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Постановка проблеми. Селекція пшениці на 
якість зерна пов’язана з неабиякими трудноща-
ми, викликаними, передусім, відсутністю надій-
них генетичних джерел високого вмісту білка, 
існування негативної кореляції ознак якості зер-
на з продуктивністю, а також фенотипічною  
мінливістю ознак.  
На сьогодні виникає потреба у виробництві 

сильних пшениць, які б із незначними затратами 
формували високоякісне зерно. Ознака якості 
зерна пшениці, в більшості випадків, є віднос-
ним поняттям і розглядалася з точки зору харчо-
вої повноцінності, що залежало від вмісту й яко-
сті білка та інших складових частин зернівки і, 
по-друге, як вираження його технологічних пе-
реваг – придатності зерна для виробництва хліба 
[5]. Тому застосування фенольного методу на 
ранніх етапах селекції дає можливість швидко 
оцінити селекційний матеріал за якістю зерна.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

в яких започатковано розв'язання проблеми. 
Використання фенольного тесту дає змогу за-
фарбовувати певні тканини перикарда зерен 
пшениці парами фенолу за наявності кисню по-
вітря. Відкриття цього методу пов’язане з ім’ям 
Піпера [4]. Цей метод використовується для ви-
значення ідентичності та чистоти сортів пшени-
ці, поскільки умови вирощування не впливають 
на забарвлення зерна фенолом.  
Окремі вчені вказують на низьку розрізняючу 

здатність фенольного тесту, порівняно з елект-

рофорезом гліадинів. Для м'якої пшениці фено-
льний тест є полігенною ознакою, у формуванні 
якої беруть участь гени хромосом 2D і 2A (світ-
лий колір) [3], 6В, 5D і 7А (модифікатори) [5]. 
Забарвлення зерна пшениці в темний колір за 

використання фенольної проби окремі вчені 
пов’язують із показником хорошої хлібопекар-
ської якості пшениці. За допомогою даного ме-
тоду можна виявити генетично детерміновану 
якість зерна [1]. 
Мета досліджень та методика їхнього про-

ведення. Мета наших досліджень полягала у 
поділі сортів пшениці озимої на групи за забарв-
ленням зерна у фенолі. 
Матеріалом досліджень були 118 сортів пше-

ниці озимої різного географічного походження. 
Згідно з методикою Піпера, за забарвленням  
зерна у розчині фенолу ми поділили досліджува-
ні сорти на 5 груп (від світлого до темного ко-
льору). Під час поділу сортів пшениці озимої на 
групи ми встановили рівень показників якості 
зерна: маса 1000 зерен (г), склоподібність (%), 
натура зерна (г/л), вміст білка в зерні (%), вміст 
(%) і якість клейковини (од. п.), число падання 
(с), число седиментації (мл) (середнє по групі). 
Якість зерна пшениці озимої визначали у лабо-
раторії якості зерна ПДАА.  
Результати досліджень. За результатами фе-

нольного тесту до першої групи входило 10 сор-
тів пшениці озимої: Лан 25, Кобіра, Хуторянка, 
Досвід, Рута 2, Бірюза, Азов, Побєда 50, Зірниця, 
Дальницька, зерно яких мало світле забарвлення. 
Друга група налічувала 37 сортів, у яких зерно 
мало світло-коричневий колір. Третя група ха-
рактеризувалася коричневим забарвленням зер-
на, до якої входило 55 сортів. Четверта група 
налічувала 14 сортів пшениці озимої: Фаран-
доль, Богиня, Юсма, Супутниця, Красота, Миря-
нка, Ліра, Пам'ять, Старшина, Ліона, Антара, 
Довіра, Перлина Лісостепу, Шестопалівка, зерно 
яких мало темно-коричневий колір. До п’ятої 
групи входило 4 сорти: Левада, Золотоколоса, 
Ремеслівна, Харус, у яких зерно було забарвлене 
у темний колір (див. табл.). 

Досліджено 118 сортів пшениці м’якої озимої різ-
ного географічного походження за показниками 
якості зерна. Методом фенольного тесту поділе-
но сорти на групи за забарвленням зернівки. Вста-
новлено рівень прояву показників якості зерна у 
сортів пшениці озимої за групами фенольного те-
сту. Виділено сорти п’ятої групи із кращою якіс-
тю зерна. Виявлено, що сорти пшениці озимої  

Левада, Золотоколоса, Ремеслівна, Харус є цінним 
джерелом для отримання високоякісного селекцій-

ного матеріалу за даними ознаками. 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 3 • 2012 82 

Показники якості зерна пшениці озимої за фенольним тестом  
Групи Показник 1 2 3 4 5 

Кількість сортів, шт. 10 37 55 14 4 
Маса 1000 зерен, г 41,5 40,8 42,3 41,6 46,8 
Склоподібність, % 63 61 66 63 69 
Натура зерна, г/л 774 767 771 770 792 
Вміст білка, % 12,1 12,8 12,7 12,5 12,2 

Вміст клейковини, % 26,9 27,6 27,5 27,3 27,0 
Якість клейковини, од. 87 86 85 86 87 

Число падання, с 346 340 353 358 401 
Число седиментації, мл 40 47 40 41 39 

 
За даними таблиці можна відмітити, що най-

більший вміст білка (12,8 %) і вміст клейковини 
(27,6 %) мали сорти пшениці озимої другої гру-
пи. У третьої групи спостерігалася краща якість 
клейковини (85 од. п.). Четверта група сортів 
характеризувалася найбільшим числом седимен-
тації (41 мл). Цінною за якістю зерна виявилася 
п’ята група. Так, у сортів пшениці озимої даної 
групи було відмічено найбільші: масу 1000 зерен 
(46,8 г), склоподібність (69 %), натуру зерна  
(792 г/л) і число падання (401 с). Тому сорти Ле-
вада, Золотоколоса, Ремеслівна, Харус можна 
вважати цінними джерелами за якістю зерна і 
використовувати на ранніх етапах селекції. 

Висновки: 
1. За показниками білково-клейковинного 

комплексу виділено другу і третю групи сортів 
пшениці озимої. 

2. За седиментаційним числом, яке є важли-
вим показником під час проведення добору на 
ранніх етапах селекції, можна відзначити сорти 
четвертої групи. 

3. Кращою якістю зерна характеризувалися 
сорти п’ятої групи. 

4. Сорти Левада, Золотоколоса, Ремеслівна, 
Харус доцільно використовувати для отримання 
високоякісного матеріалу у селекції пшениці 
озимої. 
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