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Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

 

Селекційна система оцінювання та відбору екологічно пластичних  

сортів ярого ячменю в агрокліматичних умовах Донецької області 

 

                                                                Вінюков О.О., директор, к.с.-г.н.; 

                                                    Ващенко В.В., с.н.с., д.с.-г.н., професор; 

                                                 Бондарева О.Б., учений секретар, к.т.н., с.н.с.; 

                                                                         Логвіненко Ю.В., с.н.с., к.с.-г.н. 

 

У ячменю ярого стабільність інтегрального показника урожайності 

забезпечується пластичністю (нестабільністю) пов'язаних з нею деяких 

морфологічних ознак. 

Сорт, як складна біологічна система, зберігає свою постійність в 

результаті дії компенсаторних зв'язків між ознаками, а їх мінливість зберігає 

стійкість сорту в цілому. Тим більше, існують ознаки, стабільність яких 

забезпечує і стабільність урожайності, це: кількість зерен з рослини (КЗР)        

(r = 0,42), маса зерна з рослини (МЗР) (0,36), маса зерен з колосу (МЗК)         

(r = 0,47). Ці ознаки можна використовувати для добору екологічно 

стабільних форм.  

При створенні стабільних сортів за урожайністю абсолютна 

стабільність за всіма складовими її ознаками не є самоціллю. У селекційному 

процесі необхідно оцінювати сорти не тільки за середнім значенням ознаки, а 

й за екологічною стабільністю і аналізувати параметри середовища, як фону 

для добору, тоді можливо створювати сорти з різною реакцією на 

середовище. Це реалізує принцип екологічної спрямованості на сукупність 

середовищ, у яких буде вирощуватися сорт, із збереженням його екологічної 

стабільності. 

У першому модулі, який відображує вплив зовнішніх умов в період 

диференціації стебла і кущіння, що відповідає I-IIІ етапам органогенезу, 

визначився середній зв'язок між результуючою ознакою "продуктивна 

кущистість" і компонентною "загальна кущистість" Партнер (r = 0,30*) (рис. 

1). Зв'язок з іншою компонентною ознакою – "довжина колосу" був 



4 

 

недостовірним. Зв'язок між компонентними ознаками "загальна кущистість" 

– "довжина колосу" відзначено як негативний недостовірний. У модулі II, 

який відповідає III – IV етапам органогенезу, коли відбувається 

диференціація колосу, між продуктивною кущистістю і результуючою 

ознакою "кількість зерен з рослини" зв'язок  був високим і достовірним (r = 

0,93 *). Між компонентними ознаками "продуктивна кущистість" і "кількість 

зерен у колосі" слабкий недостовірний зв'язок. З іншою компонентною 

ознакою – "кількість зерен у колосі" слабкий відзначено достовірний зв'язок 

Партнер (r = 0,36*). 

У модулі III (дія зовнішніх умов в період диференціації генеративної 

системи, запилення і запліднення на V – IX етапах органогенезу) зв'язок 

результуючої ознаки "маса зерен з колосу" з "кількістю зерен з рослини" у  

2015 р. був слабким достовірним (r = 0,33*). Між результуючою ознакою 

"маса зерен з колоса" та компонентною "висота рослини" відзначено 

достовірний зв'язок (r = 0,36*). 

Зв'язок між компонентними ознаками “висота рослин” та “кількістю 

зерен з рослини” був майже відсутній.  

У модулі IV, що відображає дію зовнішніх умов в період формування, 

наливу і достигання зерна на X-XII етапах органогенезу, зв'язок між масою 

зерна з рослини і масою зерен з колосу був середнім достовірним (r = 0,36 *). 

Між результуючою ознакою – "маса зерна з рослини" і компонентною "маса 

1000 зерен" був середнім і достовірним (r = 0,46 *). Результуюча ознака 

реалізується при різних складових генетичної організації і залежить від умов 

зовнішнього середовища.  

Інформація про закономірності мінливості і їх аналіз в лімітуючих 

зовнішніх факторах дає можливість прогнозувати зміну домінування, 

адитивності, вивчити механізм генетичної організації кількісної ознаки, 

передбачати величини і знаки коефіцієнтів кореляції між ознаками за якими 

необхідно проводити добір в конкретних умовах вегетації.  
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 Рис. 1 Модульна структура ознаки продуктивності рослин у сорту ячменю 

ярого Партнер, 2015 р. 
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Добір родоначальних рослин бажано вести за комплексом ознак: 

продуктивна кущистість, кількість зерен в колосі, маса зерен з колосу, маса 

зерна з рослини, маса 1000 зерен, згідно чотирьох модулів в різних фазових 

співвідношень залежно від умов вегетації. 

Таким чином, в розглянутій системі модулів реалізації кількісних ознак 

продуктивності результуюча ознака сортів пов'язана тісно, слабко, негативно 

або недостовірно з однією із компонентних ознак і детермінується реакцією 

сортів на умови вегетації, тобто результуюча ознака реалізується при різних 

показниках компонентних ознак, а тому добір необхідно вести за комплексом 

ознак з використанням чотирьох модулів. 

Нові сорти ячменю ярого для зони недостатнього зволоження повинні 

бути середньостиглими, середньорослими, багатостебельними, з еластичним, 

міцним стеблом і добре розвиненою кореневою системою, мати довготривалу 

польову стійкість до основних хвороб. Потенційна врожайність при 

оптимальній технології в роки з задовільною вологозабезпеченістю рослин в 

період вегетації складає 5,0 – 6,0 т/га, в особливо посушливі роки 2,5 – 3,0 

т/га. 

Велика мінливість кількісних і якісних ознак в роки з контрастною 

вологозабезпеченістю рослин, нестабільна продуктивність, недостатній 

рівень розвитку ознак і властивостей у одних і тих же селекційних форм у 

зоні недостатнього зволоження обумовлюють необхідність планування 

параметрів нових сортів в двох варіантах, з урахуванням лімітів факторів, що 

визначають їх розвиток: в особливо посушливі роки і в роки з доброю 

вологозабезпеченістю рослин. При цьому передбачається не тільки подальше 

підвищення потенційної продуктивності сорту в оптимальних умовах 

вирощування, але й і підвищення його нижнього порогу врожайності в 

екстремальних умовах, приблизно з рівною напруженістю в порівнянні з 

фактичною врожайністю культури в даній екологічній зоні. Такий підхід 

дозволить ефективніше використовувати екологічні фактори середовища як 

диференціюючі фони для добору та оцінки селекційного матеріалу. 
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Проведені дослідження свідчать про можливість покращання сучасних сортів 

за показниками розробленої моделі для умов недостатнього зволоження. 

При розробці параметрів сортів ячменю використовували багаторічні 

дослідження морфологічних, біологічних та біохімічних показників 

продукційного процесу рослин сортів ячменю ярого, процесів редукції і 

компенсації елементів продуктивності в онтогенезі.  

Як вихідні дані використовували результати екологічного 

сортовипробування сортів ячменю з потенціалом урожайності від 5,0 до 6,5 

т/га, і рекомендованих для вирощування в зоні Степу (табл.1). 

 Таблиця 1. Реалізація параметрів моделі сортів ячменю ярого  

Господарська і біологічна 

ознака 

Сорт і рік реєстрації  
Донецький 12  Донецький 14  Донецький 15  Партнер 

Середня врожайність 

зерна, т/га 
3,98 4,07 4,73 6,0 

Висота рослин, см 68,4 66,6 67,8 70,3 

Кущистість:  

                 загальна 

 

2,3 

 

3,1 

 

3,3 

 

3,5 

                 продуктивна 1,5 2,4 2,6 2,8 

Довжина колосу, см 8,0 8,5 8,2 9,1 

Кількість  зерен в 

головному колосі, шт. 
19,0 20,3 21,8 22,7 

Маса зерен з колосу, г 0,95 1,0 1,08 1,10 

Маса зерна з рослини, г 1,1 1,2 1,2 1,3 

Щільність колосу, шт. 11,5 11,5 11,4 12,0 

Маса 1000 зерен, г 50,1 50,3 52,9 54,1 

Стійкість до вилягання, 

бал 
4,6 4,6 4,7 4,8 

Ураженість хворобами, 

%: 

    

борошниста  роса 1,9 0,6 0,0 0,1 

летюча сажка 3,3 2,1 0,4 0,2 

Вміст білка в зерні, % 13,3 13,3 13,0 13,8 

Вегетаційний період, діб 75-78 76-80 78-80 78-80 
 

Аналіз експериментальних даних показав, що прогрес селекції ячменю 

ярого в умовах недостатнього зволоження здійснюється за рахунок крупності 

зерна (маса 1000 зерен від 45 до 55 г), кількості зерен в колосі (від 20 до 24 

шт.), довжини колосу (від 8,5 до 9,5), посухостійкість на рівні сортів 
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Донецький 12 і Сталкер. 

Фактичні параметри сорту створено на основі аналізу елементів 

продуктивності та досягнутого рівня врожайності сортів включених до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.  

Параметри перспективного сорту розроблено на основі біологічного 

потенціалу елементів продуктивності культури з урахуванням їх редукції і 

компенсації за середніми багаторічними даними і прогресу селекції на 

конкретну ознаку в нових сортах ячменю ярого (табл. 2). 

Таблиця 2. Основні параметри сортів для умов недостатнього 

зволоження  північної підзони Степу України  

Ознака Фактичні Перспективні 

Потенційна урожайність, т/га 4,5 – 5,0 5,5 – 6,5 

Число продуктивних стебел на 1 м
2 

550 – 600  600 – 650  

Маса 1000 зерен, г 45 – 48  50 – 52  

Висота рослин, см 72 – 75  75 – 78 

Тривалість вегетаційного періоду, діб 75 –78 78 – 80 

Вміст білка в зерні, % 12,5 – 13,0  13,0 – 13,5  

Посухостійкість, балів 5 – 7 7 – 9 

 

Основну увагу спрямовано на підвищення адаптивності до стресових 

факторів. Стратегія селекції передбачає стабілізацію врожайності за рахунок 

підвищення нижнього порогу врожайності на 0,3 – 0,5 т/га, з урахуванням 

використання потенціалу. 

При дослідженні впливу певних факторів на показники продуктивності 

рослин був розроблений і застосований графічний алгоритм аналізу дії 

препаратів, в аспекті підвищення рівня екологічної пластичності сортів 

ячменю ярого при вирощуванні в агрокліматичних умовах регіону (Патент 

України № 88521 від 25.03.2014 р. Спосіб аналізу елементів продуктивності 

та пластичності сільськогосподарських культур. Авт. Вінюков О.О., 

Дмитренко П.П., Бондарева О.Б.). 

Цей алгоритм передбачає побудову графіку: на вісі ординат попарно-

протилежно наносяться базові ознаки продуктивності рослин, приріст яких 

безпосередньо впливає на прибавку урожайності – кількість зерен у колосі та 
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маса 1000 зерен (А, В); на вісі абсцис попарно-протилежно наносяться 

показники продуктивності, приріст яких опосередковано впливає на 

прибавку урожайності, обумовлюючи приріст значень двох базових 

показників – кількість продуктивних стебел та довжина колосу (С, D). 

Пункти С і D поєднуються векторними лініями з пунктами А та В, 

демонструючи таким чином характер взаємозв’язків приросту значень для 

показників, що розглядались. 

На графіку пункти А, В, С, D демонструють відсотковий приріст 

значень показників продуктивності експериментальних рослин відносно 

контролю для сортів ячменю ярого Донецький 14 та Сталкер (рис. 2). 

 

 

Рис. 2.  Вплив регуляторів росту на показники індивідуальної продуктивності 

рослин ячменю ярого сортів Донецький 14 та Сталкер 

 

Аналіз графічних даних показує, що використання, наприклад, 

регуляторів росту для обробки насіння та обприскування рослин ячменю 

ярого Донецький 14 під час вегетації сприяло приблизно рівномірному 
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підвищенню значень для таких показників, як кількість продуктивних стебел 

та довжина колосу (˃10%). Дещо в меншій мірі дія препаратів відобразилась 

на прирості такого показника, як маса 1000 зерен (3,5 %), і зовсім незначно 

(3,0%) вплинула на приріст кількості зерен у колосі. 

Аналіз отриманих графічних даних свідчить про різний вплив 

регуляторів росту на показники продуктивності ячменю ярого сорту Сталкер. 

Так, найбільшу прибавку над контролем мала довжина колосу (11,7%), дещо 

менший вплив препаратів був на показник кількості зерен у колосі (7,5%). 

Кількість продуктивних стебел підвищилась порівняно з контролем лише на 

1,8 %. Що стосується маси 1000 зерен, то вона була на рівні 5,3 %.   

Співвідношення графіків показує, що залежно від агроекологічних 

особливостей сортів використання регуляторів росту для обробки насіння та 

обприскування посівів під час вегетації дещо по різному впливає на приріст 

значень показників продуктивності рослин відповідно генетично 

обумовлених особливостей сорту, які були закладені при його виведенні. Так, 

значно в меншій мірі спостерігався приріст показника кількість 

продуктивних стебел у сорту Сталкер (1,8% проти 11,1% для сорту 

Донецький 14). 

Наведений принцип побудови графіків надає можливість визначити 

перевагу того чи іншого сорту за пластичністю при застосуванні 

рістактивуючих препаратів. Він виконується розрахунком співвідношення в 

межах кожного графіка площ двох умовних трикутників АВС та АВD. Сума 

значень приросту показників у відсотках між вершинами А і В 

застосовується в якості основи трикутників, а приріст значень ОС та ОD – їх 

висоти. При розрахунку площ умовних трикутників для сорту Донецький 14 

було встановлено, що вони приблизно однакові і мають: ∆ АВС – 36,1, а ∆ 

АВD – 45,8 абстрактних одиниць. Відповідно для сорту Сталкер – ∆ АВС – 

11,5, а ∆ АВD – 74,9 абстрактних одиниць (різниця у 63,4 одиниці). 

Аналіз конфігурації графіків, співвідношення площ трикутників АВС 

та АВD та значень їх висоти (ОС та ОD) двох сортів дає змогу 



11 

 

охарактеризувати сорт Донецький 14, як більш пластичний порівняно з 

сортом Сталкер в посушливих умовах східної частини північного Степу 

України. Це проявляється за рахунок рівномірності впливу регуляторів росту 

на показники продуктивності ячменю ярого сорту Донецький 14. 

Найбільш консервативний характер в реакції обох сортів на 

застосування регуляторів росту має показник продуктивності рослин – 

кількість зерен у колосі. Представлений спосіб аналізу дозволяє 

прогнозувати та підбирати додаткові технологічні заходи та компоненти 

сумішей реагентів, що підвищували б приріст цього показника.  

Розроблена селекційна система оцінювання та відбору екологічно 

пластичних сортів ячменю ярого для умов недостатнього зволоження  

північно-східного Степу України значною мірою реалізована при створенні  

нових сортів Східний, Степовик, Аверс, Щедрик, Сталий, Резерв, Реприз, 

Петрович.  


