
Пшениця м'яка  

(Triticum aestivum L. ) 

колос 

шийка колоса 

прапорцевий листок 

стебло 

піхва листка 
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Колос 

колосок 

шийка колоса 

вісь колоса 

1/3 середня частина колоса 
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Колосок 

нижня квіткова луска 

   нижня колоскова луска 

сегмент осі 
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Нижня колоскова луска 

широке крило 

плече 

зубець 

кіль 
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Місце виявлення 

сортової ознаки 
Ознака Варіювання 

Прапорцевий листок  антоціанове забарвлення 
вушок  

відсутнє або від дуже слабкого 
до дуже сильного 

восковий наліт на піхві  відсутній або від дуже слабкого 
до дуже сильного 

Колос  восковий наліт  відсутній або від дуже слабкого 
до дуже сильного 

Соломина  восковий наліт на 
верхньому міжвузлі  

відсутній або від дуже слабкого 
до дуже сильного 

виповнення  від слабковиповненої до 
виповненої 

Рослина  висота стебла з колосом  від дуже низької до дуже 
високої 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СОРТОВИХ ВІДМІТНИХ ОЗНАК, ЯКІ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ 

(попереднє інспектування) 
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Прапорцевий листок: 

 антоціанове забарвлення вушок 

відсутнє або дуже слабке помірне дуже сильне 
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Прапорцевий листок: 

 восковий наліт на піхві 

відсутній або дуже слабкий помірний дуже сильний 
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Колос : восковий наліт 

відсутній або дуже слабкий помірний дуже сильний 
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Стебло : восковий наліт шийки колоса 

відсутній або дуже слабкий помірний дуже сильний 
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Соломина : виповнення  
(переріз між основою колосу і найближчим вузлом)  

слабко виповнена помірно виповнена виповнена 
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Рослина : за висотою 
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Місце виявлення 

сортової ознаки 
Ознака Варіювання 

Колос  форма (вигляд з боку)  пірамідальна, циліндрична, напівбулавоподібна, 

булавоподібна, веретеноподібна 

щільність від дуже нещільного до дуже щільного 

колір білий, солом'яно-жовтий, червоний, сіро-

димчастий, чорний 

Остюки або зубці наявність у нижніх квіткових лусок обоє відсутні, наявні зубці, наявні остюки 

довжина на верхній частині колосу від дуже коротких до дуже довгих 

Соломина  опушення опуклої поверхні 

верхнього вузла  

відсутнє або від дуже слабкого до дуже сильного 

Нижня колосова 

луска (колосок з 

середини колоса) 

форма яйцеподібна, овальна, овально-ланцетна, ланцетна 

опушення внутрішньої поверхні  від слабкого до сильного 

опушення зовнішньої поверхні  від слабкого до сильного 

форма плеча  скошене, округле, пряме, піднесене, піднесене з 

наявністю другої верхівки 

ширина плеча  відсутнє або від дуже вузького до дуже широкого 

форма зубця  пряма, від ледь зігнутої до дуже зігнутої з дуже 

значним перегином 

довжина зубця  від дуже короткого до дуже довгого 

Нижня квіткова 

луска 

форма зубця першої квітки  пряма, від ледь зігнутої до дуже зігнутої з дуже 

значним перегином 

кіль наявний або відсутній 

Зернівка колір білий або червоний 

ПЕРЕЛІК СОРТОВИХ  ВІДМІТНИХ ОЗНАК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗА 
ВСТАНОВЛЕННЯ СОРТОВОЇ ЧИСТОТИ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ 

(остаточне інспектування) 

15 



Колос : форма (вигляд збоку) 

пірамідальна напівбулавоподібна циліндрична веретеноподібна булавоподібна 
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Колос : за щільністю 

нещільний щільний середній 
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Колос стиглий: за кольором 

білий  забарвлений 
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Колос : за довжиною 

короткий  середній довгий 
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Остюки або зубці : наявність 

наявні зубці обоє відсутні наявні остюки 
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Остюки або зубці : за довжиною 

дуже короткі   короткі    середні         довгі           дуже довгі  
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Соломина : опушення опуклої поверхні 

верхнього вузла 

сильне відсутнє або дуже слабке 
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Нижня колоскова луска :  форма 

овальна ланцетна яйцеподібна  
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Нижня колоскова луска : форма плеча 

скошене піднесене пряме піднесене з наявністю 
другої верхівки 
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Нижня колоскова луска :  ширина плеча 
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відсутнє або дуже     вузьке   вузьке    середнє        широке       дуже широке  



Нижня колоскова луска : довжина зубця  

короткий довгий середній дуже короткий дуже довгий 
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Нижня колоскова луска : форма зубця 

прямий дуже зігнутий  середньо зігнутий  ледь зігнутий  
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Нижня колоскова луска : опушення 

внутрішньої поверхні 

слабке сильне 28 



Нижня квіткова луска: кіль 

29 

відсутній       наявний 



Зернівка : колір 

білий червоний 
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Пшениця м'яка  

 D – Мутації 
(зміна типу, кількості чи порядку розташування 

нуклеотидів у генетичному матеріалі.) 
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Смарагдовість 

32 



Ниткоподібність 

33 



Спельтовидність 

34 



Остистість 
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