні сорту стандарту Елегія миронівська (2%). 

Найвищий показник селекційного індексу мав сорт Сімкода миронівська (3,4 

%), проте у нього спостерігаємо найвищий розмах мінливості, і, відповідно 

коефіцієнт варіації, який вказує на значну мінливість індексу в роки проведення 

досліджень. 

Найменший розмах мінливості спостерігаємо у сорту Краса Полісся (0,2 

%) та Струна миронівська (0,3 %). 

За коефіцієнтом варіації досліджуваний індекс вказував на незначну 

мінливість у сорту Струна миронівська та у сорту стандарту Елегія 
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миронівська. У всіх інших досліджуваних сортів спостерігаємо середню 

мінливість мексиканського індекса, за винятком Сімкоди миронівської. 

Найнижчий показник дисперсії в середньому за роки досліджень був у 

сорту Струна миронівська (0,03), що вказує на високу адаптивність сорту в 

мінливих умовах довкілля за мексиканським індексом. 

Таким чином, найвищими показниками ІР характеризувалися сорти, які 

мали оптимальне співвідношення між масою 1000 зерен до довжини стебла,  

FSI – сорти, які мали оптимальне співвідношення між кількістю зерен з колоса 

до довжини стебла, МІ – сорти, які мали оптимальне співвідношення між  

масою зерна з колоса до довжини стебла. 

Ефективними у нашій роботі виявилися індекси, які характеризувалися 

сильним кореляційним зв’язком з урожайністю: ІР (r = 0,67±0,07), FSI (r = 

0,61±0,07), МІ (r = 0,48±0,07), які мали середній та помірний кореляційний 

зв'язок з урожайністю. 
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