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Визначено морфометричні параметри, насіннєву продуктивність колоса,
біохімічний склад зерна (за вмістом крохмалю, клітковини, золи, жиру, білка)
колекційних зразків плівчастих пшениць Triticum spelta L. (спельти) i T. dicoccum
(Schrank) Schuebl. (полби), вирощених у польових умовах на півдні степової зо-
ни України. Наведено характеристику фракційного складу білка зерна обох видів
пшениць. За кількістю зернин у колосі та масою 1000 зернин виявлено
відмінності як між видами пшениць, так і між дослідними зразками одного виду.
Найбільші маса 1000 зерен та зернова продуктивність колоса головного пагона
були властиві для зразка спельти UA0300259. Найбільша маса зерна з колоса
головного пагона серед зразків двозернянки була характерною для UA0300087,
що пов'язано з найбільшими показниками у цього зразка як кількості зерен у
колосі, так і маси 1000 зернин. Вміст крохмалю в суцільнозмеленому борошні
зерна полби становив 50—61 %, в зерні спельти — 49—55 % залежно від зразка.
Вміст ліпідів і клітковини в суцільнозмеленому борошні зерна спельти та полби
варіював серед дослідних зразків, а за вмістом золи достовірних відмінностей між
зразками не виявлено. Вміст білка у суцільнозмеленому борошні зерна спельти
становив 16,2—19,9 %, полби — 14,0—22,6 % залежно від зразка. Співвідношен-
ня вмісту глютенінів і гліадинів для спельти дорівнювало 1,1, для полби — 0,7—
1,4 залежно від зразка. Згідно з викладеними даними, за умов півдня степової
зони України зразок спельти UA0300259 і зразок полби UA0300087 поєднували
найбільшу продуктивність колоса, високу масу 1000 зернин та високий вміст
білка в зерні. 

Ключові слова: Triticum spelta L., Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl., пшениця,
продуктивність, якість зерна, фракційний склад білка.

Triticum spelta L. (спельта) і Т. dicoccum (Schrank) Schuebl. (полба звичай-
на, емер, двозернянка) — найдавніші культурні види пшениці. Сьогодні
через збільшення попиту на продукцію із зерна спельти і полби, вико-
ристання їх у селекції значно зріс інтерес до цих культур [1, 16—19, 21].
Як відомо, низька зернова продуктивність плівчастих пшениць — одна з
причин, через яку їх вирощують обмежено. Водночас висока поживна
цінність їхнього зерна є однією з головних причин відновлення вирощу-
вання плівчастих пшениць. У літературі трапляються досить суперечливі
дані щодо складу зерна спельти порівняно з м’якою пшеницею [3, 17].
Даних щодо якісного та кількісного складу білків у зерні плівчастих
пшениць порівняно з голозерними пшеницями значно менше [4, 9, 26].
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Фракційний склад білків плівчастих пшениць досліджено переважно на
зерні спельти, а наведені в літературі експериментальні дані характери-
зуються певними розбіжностями [2, 3]. Біохімічні показники зерна дво-
зернянки порівняно із зерном спельти в літературі описані мало.

Як відомо, кінцева поживна цінність зерна значною мірою зале-
жить від умов його формування. В умовах Східного Лісостепу України
вирощування існуючих сортів і форм озимої спельти дещо ускладнене
через недостатню їх зимостійкість у цьому регіоні. Парій та його учні [2]
зробили значний внесок у впровадження згаданої культури на території
України. Водночас комплексні дослідження продуктивності рослин та
якості зерна полби в Україні майже не проводяться. Відсутні відомості
щодо адаптивного потенціалу, продуктивності та якості зерна обох цих
культур на півдні степової зони України.

Метою нашої роботи було вивчення насіннєвої продуктивності та
біохімічного складу зерна озимої плівчастої пшениці спельти (Т. spel-
ta L.) i полби (Т. dicoccum (Schrank) Schuebl.), вирощених на півдні сте-
пової зони України.

Методика

Рослини пшениці (Т. spelta L., Т. dicoccum (Schrank) Schuebl.) вирощува-
ли на дослідних ділянках Селекційно-генетичного інституту—
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ—НЦНС)
НААН України (м. Одеса), що знаходяться в південній частині Причор-
номорської низовини на півдні степової зони Одеської області. Насіння
висівали широкорядним способом, рослини вирощували з дотриманням
стандартних вимог агротехніки для озимої пшениці в цьому регіоні.
Облікова площа ділянок становила 5 м2. Ґрунт зволожувався тільки ат-
мосферними опадами.

Матеріалом для досліджень були колекційні зразки Т. spelta L. i Т. di-
coccum (Schrank) Schuebl. озимого типу розвитку з Національного ген-
банку рослин України. Спельта (Т. spelta L.) представлена зразками євро-
пейського походження з номерами за національним каталогом:
UA0300306 var. duhamelianum, Швеція (SWE); NSS 1/02 UA0300259,
Cербія (SER); Baulander UA0300101, var. duhamelianum, Австрія (AUT).
Зразки полби або культурної двозернянки (Triticum dicoccum (Schrank)
Schuebl.), походили також із країн Європи — UA0300087 var. rufum,
Іспанія (ESP), UA0300164 var. dicoccum, Франція (FRA), UA0300150 var.
tricoccum, Німеччина (DEU), UA0300214 var. atratum, Чехія (СНЕ).

Південний Степ, до якого належить Одеська область, характери-
зується помірно континентальним кліматом із недостатньою кількістю
опадів і частими посухами [8]. Рослини пшениці вирощували в сезони
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 років, які відрізнялись за температурним
режимом і вологістю в різні критичні для зернових періоди розвитку. За
умов зимівлі сезону 2011/2012 років усі зразки Т. dicoccum (Schrank)
Schuebl. вимерзли. Рослини спельти всіх зразків перенесли умови зимівлі
протягом усіх зазначених сезонів.

В рослин у фазу повної стиглості зерна встановлювали морфомет-
ричні параметри колоса (довжину, число колосків у колосі, щільність), а
також показники насіннєвої продуктивності колоса головного пагона
(ГП) [15]. У зерні спельти і м’якої пшениці з урожаю різних років виз-
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начали такі біохімічні показники: вміст білка за К’єльдалем [27], вміст
крохмалю поляриметричним методом [12], вміст жирів [14], зoли [13],
клітковини [28]. Вміст окремих фракцій білка визначали за модифікова-
ною методикою Осборна [20, 22]. У таблицях наведено середньоарифме-
тичні дані та їх стандартні похибки. Розрахунки виконували за допомо-
гою стандартного пакета програм Microsoft Excel 2007.

Результати та обговорення

Як відомо, спельта і двозернянка мають спільну характерну особливість —
ламкий колос із важким обмолотом зерна. Пшениця спельта має безос-
тий, жорсткий, більш-менш довгий нещільний колос. Форму колоса та
інші ознаки використовують для класифікації пшениць на окремі види
та різновиди. Характер успадкування морфологічних ознак колоса пше-
ниці (довжина, число колосків у колосі, щільність) має важливе теоре-
тичне і практичне значення й активно вивчається сучасними генетични-
ми методами [10]. Встановлено, що щільність колоса у пшениці варіює
залежно від умов вирощування рослин [11], однак є менш мінливим по-
казником, ніж маса зерна з колоса і кількість зернин у ньому [6].

Згідно з отриманими даними, спельта мала безостий довгий (12,5—
14,7 см) із невеликою щільністю (1,2—1,5) колос (табл. 1), червоне за-
барвлення лусок, що є характерним для різновиду duhamelianum. Із трьох
зразків спельти UA0300101 відрізнявся найбільшою щільністю колоса,
мав меншу довжину колоса та більшу кількість колосків у колосі
порівняно з іншими. Колоси різних зразків полби, що була представле-
на чотирма різновидами, відрізнялись за довжиною, щільністю й такими
морфологічними ознаками, як довжина остей, колір остей і лусок. Полба,
або двозернянка, характеризувалась остистим, коротшим (6,25—11,65
см) і щільнішим (2,4—3,4) колосом порівняно зі спельтою (див. табл. 1).

Насіннєва продуктивність колоса є однією з найважливіших ознак,
пов’язаних із продуктивністю рослин. Маса зерна з колоса ГП спельти
становила 0,99—1,27 г. Середня насіннєва продуктивність колоса скла-

163

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА

ISSN 2308-7099. Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 2

ТАБЛИЦЯ 1. Структура та насіннєва продуктивність колоса зразків спельти (Triticum
spelta L.) i полби (T. dicoccum (Schrank) Schuebl.)

Номер
національного

каталога
 (UA 0300_)

Довжина
колоса
ГП, см

Щільність
колоса,
шт/см

Кількість
зернин у

колосі ГП,
шт.

Маса 1000
зернин, г

Маса зерна
з колоса

ГП, г

T. spelta*

UA_306 14,6±0,7 1,2±0,06 58±5 21,5±2,7 1,27±0,15

UA_259 14,7±1,3 1,2±0,05 28±2 42,2±1,2 1,27±0,11

UA_101 12,5±1,0 1,5±0,07 29±3 34,0±1,2 0,99±0,07

T. dicoccum**

UA_164 6,25±0,7 3,4±0,09 32±1 22,6±0,4 0,45±0,08

UA_087 11,65±0,6 2,4±0,1 40±2 45,6±0,3 1,78±0,2

UA_150 8,75±0,4 2,95±0,1 30±2 36,3±0,4 1,25±0,2

UA_214 7,95±0,3 3,3±0,1 33±1 33,4±0,3 1,21±0,1

П р и м і т к а. Тут і в табл. 2, 3: *дані за 2012—2014 рр.; **дані за 2013—2014 рр.; ГП —
головний пагін.



дається з двох показників: числа зернин у колосі та маси 1000 зернин. У
рослин спельти зразка UA0300306 було значно більше зернин у колосі,
однак сформовані зернівки виявились плюсклими, мали значно менші
лінійні розміри і масу. Найбільші масу 1000 зернин (42,2 г) і зернову
продуктивність колоса ГП (1,28 г) встановлено для UA0300259. Отримані
нами дані насіннєвої продуктивності колоса узгоджуються з результата-
ми інших досліджень з вивчення продуктивності спельти, вирощуваної в
різних регіонах [2, 5, 21, 25].

Насіннєва продуктивність колоса T. dicoccum також відрізнялась
залежно від зразка. Найменшу середню масу зерна з колоса (0,45 г) і
найменшу масу 1000 зернин (22,6 г) мав зразок UA0300164, найбільшу
масу зерна з колоса ГП (1,78 г) — зразок UA0300087, оскільки в його ко-
лосі було найбільше зернин (40 шт.) та маса 1000 зернин (45,6 г) протя-
гом двох років вирощування. Зразки UA0300150 i UA0300214 достовірно
не відрізнялися між собою за зерновою продуктивністю колоса і займа-
ли проміжне положення між двома іншими як за масою зерна з колоса,
так і за масою 1000 зернин.

Зерно спельти і полби урожаю різних років аналізували за
біохімічними показниками: вмістом білка, жиру, крохмалю, клітковини
(табл. 2).

Встановлено, що вміст крохмалю у суцільнозмеленому борошні
зразків зерна полби становив 50—61 %, зерна спельти — 49—60 %, вміст
білка у суцільнозмеленому борошні зерна зразків спельти — 16,2—19,9 %,
у борошні двозернянки — 14,0—22,6 %. Як відомо, вміст окремих речо-
вин у зерні залежить від біологічних особливостей (виду чи сорту), умов
вирощування рослин, співвідношення між окремими морфологічними
структурами зернівки (зародка, оболонок, ендосперму) [11]. За нашими
даними, вміст ліпідів і клітковини в суцільнозмеленому борошні зерна
спельти й полби серед дослідних зразків змінювався, а за вмістом золи
достовірних відмінностей між зразками не виявлено. Найбільший вміст
білка і найменший вміст вуглеводів (крохмалю, клітковини) у суцільно-
змеленому борошні був у зразках спельти UA0300306 та полби
UA0300164, що вірогідно пов’язано зі значно дрібнішими зернівками
цих зразків (див. табл. 1). Відомо, що маса 1000 зернин пшениці нега-
тивно корелює з вмістом білка і клейковини [11]. Водночас автори праці
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ТАБЛИЦЯ 2. Біохімічний склад зерна дослідних зразків пшениці спельти (Triticum spelta L.)
i полби (T. dicoccum (Schrank) Schuebl.)

Номер
національного

каталога (UA 0300_)

Білок, % Жир, % Кліткови-
на, %

Крохмаль,
%

Зола, %

T. spelta*

UA_306 19,9±0,8 3,0±0,3 1,4±0,2 49,1±1,7 2,4±0,2

UA_259 16,6±0,7 3,8±0,4 2,0±0,2 55,0±2,0 2,1±0,3

UA_101 16,2±0,6 4,9±0,5 0,7±0,1 59,8±1,5 2,1±0,2

T. dicoccum**

UA_164 22,6±0,4 4,2±0,4 1,3±0,2 50,0±1,7 1,7±0,2

UA_087 16,2±0,5 2,5±0,5 1,1±0,3 60,5±2,2 2,2±0,2

UA_150 14,0±0,4 3,5±0,4 1,9±0,2 61,2±1,8 2,0±0,3

UA_214 14,8±0,8 4,6±0,6 1,0±0,2 51,7±2,0 2,1±0,4



[7] установили, що в озимої спельти за сприятливіших умов крупність
зерна збільшувалась одночасно з підвищенням у ньому вмісту білка та
клейковини. Звідси автори дійшли висновку, що особливістю спельти на
відміну від м’якої пшениці є здатність накопичувати у зерні білок і клей-
ковину за відносної крупнозерності. Отримані нами дані щодо загально-
го вмісту білка в зерні спельти і полби узгоджуються з результатами
інших авторів [2, 5, 16] і наших попередніх досліджень [27], в яких було
виявлено вищий вміст білка в зерні плівчастих видів порівняно із сорта-
ми твердої і м’якої пшениці. На жаль, даних щодо фракційного складу
білка в зерні плівчастих пшениць у науковій літературі мало. Встановле-
но [24], що порівняно з твердозерною м’якою пшеницею у зерні спель-
ти нижчий вміст нерозчинних полімерних білків, вищий вміст гліадинів
і розчинних полімерних білків, тому вона має м’якшу й менш еластич-
ну (пружну) клейковину. Стосовно відносного вмісту глютенінів і
гліадинів у зерні плівчастих видів пшениць у літературі дані суперечливі
[25].

Як відомо, білки зернівки умовно поділяють на 4 типи за їх роз-
чинністю: альбуміни — розчинні у воді; глобуліни — в розчинах солей;
проламіни — в 70 %-му етанолі; глютеліни — в розчинах лугів [21, 22].
Відносний вміст окремих білкових фракцій (за Осборном) у зерні
досліджених зразків плівчастих пшениць наведено в табл. 3.

До складу водно-сольової фракції білка здебільшого входять
фізіологічно активні білки (ензими), що концентруються у клітинах
алейронового шару, перикарпі та зародку. Як видно з наведених у табл. 3
даних, в зерні спельти і полби водно-сольова фракція білка становила
23—29 % загального вмісту білка, що узгоджується з літературними да-
ними [19, 25]. Достовірних відмінностей між окремими зразками не ви-
явлено.

До складу спирторозчинної фракції білка входять здебільшого
гліадини (Gli). Глютеніни (Glu) містяться у фракції білка, що розчи-
няється в лугах, та в нерозчинному осаді. Згідно з отриманими резуль-
татами, в зерні спельти співвідношення Glu/Gli становило 1,1, що узго-

165

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА

ISSN 2308-7099. Физиология растений и генетика. 2018. Т. 50. № 2

ТАБЛИЦЯ 3. Вміст білка і розподіл окремих білкових фракцій у зерні пшениці спельти
(Triticum spelta L.) i полби (T. dicoccum (Schrank) Schuebl.)

Фракція білка, %Номер
національного

каталога
(UA0300_)

Білок,
% Водно-

сольова
фракція

(альбуміни +
+ глобуліни)

Спиртова
фракція

(гліадини
Gli)

Лужна
фракція,

нерозчинний
осад

(глютеніни
Glu)

Glu/Gli

T. spelta *

UA_306 19,9±0,8 27±0,9 34±0,8 38±0,8 1,1

UA_259 16,6±0,7 23±0,8 37±1,1 40±0,9 1,1

UA_101 16,2±0,6 25±0,9 35±0.8 39±1,1 1,1

T. dicoccum**

UA_164 22,6±0,4 27±1,1 37±1,2 36±1,3 1,0

UA_087 16,2±0,5 29±0,8 29±0,9 40±0,9 1,4

UA_150 14,0±0,4 27±1,5 43±0,9 30±1,2 0,7



джується з даними літератури [25]. Відмінностей за цим показником між
різними зразками спельти не виявлено. Співвідношення Glu/Gli, що
впливає на фізико-хімічні властивості та якість клейковини, в зерні пол-
би змінювалось від 0,7 до 1,4 залежно від зразка. Для сортів м’якої пше-
ниці показано, що чим більше співвідношення глютенінів до гліадінів,
тим вища хлібопекарська якість її борошна [4, 6]. Як відомо, з борошна
спельти переважно виготовляють кондитерські вироби, за хлібопекарсь-
кими властивостями воно поступається м’якій пшениці. Зерно полби ви-
користовують переважно для виготовлення високоякісних круп.

Отже, в результаті проведених досліджень визначено морфомет-
ричні показники, насіннєву продуктивність колоса, біохімічний склад
зерна колекційних зразків озимих плівчастих пшениць спельти (T. spelta L.)
i полби (T. dicoccum (Shrank) Schuebl.), вирощених за умов півдня степо-
вої зони України. В обох видів пшениці між різними зразками виявлено
певні відмінності за морфологічними показниками і продуктивністю ко-
лоса, окремими біохімічними показниками зерна. За умов півдня степо-
вої зони України зразок спельти UA0300259 і зразок полби UA0300087
поєднували найбільшу продуктивність колоса, великі масу 1000 зернин і
вміст білка в зерні.
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ОЗИМОЙ
СПЕЛЬТЫ И ПОЛБЫ В УСЛОВИЯХ ЮГА СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ

О.Н. Ружицкая, О.В. Борисова

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Определены морфометрические параметры, семенная продуктивность колоса, биохимиче-
ский состав зерна (по содержанию крахмала, клетчатки, золы, жира, белка) коллекцион-
ных образцов пленчатых пшениц Triticum spelta L. (спельты) и T. dicoccum (Schrank)
Schuebl. (полбы), выращенных в полевых условиях на юге степной зоны Украины. Пред-
ставлена характеристика фракционного состава белка обоих видов пшениц. По количест-
ву зерен в колосе и массе 1000 зерен выявлены отличия как между видами пшеницы, так
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и между опытными образцами одного вида. Наибольшие масса 1000 зерен и зерновая
продуктивность колоса главного побега у спельты были выявлены для UA0300259.
Наибольшая масса зерна колоса главного побега среди образцов двузернянки была
характерна для UA0300087, что связано с наибольшими показателями у этого образца как
количества зерен в колосе, так и массы 1000 зерен. Содержание крахмала в
цельносмеленной муке зерна полбы составило 50—61 %, в зерне спельты — 49—55 % в
зависимости от образца. Содержание липидов и клетчатки в цельносмеленной муке зерна
спельты и полбы варьировало среди опытных образцов, а по содержанию золы
достоверные отличия между образцами не выявлены. Содержание белка в цельносмелен-
ной муке зерна спельты составило 16,2—19,9 %, полбы — 14,0—22,6 % в зависимости
от образца. Соотношение содержания глютенинов и глиадинов для спельты равнялось
1,1, для полбы — 0,7—1,4 в зависимости от образца. Согласно представленным данным,
в условиях юга степной зоны Украины образец спельты UA0300259 и образец полбы
UA0300087 сочетали наибольшую продуктивность колоса, высокую массу 1000 зерен и
высокое содержание белка в зерне. 

SEED PRODUCTIVITY AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF SPELT WINTER
WHEAT AND EMMER WHEAT UNDER SOUTH STEPPE ZONE CONDITIONS 

O.M. Ruzhitska, O.V. Borysova

Mechnykov Odesa National University
2 Dvoryanska St., Odesa, 65082, Ukraine
e-mail: flores@ukr.net, oljachum@gmail.com

Morphometrical parameters, the seed productivity of the ear and the biochemical composition of
the grain (the content of starch, fiber, ash, fat and protein) of Triticum spelta L. (spelt) and T. dicoc-
cum (Schrank) Schuebl. (emmer) grown in the field conditions in the Ukraine South steppe zone
ware investigated in our work. The characteristic of grain protein composition of both species was
carried out. The number of grains in the ear and the weight of 1000 grains revealed differences,
both between two wheat species, and between experimental samples of the same species. The highest
1000 grains weight index and grain yield was obtained for the UA0300259 landrace. The highest
1000 grains weight index between emmer landraces was obtained for UA0300087. It was explained
both because of higher number of grains in the ear and the mass of 1000 grains. The content of
starch in whole-grain flour of emmer was from 50 to 61 %, in spelt this parameter ranged from
49 to 55% depending on the landrace. The content of lipids and fiber in whole grain flour of spelt
and emmer varied among the experimental landraces, and no significant difference in the content
of the ash between the samples was observed. The content of protein in whole-grain spelt flour
ranged from 16.2 to 19.9 %, and from 14.0 to 22.6 % in emmer grain, depending on the sample.
At the same time, the ratio of Glu/Gli  for spelt grain was 1.1, and for emmer grain was from 0.7
to 1.4, depending on the sample. According to our data under conditions of Ukraine South steppe
zone spelt landrace UA0300259 and emmer landrace UA0300087 combined the characteristics of
high grain number in the ear, 1000 grain weight and protein content in the grain.

Key words: Triticum spelta L., T. dicoccum (Schrank) Schuebl., wheat, seed produсtivity, grain
quality, protein composition.
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