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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Зміни клімату – одне з важливих питань, пов’язане 

із глобальною продовольчою безпекою, ефективне забезпечення якої можливе 

лише за удосконалення способів управління сільськогосподарськими 

системами та існуючими природними ресурсами. Сільське господарство 

надзвичайно залежить від стану навколишнього природного середовища. За 

проблеми зміни глобального клімату постає рішення агрометеорологічної 

задачі – оцінки зміни агрокліматичних умов вирощування 

сільськогосподарських культур та впливу цих змін на їх продуктивність. 

Створення сортів в окремій агроекологічній зоні визначають їх здатність 

формувати високий рівень урожайності в певних умовах вирощування, що 

значною мірою залежить від гідротермічних умов вегетації. Наразі актуальності 

набуває дослідження впливу екологічних чинників на процес формування 

елементів продуктивності сортів пшениці ярої. 

Досягнення адаптивності пшениці м’якої ярої можливе на основі 

комплексного підвищення ознак продуктивності генотипів. У різні роки в 

Україні свій внесок у розвиток теорії і практики та оцінки адаптивної здатності 

сортів зробили такі вчені, як В. А. Власенко (2009), Т. П. Лозінська (2009), 

О. І. Фурдичко (2014), В. С. Кочмарський (2015), О. А. Демидов (2016), 

В. І. Дубовий (2017), С. О. Хоменко (2017), М. В. Харченко (2012), 

І. В. Федоренко (2016) та ін. 

Максимальний рівень врожайності та адаптивні властивості формуються 

лише в тих генотипах, які відповідають умовам вирощування даної ґрунтово-

кліматичної зони. Тому актуальним завданням сьогодення є проведення 

агроекологічної оцінки сортів в різних умовах вирощування та визначення їх 

адаптивної здатності до абіотичних та біотичних факторів навколишнього 

середовища. Розв’язання даної наукової проблеми визначає актуальність 

досліджень за темою дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проведено в Миронівському 

інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН України впродовж 2016–2018 рр. 

згідно з завданням програми наукових досліджень «Селекція зернових і 

зернобобових культур», зокрема «Розробити модель сорту пшениці м’якої ярої 

для умов Лісостепу України та оптимізувати методологію селекції і на цій 

основі створити сорти адаптовані до змін клімату з удосконаленням 

генетичних, фізіологічних та біотехнологічних підходів» (№ ДР 0116U004002, 

2016–2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження – дослідити та визначити закономірності 

формування ознак продуктивності сортів пшениці м’якої ярої залежно від 

екологічних умов вирощування. 

Досягнення мети передбачало виконання таких завдань: 

– встановити особливості формування елементів продуктивності сортів 

пшениці м’якої ярої різного еколого-географічного походження залежно від 

екологічних чинників вирощування; 
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– виділити у різних агроекологічних зонах стійкі сорти до біотичних 

факторів природного навколишнього середовища; 

– дослідити та охарактеризувати вплив гідротермічних умов на показники 

якості зерна пшениці м’якої ярої; 

– визначити параметри екологічної стабільності та пластичності сортів за 

урожайністю залежно від умов вирощування; 

– встановити ступінь домінування ознак продуктивності у гібридів F1 

пшениці м’якої ярої у двох зонах дослідження; 

– виділити сорти пшениці м’якої ярої з високим потенціалом 

продуктивності адаптованих до різних умов вирощування. 

Об’єкт дослідження: особливості формування ознак продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від екологічних умов вирощування. 

Предмет дослідження: екологічні особливості впливу абіотичних та 

біотичних факторів на формування урожайності, показників якості зерна, 

стабільності і пластичності сортів та елементів структури урожайності гібридів 

першого покоління пшениці м’якої ярої.  

Методи досліджень: загальнонаукові (аналіз, моделювання, формування 

робочої гіпотези), польові (фенологічні спостереження, оцінка стійкості до 

основних збудників листкових грибних хвороб, структурний аналіз елементів 

продуктивності), лабораторні (технологічний аналіз якості зерна), 

статистичні (кореляційний, дисперсійний, варіаційний аналізи). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в установленні 

впливу абіотичних та біотичних чинників на особливості формування елементів 

продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від гідротермічних умов 

агроекологічних зон Лісостепу та Полісся України. 

Уперше: 

– встановлено вплив гідротермічних умов агроекологічних зон 

дослідження на рівень продуктивності сортів; 

– визначено частки впливу досліджуваних факторів («сорт», «рік», 

«зона») залежно від абіотичних та біотичних чинників на формування цінних 

господарських ознак пшениці м’якої ярої в різних агроекологічних зонах; 

– виявлено особливості прояву стійкості сортів до біотичних чинників 

довкілля; 

– визначено параметри екологічної пластичності та стабільності сортів 

пшениці м’якої ярої для агроекологічних зон Лісостепу та Полісся; 

– створено новий селекційний вихідний матеріал та визначено 

особливості формоутворення у гібридних популяціях пшениці м’якої ярої в 

умовах Лісостепу і Полісся.  

Набули подальшого розвитку дослідження з обґрунтуванням впливу 

гідротермічних умов на формування реалізації потенціалу продуктивності 

сортів пшениці м’якої ярої різного еколого-географічного походження. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

перевірені і впроваджені у виробничих умовах Київської області – 

СТОВ «Перемога» (с. Малополовецьке Фастівського району). Залучено у 

наукові програми відділу селекції і насінництва сільськогосподарських культур 
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в умовах західного Лісостепу України – Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН України та Носівської селекційно-дослідної 

станції Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України 

(зона Полісся). 

За результатами досліджень виділено сорти пшениці м’якої ярої з 

високим потенціалом продуктивності – Струна миронівська, МІП Злата, 

Панянка, Сімкода миронівська, Сюїта (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), які 

рекомендовано для вирощування в агроекологічних зонах  Лісостепу та 

Полісся. 

Сформовано і зареєстровано у НЦГРРУ ознакову колекцію пшениці 

м’якої ярої за стійкістю проти збудників листкових грибних хвороб. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням здобувача, який опрацював та узагальнив наукову літературу, 

розробив робочу гіпотезу, визначив мету та завдання досліджень, спланував, 

провів польові та лабораторні досліди, виконав статистичну обробку отриманих 

даних і підготовку до публікацій наукових праць. Сформулював основні 

положення дисертаційної роботи, висновки і рекомендації для виробництва. У 

дисертації використано спільні з науковими співробітниками дослідження, які 

викладені в публікаціях з часткою авторства 15–65 %. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень оприлюднено 

та обговорено на засіданнях вченої ради Миронівського інституту пшениці 

імені В. М. Ремесла НААН і методичної комісії Інституту агроекології і 

природокористування НААН у 2016–2019 рр. Основні положення 

дисертаційної роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур» (с. Центральне, 2017, 2019, 

2020 рр.), Міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю селекції пшениці в 

Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та 

сортовивчення «Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці» 

(м. Одеса, 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

110–річчю від дня народження академіка-селекціонера Василя Миколайовича 

Ремесла «Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення 

продовольчої безпеки» (с. Центральне, 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів, присвяченій 55-річчю 

реєстрації сорту-шедевру пшениці м’якої озимої Миронівська 808 «Селекція, 

генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» 

(с. Центральне, 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських 

культур» (м. Вінниця, 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в 

агропромисловому виробництві» (м. Київ, 2018 р.), VІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва України» (с. Оброшине, 2019 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 18 наукових праць: 

шість статей у наукових фахових виданнях України, одна – у зарубіжному 
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науковому виданні, одна – у іншому виданні, дев’ять тез доповідей у матеріалах 

наукових конференцій, отримано свідоцтво про реєстрацію ознакової колекції 

пшениці м’якої ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота містить 

анотацію, зміст, вступ, шість розділів, висновки, пропозиції науково-дослідним 

установам та виробництву, список використаних джерел, який нараховує 252 

найменувань, у тому числі 78 латиницею та 10 додатків. Матеріали дисертації 

викладено на 196 сторінках комп’ютерного тексту, який ілюстровано 31 

таблицею та 28 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ 

ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ 

(аналітичний огляд) 

У розділі висвітлено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних 

учених щодо особливостей формування ознак продуктивності, стійкості до 

листкових збудників хвороб, показників якості зерна пшениці м’якої ярої 

залежно від впливу погодних чинників навколишнього природного середовища 

та адаптивного потенціалу рослин. 
 

УМОВИ, МІСЦЕ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконували впродовж 2016–

2018 рр. у двох агроекологічних зонах: Лісостепу – агроекологічний район 

Північно-Центрально-Правобережно-Придніпровський (Миронівський інститут 

пшениці імені В. М. Ремесла НААН України) (МІП) та Полісся, 

агроекологічний район – Деснянський (Носівська селекційно-дослідна станція 

МІП ім. В. М. Ремесла НААН) (НСДС). 

Відмічали контрастні погодні умови досліджень в різних агроекологічних 

зонах вирощування за окремими періодами розвитку рослин. Для 

агроекологічної зони Лісостепу гідротермічний коефіцієнт (ГТК) у 2016 р. за 

міжфазний період «вихід у трубку – колосіння» становив 2,2, а період 

«колосіння – повна стиглість», за який випало 70,6 мм опадів відмітили 

посушливим (ГТК = 0,8), в загальному за вегетаційний період ГТК = 1,3. У 

2017 р. критичне значення ГТК (0,5) відмічали від фази виходу в трубку до 

колосіння, за який випало 14,7 мм опадів а середньодобова температура була 

вищою на 1,3 °С від середньобагаторічних даних (СБ), загальний ГТК за рік 

становив 0,7. У 2018 р. значення ГТК відмітили на рівні 1,1. В агроекологічній 

зоні Полісся за період вегетації пшениці м’якої ярої у 2016 р. ГТК становив 1,5 

та відповідав рівню середньо багаторічних даних (СБ) (ГТК = 1,6). 

Гідротермічний коефіцієнт у 2017 р та 2018 р. становив 1,0. Але варто 

відмітити, що 2017 р. у період «вихід в трубку – колосіння» ГТК = 0,7 за який 

випало 18,8 мм опадів а середньодобова температура була вищою на 0,9 °С від 

СБ та «колосіння – повна стиглість» ГТК = 0,5 де перевищення від СБ було на 

6,4 °С. У 2018 р. відмітили умови критичної посухи у періоди «сівба – сходи» 

ГТК = 0,1, «сходи – вихід у трубку» – 0,4, «вихід у трубку – колосіння» –0,5 та 
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надмірне перезволоження – у міжфазний період «колосіння – повна стиглість» 

ГТК = 2,7. Такі погодні умови агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся 

безсумнівно мали вплив на формування ознак продуктивності сортів пшениці 

м’якої ярої. 

Матеріалом для досліджень були 14 сортів пшениці м’якої ярої різного 

еколого-географічного походження: Елегія миронівська, Струна миронівська, 

Харківська 26, МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Етюд, Сюїта, Героїня 

(UKR), Koksa, Ясна (POL), Grаnny (AUT), Leguan (CZE), Venera (SYR). 

Методом гібридизації створено новий селекційний вихідний матеріал 42 

гібридних комбінації батьківськими компонентами яких є сорти пшениці м’якої 

ярої вітчизняної та зарубіжної селекції: Елегія миронівська, 

Струна миронівська (Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла 

НААН), Харківська 26, Героїня (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН), Аранка (ПП «Тирас»), Ясна (Польща), Grаnnу (Австрія). 

Сівбу сортів пшениці ярої проводили селекційною сівалкою СН-10Ц, 

облікова площа ділянки – 10 м
2
, повторність чотириразова, збирали комбайном 

Sampo 130. За стандарт використовували сорт пшениці м’якої ярої 

Елегія миронівська. Насіння гібридів та батьківських компонентів висівали в 

гібридному розсаднику за схемою «материнська форма – F1 – батьківська 

форма» з міжряддям 15 см. Фенологічні спостереження проводили відповідно 

до «Методики державного сортовипробування сільськогосподарських культур» 

(2000). Стійкість до патогенів листкових грибних хвороб оцінювали на 

природному інфекційному фоні за дев’ятибальною шкалою відповідно до 

О. В. Бабаянц Л. Т. Бабаянца (2014). Індекс комплексної стійкості розраховували 

відповідно до П. П. Літуна, В. В Кириченка та ін. (2007). Аналіз хлібопекарської 

якості зерна здійснювали в лабораторії якості зерна МІП за загальноприйнятими 

методами (ДСТУ 3768:2010). Математичну обробку результатів досліджень 

проводили згідно з методикою варіаційної статистики за Б. О. Доспєховим 

(1985). Параметри стабільності і пластичності визначали за методикою 

S. A. Eberhart, W. A. Russell (1966). Для оцінки параметрів середовищ та 

адаптивної здатності і стабільності генотипів використано методику 

А. В. Кільчевського, Л. В. Хотильової (1997). Ранжирування статистичних 

показників проводили за Дж. У. Снедекором, позначивши ранги Z. Для 

визначення характеру успадкування розраховували ступінь домінантності за 

формулою B. Griffing (1950). Групування даних проводили згідно з 

класифікацією G. M. Beil, R. E. Atkins (1965).  

 

ПРОЯВ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК СОРТІВ ПШЕНИЦІ 

М’ЯКОЇ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

Вплив зони вирощування на реалізацію урожайності сортів пшениці 

м’якої ярої. Урожайність є однією з основних ознак, що характеризує 

господарську цінність сортів. Встановили розбіжність показників урожайності 

сортів різного еколого-географічного походження за роками залежно від зони 

дослідження. 
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Середній рівень урожайності в умовах МІП (Лісостеп) становив 3,55 т/га 

з варіюванням від 2,93  т/га (min) до 4,01 т/га (max) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Урожайність сортів пшениці м’якої ярої у зоні Лісостепу (МІП) 

Сорт, стандарт Країна 

походження 

Урожайність, т/га 

2016 р. Z 2017 р. Z 2018 р. Z X* Z 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 4,60 7 2,74 7 3,11 9 3,40 9 

МІП Злата UKR 5,45 1 2,95 4 3,61 6 4,01 1 

Струна миронівська UKR 4,89 4 2,59 12 4,22 2 3,90 2 

Koksa POL 4,64 6 2,99 3 3,69 3 3,77 3 

Leguan CZE 4,60 7 3,06 2 3,64 4 3,76 4 

Сімкода миронівська UKR 5,01 2 2,61 11 3,64 4 3,75 5 

Ясна POL 4,01 12 2,59 12 4,53 1 3,71 6 

Панянка UKR 5,00 3 2,62 10 3,53 7 3,70 7 

Харківська 26 UKR 4,74 5 2,74 7 3,39 8 3,62 8 

Grаnny AUT 4,31 10 2,66 9 2,99 10 3,32 10 

Героїня UKR 4,20 11 2,47 14 2,86 11 3,17 11 

Venera SYR 4,34 9 2,86 5 2,11 14 3,11 12 

Сюїта UKR 3,86 13 3,16 1 2,14 13 3,05 13 

Етюд UKR 3,49 14 2,79 6 2,53 12 2,93 14 

X* – 4,53 – 2,91 – 3,31 – 3,55 – 

min** – 3,49 – 2,47 – 2,11 – 2,93 – 

max*** – 5,45 – 3,16 – 4,53 – 4,01 – 

НІР05 – 0,37 – 0,51 – 0,59 – 0,53 – 

Примітки: St – стандарт, X* – середнє, min** – мінімальне значення, 

max***– максимальне значення, Z – ранг. 

 

Виділено сорти пшениці м’якої ярої, які перевищували рівень 

врожайності сорту-стандарту Елегія миронівська (3,40 т/га) – МІП Злата 

(4,01 т/га), Струна миронівська (3,90 т/га) (UKR), Koksa (3,77 т/га) (POL), 

Leguan (3,76 т/га) (CZE), Сімкода миронівська (3,75 т/га) (UKR), Ясна 

(3,71 т/га) (POL), Панянка (3,70 т/га), Харківська 26 (3,62 т/га) (UKR). Вище 

місце в ранжируванні призначали показникам: при більшому числовому 

значенні – середня врожайність (Х). 

Вищий рівень врожайності порівняно з агроекологічними умовами 

Лісостепу сорти сформували в зоні Полісся. Варіювання середнього рівня 

урожайності за дослідом (4,87 т/га) становило від 3,78 т/га у 2018 р. до 6,06 т/га 

у 2017 р. Для кожного сорту провели ранжирування та виділили для даної 

екологічної зони сорти, які знаходились на рівні та перевищили за врожайністю 

сорт-стандарт Елегія миронівська (5,11 т/га) – Koksa (5,27 т/га) (POL), 

Сімкода миронівська (5,23 т/га) (UKR), Leguan (5,04 т/га) (CZE), 

Струна миронівська (5,02 т/га), МІП Злата (5,01 т/га) (UKR) (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Урожайність сортів пшениці м’якої ярої у зоні Полісся (НСДС) 

Сорт, стандарт Країна 

походження 

Урожайність, т/га 

2016 р. Z 2017 р. Z 2018 р. Z X* Z 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 5,25 3 6,40 6 3,70 10 5,11 3 

Koksa POL 5,21 4 6,75 2 3,87 4 5,27 1 

Сімкода миронівська UKR 5,39 1 6,67 3 3,63 12 5,23 2 

Leguan CZE 5,10 6 6,83 1 3,20 14 5,04 4 

Струна миронівська UKR 4,78 7 6,45 5 3,82 8 5,02 5 

МІП Злата UKR 4,66 9 6,54 4 3,85 6 5,01 6 

Панянка UKR 5,37 2 5,80 9 3,76 9 4,97 7 

Харківська 26 UKR 4,51 12 6,25 8 3,86 5 4,87 8 

Етюд UKR 5,18 5 5,27 12 3,83 7 4,76 9 

Venera SYR 4,68 8 5,58 11 4,04 1 4,76 10 

Сюїта UKR 4,60 10 5,62 10 3,93 2 4,70 11 

Ясна POL 4,25 13 6,27 7 3,56 13 4,69 12 

Героїня UKR 4,58 11 5,27 12 3,91 3 4,58 13 

Grаnny AUT 4,07 14 5,18 14 3,69 11 4,31 14 

X* – 4,80 – 6,06 – 3,78 – 4,87 – 

min** – 4,07 – 5,18 – 3,20 – 4,31 – 

max*** – 5,39 – 6,83 – 4,04 – 5,27 – 

НІР05 – 0,36 – 0,52 – 0,48 – 0,50 – 

Примітки: St – стандарт, X* – середнє, min** – мінімальне значення, 

max***– максимальне значення, Z – ранг. 

 

За роки досліджень виділено сорти пшениці м’якої ярої з підвищеним 

рівнем урожайності та вищим місцем в ранжируванні для обох агроекологічних 

зон – МІП Злата, Струна миронівська, Сімкода миронівська (UKR), Koksa 

(POL), Leguan (CZE). 

На основі дисперсійного аналізу визначено частки впливу досліджуваних 

факторів на формування врожайності пшениці м’якої ярої (рис. 1). 
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Рис. 1 Вплив факторів на 

урожайність пшениці 

м’якої ярої у зонах 

Лісостепу та Полісся (2016–

2018 рр.) 

Найбільший внесок у варіювання врожайності становили умови 

агроекологічної зони (29,2 %) та взаємодія факторів «рік × зона» – 27,1 %, рік 

вирощування – 16,3 %. Дисперсійний аналіз урожайності сортів пшениці м’якої 
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ярої показав, що її мінливість більшою мірою обумовлена впливом взаємодії умов 

року та зони дослідження. 

За структурним аналізом елементів продуктивності визначено, що 

максимальний показник довжини головного колоса становив 12,5 см для обох 

агроекологічних зон дослідження (Панянка (UKR)); за результатами 

дисперсійного аналізу основний вклад на факторіальні суми квадратів вносить 

взаємодія факторів «сорт × рік × зона» (25,1 %). Кількість колосків у колосі 

знаходилася в межах від 10,1 (Струна миронівська (UKR)) до 18,1 шт. (Leguan 

(CZE)) у зоні Лісостепу, а для зони Полісся – 11,1 (Етюд (UKR)) – 19,9 шт. 

(Koksa (POL)); вплив фактору «зона» на дану ознаку становив – 20,5 %, 

взаємодія факторів «сорт × рік × зона» – 21,7 %, «сорт × рік» – 18,7 %, 

«сорт × зона» – 16,6 %. 

За ознакою кількості зерен з колоса сортів пшениці м’якої ярої в зонах 

Лісостепу та Полісся кращими визначили сорти: Koksa (40,2–41,8 шт.), Ясна 

(37,0–40,0 шт.) (POL), Сімкода миронівська (35,4–41,5 шт.) (UKR); значний 

вплив на ознаку мав фактор «зона» (52,8 %). Маса зерна з колоса сортів в 

агроекологічній зоні Полісся становила 2,2 г, що вище на 0,37 г порівняно з 

показниками для зони Лісостепу; за результатами дисперсійного аналізу 

найбільший внесок у її варіювання мав вплив умов агроекологічної зони –

54,3 %. За варіансою стабільності відрізняються сорти у зоні Лісостепу з 

коефіцієнтом регресії більше одиниці (bi = 1,22–1,38) – Харківська 26 (UKR) 

(S
2
di = 0,47), Героїня (UKR) (S

2
di = 0,12), Grаnny (AUT) (S

2
di = 0,16), Venera 

(SYR) (S
2
di = 0,14); у зоні Полісся (bi = 1,22–1,38) – Героїня (UKR) (S

2
di = 0,33), 

Grаnny (AUT) (S
2
di = 0,32), Koksa (POL) (S

2
di = 0,37), Venera (SYR) (S

2
di = 0,45); 

Сюїта (UKR) (S
2
di = 0,29). Слід відзначити, що для усіх сортів пшениці м’якої 

ярої варіювання за масою 1000 зерен виявили середнім, про що свідчить 

коефіцієнт варіації від 12,7 до 18,2 % у зоні Лісостепу та від 13,6 до18,1 % у 

зоні Полісся; вплив взаємодії факторів «рік × зона» становив 48,7 %. Визначено 

характер прояву елементів структури урожайності, та мінливість їх під впливом 

абіотичних та біотичних чинників довкілля. 

Стійкість до вилягання сортів у різних агроекологічних зонах України. 

Погодні умови в роки досліджень та висота рослин впливали на рівень 

стійкості до вилягання посівів пшениці м’якої ярої (6–9 балів). Залежно від 

гідротермічних умов року вирощування висота сортів варіювала від карликів 

(45 см) до середньорослих (92,5 см) з незначним та середнім коефіцієнтом 

варіації (до 13,7 %). За розрахунком трифакторного дисперсійного аналізу 

виявлено, що найбільший внесок (50,5 %) у варіювання висоти сортів становила 

зона вирощування, 15,9 % – взаємодія факторів «сорт × рік × зона», 11,7 % – 

взаємодія факторів «сорт × зона». 

У зоні Лісостепу у 2016 р. за надмірної посухи у міжфазний період 

«колосіння – повна стиглість» виявили високу стійкість сортів до вилягання 

(8,3–9,0 балів). Низьку стійкість до даної ознаки проявили сорти у 2017 р. (6,0–

6,8 балів) та 2018 р. (7,2–8,0 балів). У зоні Полісся високу стійкість до 

вилягання сортів відмічено в умовах 2017 р. на що, ймовірно мали вплив 

гідротермічні умови міжфазних періодів «вихід в трубку – колосіння» 
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(ГТК = 0,7) та «колосіння – повна стиглість» (ГТК = 0,5). Спостерігали 

вилягання сортів пшениці м’якої ярої в умовах 2016 р. (6,7–7,0 балів) та 2018 р. 

(5,8–6,5 балів). 

Стійкість пшениці м’якої ярої проти збудників листкових хвороб 

залежно від агроекологічних зон вирощування. На природному інфекційному 

фоні проводили оцінку стійкості сортів пшениці м’якої ярої до листкових 

грибних хвороб: борошнистої роси (Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. 

Marchal – E. graminis), бурої листкової іржі (Puccinia recondita Rob. ex Desm. 

f. sp. tritici – P. recondita) та септоріозу листя (Septoria tritici Rob. et Desm. – 

S. tritici). 

Досліджувані сорти у різних агроекологічних зонах вирощування 

різнилися за стійкістю проти ураження збудниками хвороб (рис. 4.2).  
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Рис. 2 Вплив факторів на 

стійкість до P. recondita (а), S. tritici 

(б), E. graminis (в) пшениці м’якої 

ярої у зонах Лісостепу та Полісся 

(2016–2018 рр.) 

У зоні Лісостепу стійкими проти ураження збудником E. graminis 

виділено сім (50,0 %) сортів пшениці м’якої ярої (8 балів): Героїня, МІП Злата, 

Панянка, Сімкода миронівська (UKR), Ясна (POL), Leguan (CZE), Venera (SYR). 

У зоні Полісся інтенсивний розвиток хвороби спостерігали в 2018 р., дещо 

нижчий у 2016 і 2017 рр., відмічено високу стійкість (8 балів) у сортів: 

МІП Злата, Панянка та Сімкода миронівська (UKR). 

Для зон Лісостепу та Полісся за комплексною стійкістю до основних 

збудників хвороб (E. graminis, P. reconditа, S. tritici) виділили сорти: Героїня, 

МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська (UKR), Leguan (CZE), Ясна (POL). 

Встановлено, що, патогени набували більшого розвитку за підвищеної 

кількості опадів. Таким чином, гідротермічні умови року впливали на ураження 

сортів грибними листковими хворобами, тому на основі дисперсійного аналізу 

визначено частки впливу досліджуваних факторів на стійкість пшениці м’якої 
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ярої проти P. reconditа (рис. 2 а), S. tritici (рис. 2 б), E. graminis (рис. 2 в). 

Встановлено, що найбільший внесок у варіювання стійкості сортів мала 

взаємодія факторів «рік × зона» (40,4 %; 38,7 %, 35,6 % відповідно). 

Варіювання показників якості зерна залежно від агроекологічної зони 

дослідження. Проведено аналіз за показниками вмісту білка, клейковини та 

показником седиментації зерна сортів пшениці м’якої ярої вирощеної в зонах 

Лісостепу та Полісся. Вміст білка є одним з найважливіших показників якості 

зерна. Ця ознака детермінується генотипом, але значною мірою залежить від 

умов вирощування. У середньому по досліду вищі показники вмісту білка в 

зерні сформували сорти у посушливих умовах за фази колосіння та дозрівання 

зерна 2016 р. (ГТК = 0,8 – Лісостеп, ГТК = 0,7 – Полісся). За таких 

гідротермічних умов певною мірою знижувались фотосинтетичні процеси, а 

дихання рослин підсилювалось і збільшувались витрати вуглеводів, за рахунок 

чого відбувалось активне накопичення білка. Меншу кількість його сформовано 

2017–2018 рр., коли у фазу наливу зерна стояла прохолодна погода з 

підвищеною вологістю повітря. Коефіцієнт варіації за вмістом білка в зерні 

для більшості сортів знаходився на низькому рівні як для зони Лісостепу 

(9,6 %), так і для зони Полісся (9,7 %), а за вмістом клейковини та 

показником седиментації мав значний рівень мінливості (23,3 %; 24,8 % – 

Лісостеп та 26,5; 27,7 % – Полісся). 

На основі трифакторного дисперсійного аналізу визначено вплив на 

показники якості зерна таких чинників, як агроекологічна зона вирощування, 

сорт і рік. Встановлено, що на вміст білка, показник седиментації та вміст 

клейковини у зерні сортів пшениці м’якої ярої достовірно суттєво впливали 

фактори «рік» і «рік × зона». 

Слід відмітити, що для агроекологічної зони Лісостепу практичну 

цінність представляють сорти: Струна миронівська, Панянка, 

Сімкода миронівська, Героїня (UKR), Grаnny (AUT), Koksa (POL), Venera 

(SYR); для зони Полісся – сорти: Granny (AUT), МІП Злата, Сюїта (UKR), 

Leguan (CZE), які за показниками якості зерна перевищують сорт-стандарт 

Елегія миронівська. 

 

АДАПТИВНА ЗДАТНІСТЬ ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 

СЕРЕДОВИЩА 

Стабільність і пластичність сортів пшениці м’якої ярої за 

продуктивністю. Створення сортів, які здатні максимально ефективно 

використовувати біокліматичний ресурс конкретного регіону, виявляти 

толерантність до стресових умов середовища, забезпечувати достатньо високу 

реалізацію генетичного потенціалу продуктивності, є стратегічним завданням 

сучасної науки. Визначали вплив погодних умов періоду вегетації сортів на 

стабільність рівня урожайності за 2016–2018 рр. Для характеристики 

екологічної стійкості сортів основними є показники пластичності та 

стабільності (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої ярої за 

урожайністю в зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт Країна 

походження 

Урожайність, т/га 
Z 

Статистичні 

параметри 

Лісостеп Полісся bi S²di 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 3,4 5,11 7 1,18 7,82 

Koksa POL 3,77 5,27 1 1,36 3,97 

МІП Злата UKR 4,01 5,01 2 1,44 2,58 

Сімкода миронівська UKR 3,75 5,23 3 1,33 3,32 

Струна миронівська UKR 3,90 5,02 4 1,35 1,76 

Leguan CZE 3,76 5,04 5 1,08 1,92 

Панянка UKR 3,70 4,97 6 0,85 1,53 

Харківська 26 UKR 3,62 4,87 8 0,94 1,66 

Ясна POL 3,71 4,69 9 0,81 1,49 

Venera SYR 3,11 4,76 10 0,79 5,99 

Героїня UKR 3,17 4,58 11 0,93 1,28 

Сюїта UKR 3,05 4,7 12 0,63 1,64 

Етюд UKR 2,93 4,76 13 0,40 2,05 

Grаnny AUT 3,32 4,31 14 0,87 6,53 

X* – 3,55 4,87 – – – 

min** – 2,93 4,31 – – – 

max*** – 4,01 5,27 – – – 

НІР05 – 0,53 0,5 – – – 

Примітки: St – стандарт, Z – ранг, bi – коефіцієнт регресії (екологічна 

пластичність), S²di – варіанса стабільності, X* – середнє, min** – мінімальне 

значення, max***– максимальне значення. 

 

Високою пластичністю (bi > 1) за врожайністю на умови вирощування в 

зонах Лісостепу та Полісся визначили сорти: МІП Злата (UKR) (bi = 1,44), 

Koksa (POL) (bi = 1,36), Струна миронівська (bi = 1,35), Сімкода миронівська 

(bi = 1,33), Елегія миронівська (UKR) (bi = 1,18). Ці сорти можна 

охарактеризувати за адаптивними властивостями як інтенсивні з вираженою 

реакцією на середовище, тобто відносно висока урожайність може бути 

результатом специфічної реакції на більш сприятливі умови вирощування. За 

коефіцієнтом регресії оптимальною реакцією на зміни умов середовища 

володіли сорти: Харківська 26 (bi = 1,08) (UKR), Leguan (bi = 0,94) (CZE) та 

Героїня (bi = 0,93) (UKR). 

Параметри адаптивної здатності. Загальна адаптивна здатність 

генотипу (ЗАЗ) характеризує середнє значення ознаки в різних умовах 

середовища, специфічна адаптивна здатність (САЗ) – відхилення від ЗАЗ у 

визначеному середовищі. Відмітили сорти: Харківська 26, Сімкода миронівська 

(UKR) Leguan (CZE), Ясна (POL), які забезпечили оптимальний рівень 
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врожайності за всією сукупністю середовищ. У цих же сортів виявили 

середніми значення варіанси САЗ. При доборі стабільних генотипів віддавали 

перевагу сортам з коефіцієнтом компенсації меншим за одиницю: Сюїта, 

Харківська 26 (UKR), Grаnny (AUT), Venera (SYR), які мали високі значення 

селекційної цінності та низькі значення параметра відносної стабільності. 

Використання індексів посухостійкості як адаптивної ознаки в різних 

агроекологічних зонах. Індекси посухостійкості характеризують рівень 

зниження врожайності під впливом посухи порівняно з оптимальними умовами 

вирощування та базуються як на стійкості, так і на чутливості генотипів до 

водного стресу. Для обчислення відповідних індексів обирали два роки для 

порівняння з оптимальною та мінімальною врожайністю сортів пшениці м’якої 

ярої, у зоні Лісостепу 2017 р. – з мінімальною врожайністю і 2016 р. – з 

оптимальною (табл. 4), у зоні Полісся 2017 р. та 2018 р., відповідно (табл. 5). 

Таблиця 4 

Характеристика сортів пшениці м’якої ярої за індексами 

посухостійкості (Лісостеп, 2016–2017 рр.) 

Сорт, стандарт 
Рік Індекс 

Р
ей

ти
н

г 

со
р
ту

 

Yp 

2016 

Ys 

2017 
SSI STI DTE MP GM HM TOL 

Елегія миронівська – St 4,60 2,74 1,00 0,60 61,57 3,60 3,49 3,39 1,71 7 

Сімкода миронівська 5,01 2,61 1,25 0,65 52,10 3,81 3,62 3,43 2,40 1 

Панянка 5,00 2,62 1,24 0,65 52,40 3,81 3,62 3,44 2,38 2 

Струна миронівська 4,89 2,59 1,23 0,63 52,97 3,74 3,56 3,39 2,30 3 

МІП Злата 5,45 2,95 1,19 0,79 54,13 4,20 4,01 3,83 2,50 4 

Харківська 26 4,74 2,74 1,10 0,65 57,81 3,74 3,60 3,47 2,00 5 

Героїня 4,20 2,47 1,07 0,51 58,81 3,34 3,22 3,11 1,73 6 

Grаnny 4,31 2,66 0,99 0,57 61,72 3,49 3,39 3,29 1,65 8 

Koksa 4,64 2,99 0,93 0,69 64,44 3,82 3,72 3,64 1,65 9 

Ясна 4,01 2,59 0,93 0,51 64,59 3,30 3,22 3,15 1,42 10 

Venera 4,34 2,86 0,89 0,61 65,9 3,60 3,52 3,45 1,48 11 

Leguan 4,60 3,06 0,87 0,69 66,52 3,83 3,75 3,68 1,54 12 

Етюд 3,49 2,79 0,52 0,48 79,94 3,14 3,12 3,10 0,70 13 

Сюїта 3,86 3,16 0,47 0,60 81,87 3,51 3,49 3,48 0,70 14 

X* 4,50 2,77 0,98 0,62 62,48 3,64 3,52 3,42 1,73 – 

min** 3,49 2,47 0,47 0,48 52,10 3,14 3,12 3,10 0,70 – 

max*** 5,45 3,16 1,25 0,79 81,87 4,20 4,01 3,83 2,50 – 

S 0,52 0,20 0,24 0,08 9,30 0,27 0,24 0,21 0,57 – 

НІР05 0,37 0,51 – – – – – – – – 

Примітки: St – стандарт, Х* – середнє значення, min** – мінімальне 

значення, max*** – максимальне значення, S – стандартне відхилення, Yp – 

урожайність в оптимальних умовах, Ys – урожайність в посушливих умовах, 

SSI – індекс сприйнятливості, STI – індекс толерантності до стресу, DTE – 

індекс ефективності толерантності, MP – середня урожайність, GM – середнє 

геометричне (середнє пропорційне) урожайності, HM – середнє гармонійне, 

TOL – індекс толерантності.  
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Індекс толерантності до посухи (TOL) показує зниження урожайності під 

впливом посухи в абсолютних одиницях. Відмічали оптимальний рівень 

врожайності сортів при низьких показниках цього індексу. Розмах варіювання у 

зоні Лісостепу даного показника становив від 0,70 до 2,50. В результаті аналізу 

виявили оптимальний рівень врожайності за умов водного дефіциту у сортів: 

Сюїта, Етюд (UKR) та Ясна (POL). У зоні Полісся індекс толерантності до 

посухи варіював від 0,63 до 3,63. Визначили сорти: Етюд, Панянка та Сюїта 

(UKR) з високим рівнем врожайності за впливу абіотичних чинників 

навколишнього природного середовища. 

Таблиця 5 

Характеристика сортів пшениці м’якої ярої за індексами 

посухостійкості (Полісся, 2017–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

Рік Індекс 

Р
ей

ти
н

г 

со
р
ту

 

Yp 2017 Ys 2018 SSI STI DTE MP GM HM TOL 

Елегія миронівська-St 6,40 3,70 1,21 0,71 57,81 5,05 4,87 4,69 2,7 4 

Koksa 6,75 3,87 1,53 0,66 46,85 5,02 4,68 4,36 3,63 1 

Струна миронівська 6,45 3,82 1,31 0,73 54,42 5,15 4,92 4,7 3,04 2 

МІП Злата 6,54 3,85 1,23 0,79 57,33 5,31 5,11 4,92 2,88 3 

Сімкода миронівська 6,67 3,63 1,18 0,76 58,87 5,2 5,02 4,85 2,69 5 

Leguan 6,83 3,20 1,17 0,74 59,22 5,14 4,96 4,8 2,63 6 

Ясна 6,27 3,56 1,01 0,66 64,83 4,78 4,67 4,56 2,04 7 

Героїня 5,27 3,91 0,87 0,66 69,93 4,78 4,7 4,63 1,69 8 

Grаnny 5,18 3,69 0,79 0,68 72,40 4,81 4,75 4,69 1,54 9 

Харківська 26 6,25 3,86 0,79 0,61 72,68 4,55 4,49 4,44 1,44 10 

Сюїта 5,62 3,93 0,74 0,62 74,19 4,59 4,54 4,49 1,36 11 

Venera 5,58 4,04 0,67 0,49 76,56 4,11 4,07 4,03 1,09 12 

Панянка 5,80 3,76 0,42 0,53 84,28 4,22 4,2 4,19 0,72 13 

Етюд 5,27 3,83 0,42 0,48 85,42 4,01 3,99 3,98 0,63 14 

X* 5,77 3,76 0,95 0,65 66,77 4,77 4,64 4,52 2,01 – 

min** 4,32 3,20 0,42 0,48 46,85 4,01 3,99 3,98 0,63 – 

max*** 6,83 4,04 1,53 0,79 85,42 5,31 5,11 4,92 3,63 – 

S 0,86 0,21 0,33 0,10 11,52 0,42 0,35 0,29 0,93 – 

НІР05 0,36 0,48 – – – – – – – – 

Примітки: St – стандарт, Х* – середнє значення, min** – мінімальне 

значення, max*** – максимальне значення, S – стандартне відхилення, Yp – 

урожайність в оптимальних умовах, Ys – урожайність в посушливих умовах, 

SSI – індекс сприйнятливості, STI – індекс толерантності до стресу, DTE – 

індекс ефективності толерантності, MP – середня урожайність, GM – середнє 

геометричне (середнє пропорційне) урожайності, HM – середнє гармонійне, 

TOL – індекс толерантності. 

 

Індекс середньої урожайності (MP) характеризує урожайність сорту у 

посушливі та оптимальні роки. Розмах варіювання цього індексу у зоні 

Лісостепу склав від 3,14 до 4,20. За даним показником виділили сорти: 
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МІП Злата, Панянка, Харківська 26 (UKR), Leguan (CZE), Koksa (POL) У зоні 

Полісся – сорти: МІП Злата, Сімкода миронівська, Струна миронівська (UKR). 

Індекс толерантності до стресу (STI) характеризує сорт стабільним рівнем 

урожайності за стресових умов вирощування. У зоні Лісостепу за STI кращими 

були сорти: Сімкода миронівська, Панянка, МІП Злата (UKR) Koksa (POL), 

Leguan (CZE) (STI = 0,65–0,79). У зоні Полісся – МІП Злата, 

Сімкода миронівська , Струна миронівська (UKR), Leguan (CZE). Також для 

цих сортів відмітили варіювання розмаху індексу середнього геометричного 

урожайності (GM) від 3,12 до 4,01 в агроекологічній зоні Лісостепу та від 3,99 

до 5,11 в зоні Полісся. Cорти: Koksa (POL), Струна миронівська МІП Злата, 

(UKR) за результатами оцінки виділили за індексами сприйнятливості (SSI) та 

ефективності толерантності (DTE) для обох зон дослідження. Відповідно до 

значення середнє гармонійнє (HM) кращими за умовами досліджень були сорти 

МІП Злата та Leguan (CZE). 

У результаті кореляційного аналізу встановлено, що значна частина 

індексів досить тісно корелює між собою (табл. 6), адже всі вони є різними 

модифікаціями відношення рівня урожайності у несприятливих умовах до рівня 

урожайності у сприятливих умовах. 

Таблиця 6 

Кореляція урожайності сортів пшениці та індексів посухостійкості 

(Лісостеп та Полісся) 

 Ys SSI STI DTE MP GM HM TOL 

Ys – -0,43 0,18 0,43 0,02 0,18 0,39 -0,43 

SSI -0,57 – 0,81 -1,00 0,89 0,81 0,66 1,00 

STI 0,48 0,43 – -0,81 0,99 1,00 0,97 0,81 

DTE 0,57 -1,00 -0,43 – -0,89 -0,81 -0,66 -1,00 

MP 0,32 0,59 0,98 -0,59 – 0,99 0,92 0,90 

GM 0,48 0,44 1,00 -0,44 0,98 – 0,98 0,81 

HM 0,66 0,23 0,97 -0,23 0,92 0,97 – 0,67 

TOL -0,42 0,98 0,59 -0,98 0,73 0,59 0,40 – 

Примітки: * – жирним позначено кореляції вірогідні при р<0,05; під 

діагоналлю – Лісостеп, над діагоналлю – Полісся, Ys – урожайність в 

посушливих умовах, , SSI – індекс сприйнятливості, STI – індекс 

толерантності до стресу, DTE – індекс ефективності толерантності, MP – 

середня урожайність, GM – середнє геометричне (середнє пропорційне) 

урожайності, HM – середнє гармонійне, TOL – індекс толерантності. 

 

За результатами досліджень, у зоні Лісостепу відмічено істотну 

залежність урожайності в несприятливих та оптимальних умовах дослідження 

за індексами: SSI, STI, GM, HM. У зоні Полісся зв’язок урожайності в 

посушливих умовах з цими індексами виявився менш істотним, що пов’язано з 

меншим стресовим навантаженням і, відповідно, меншою різницею між роками 

за рівнем урожайності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЦІННИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК 

ГІБРИДНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ У ЗОНАХ 

ЛІСОСТЕПУ І ПОЛІССЯ 

Проведено структурний аналіз гібридного матеріалу першого покоління 

пшениці м’якої ярої та батьківських форм за елементами продуктивності 

головного колоса (довжина, кількість колосків, кількість зерен, маса зерна) у 

двох агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся. Встановлено показники 

позитивного наддомінування за довжиною головного колоса у комбінаціях 

Ясна / Аранка (hр = 3,7 – Лісостеп; 3,3 – Полісся), Ясна / Granny (hр = 1,3; 1,3), 

Аранка / Granny (hр = 10,0; 6,5). За типами фенотипового домінування кількості 

колосків головного колоса: позитивне наддомінування, часткове позитивне 

домінування, проміжне успадкування та депресію у гібридних комбінацій за 

дослідження в агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся не виявили суттєвої 

різниці. За розрахунками показника фенотипового домінування кількості зерен 

з головного колоса пшениці м’якої ярої встановлено різні його типи. Показник 

позитивного наддомінування у гібридів F1 варіював від hр = 1,1 до 11. 

Показники позитивного наддомінування за масою зерна з колоса для 

агроекологічних зон Лісостепу та Полісся спостерігали у комбінаціях пшениці 

м’якої ярої Струна миронівська / Аранка (hр = 1,5; 2,0), Харківська 26 / Ясна 

(hр = 9,0; 2,0), Елегія миронівська / Струна миронівська (hр = 1,3; 2,0), 

Аранка / Героїня (hр = 2,5; 1,3). 

За елементами продуктивності у двох агроекологічних зонах виділено 

гібридні комбінації, які проявили позитивне домінування та наддомінування – 

Елегія миронівська / Ясна, Струна миронівська / Аранка, Ясна / Аранка, 

Харківська 26 / Струна миронівська, Ясна / Granny, Аранка / Granny. 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ 

ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ 

Вартість основної продукції визначали за показниками вартості 

насіннєвого матеріалу категорії супереліти пшениці м’якої ярої у зоні 

Лісостепу за 2016–2018 рр., що складало 9000–11000 грн/т. Умовно чистий 

прибуток при вирощуванні сортів пшениці м’якої ярої, які відрізнялися між 

собою адаптивними властивостями та реакцією на умови вирощування в 

реалізації продуктивності, становив 10208–31194 грн/га, а рівень 

рентабельності 110,2–134,7 %. 

Аналіз основних економічних показників у зоні Полісся свідчить про 

конкурентоспроможність та економічну ефективність сортів, порівняно зі 

стандартом – Елегія миронівська. Умовно чистий прибуток складав 15678–

39781 грн/га, а рівень рентабельності – 114,3–139,8 %. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання важливого наукового завдання з установлення впливу абіотичних 

та біотичних чинників на особливості формування елементів продуктивності 



16 

 

пшениці м’якої ярої залежно від гідротермічних умов агроекологічних зон 

Лісостепу та Полісся України. 

1. Визначено контрастні погодні умови досліджень в різних 

агроекологічних зонах вирощування за окремими періодами розвитку рослин. 

Для агроекологічної зони Лісостепу гідротермічний коефіцієнт у 2016 р. 

відмічали в загальному оптимальним (1,3), 2017 р. – посушливим (0,7), у 

2018 р. – 1,1. В агроекологічній зоні Полісся за період вегетації пшениці м’якої 

ярої у 2016 р. ГТК становив 1,5 та відповідав рівню середньобагаторічних 

даних (1,6). Гідротермічний коефіцієнт у 2017 р та 2018 р. становив 1,0. Такі 

особливості погодних умов зон Лісостепу та Полісся, впливали на реалізацію 

потенціалу продуктивності сортів пшениці м’якої ярої. 

2. Виявлено, що середній рівень урожайності за роками в умовах 

Лісостепу становив 3,55 т/га з варіюванням від 2,91 т/га (2017 р.) до 4,53 т/га 

(2016 р.). Вищий рівень врожайності на 0,27–2,36 т/га сформували сорти в зоні 

Полісся, де варіювання середнього рівня урожайності (4,87 т/га) становило від 

3,78 т/га у 2018 р. до 6,06 т/га у 2017 р. 

3. Виявлено, що найбільший внесок у варіювання врожайності мав вплив 

умов агроекологічної зони – 29,2 %, рік вирощування – 16,3 % та взаємодія 

факторів «рік × зона» – 27,1 %.  

4. Встановлено, що висота сортів пшениці м’якої ярої у зонах Лісостепу і 

Полісся варіювала від 45 до 103 см за роками досліджень. На основі 

дисперсійного аналізу встановлено вплив фактору «зона» на дану ознаку 

становив 50,5 %. Виділено у зоні Лісостепу та Полісся стійкі до вилягання 

середньорослі, низькорослі та карликові сорти пшениці м’якої ярої з України – 

МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Струна миронівська, Етюд; Польщі 

– Koksa; Чехії – Leguan; Сирії – Venera; Австрії – Grаnny, що поєднують цю 

ознаку з високим рівнем продуктивності.  

5. Визначено стійкість до листкових збудників хвороб сортів пшениці 

м’якої ярої в природних умовах агроекологічних зон Лісостепу та Полісся, що 

забезпечить збереження рівня врожайності. Серед них сорти: з України – 

МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Героїня; Польщі – Koksa, Ясна; 

Чехії – Leguan. За результатами дисперсійного аналізу визначено максимальний 

вплив мав фактор «рік × зона» на стійкість проти Erysiphe graminis DС. f. sp. 

tritici Em. Marchal – 38,7 %, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici – 

40,3 %та Septoria tritici Rob. et Desm. – 35,6 %. 

6. За показниками якості зерна виділено сорти для агроекологічної зони 

Лісостепу, які представляють практичну цінність: Струна миронівська, 

Панянка, Сімкода миронівська, Героїня (UKR), Grаnny (AUT), Koksa (POL), 

Venera (SYR); для зони Полісся – сорти: Granny (AUT), МІП Злата, Сюїта 

(UKR), Leguan (CZE), які перевищують сорт-стандарт Елегія миронівська. За 

результатами трифакторного дисперсійного аналізу визначено вплив 

гідротермічних умов агроекологічних зон в роки дослідження на показники 

якості зерна. Встановлено, що на вміст білка, показник седиментації та вміст 
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клейковини у сортів пшениці м’якої ярої достовірно суттєво впливали фактори 

«рік» і «рік × зона». 

7. Розрахунок показників екологічної пластичності та стабільності 

дозволив диференціювати сорти пшениці м’якої ярої за нормою реакції на 

зміну умов вирощування та адаптивним потенціалом. За коефіцієнтом регресії 

оптимальною реакцією на зміни умов середовища володіли сорти Харківська 26 

(bi = 1,08), Героїня (bi = 0,94) (UKR) та Leguan (bi = 0,94) (CZE). 

8. Установлено реакцію сортів на зміну гідротермічних умов за ознаками: 

кількість колосків у колосі, кількість зерен з одного колоса (в лісостеповій зоні 

50 % сортів мали значення bi ˃ 1, в зоні Полісся – 36 %). За масою зерна з 

колоса відповідно до варіанси стабільності відрізняються сорти у зоні 

Лісостепу з коефіцієнтом регресії більше одиниці (bi = 1,22–1,38) – 

Харківська 26 (UKR) (S
2
di = 0,47), Героїня (UKR) (S

2
di = 0,12), Grаnny (AUT) 

(S
2
di = 0,16), Venera (SYR) (S

2
di = 0,14); у зоні Полісся (bi = 1,22–1,38) – Героїня 

(UKR) (S
2
di = 0,33), Grаnny (AUT) (S

2
di = 0,32), Koksa (POL) (S

2
di = 0,37), Venera 

(SYR) (S
2
di = 0,45); Сюїта (UKR) (S

2
di = 0,29).  

9. Виявили, що за умов водного дефіциту майже не знижувався рівень 

врожайності у сортів: Сюїта, Етюд (UKR) та Ясна (POL). Розмах варіювання 

індексу середньої урожайністі (MP) у зоні Лісостепу склав від 3,14 до 4,20; 

Полісся – 4,01–5,31; індексу середнього геометричного урожайності (GM) – від 

3,12 до 4,01 в агроекологічній зоні Лісостепу та від 3,99 до 5,11 в зоні Полісся. 

Cорти: Koksa (POL), Струна миронівська, МІП Злата (UKR) за результатами 

оцінки виділили за індексами сприйнятливості (SSI) та ефективності 

толерантності (DTE) для обох зон дослідження. Відповідно до значення середнє 

гармонійнє (HM) кращими за умовами досліджень були сорти МІП Злата (UKR) 

та Leguan (CZE). 

10. У зоні Лісостепу відмічено істотну залежність урожайності в 

несприятливих та оптимальних умовах дослідження за індексами: SSI, STI, GM, 

HM. У зоні Полісся зв’язок урожайності в посушливих умовах за цими 

індексами виявився менш істотним, що пов’язано з меншим стресовим 

навантаженням і, відповідно, меншою різницею між роками за рівнем 

урожайності. 

11. Прослідковано значне варіювання показника фенотипового 

домінування (hр), залежно від ознаки та комбінації схрещування, від 

позитивного наддомінування (hр > +1) до депресії (hр < -1). За елементами 

продуктивності відмічено позитивне домінування та наддомінування у гібридів: 

Ясна / Аранка, Ясна / Granny, Аранка / Granny, Елегія миронівська / Ясна, 

Струна миронівська / Аранка, Харківська 26 / Струна миронівська, 

Ясна / Елегія миронівська, Ясна / Харківська 26. Батьківські компоненти даних 

гібридів становлять господарську цінність для різних агроекологічних зон 

вирощування.  

12. Визначено високий потенціал продуктивності сортів пшениці м’якої 

ярої. Умовно чистий прибуток насіннєвого матеріалу категорії супереліти у 
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зоні Лісостепу становив 10208–31194 грн/га та 15678–39781 грн/га у зоні 

Полісся, за рівня рентабельності 110,2–134,7 % та 114,3–139,8 % відповідно. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ УСТАНОВАМ ТА 

ВИРОБНИЦТВУ 
 

1. Науково-дослідним установам рекомендуємо: 

– залучати у наукові програми стійкі до біотичних чинників довкілля 

генотипи пшениці м’якої ярої – МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, 

Героїня (UKR), з комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб 

(Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. Marchal, Puccinia recondita Rob. ex Desm. 

f. sp. tritici, Septoria tritici Rob. et Desm.), що забезпечать, як батьківські 

компоненти, створення резистентних сортів із високим рівнем врожайності, які 

знижуватимуть рівень пестицидного навантаження на навколишнє природне 

середовище. 

 

2. Підприємствам різних форм власності: 

– рекомендуємо для збільшення біорізноманіття агроекосистем зон 

Лісостепу та Полісся використовувати високопродуктивні та еколого-адаптивні 

сорти пшениці м’якої ярої з високими показниками якості зерна – 

Струна миронівська, МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Сюїта (UKR), 

Koksa (POL), Leguan (CZE). 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Демидов О. А., Хоменко С. О., Федоренко І. В., Близнюк Р. М., 

Кузьменко Є. А. Оцінка адаптивної здатності перспективних ліній пшениці ярої 

в умовах Лісостепу України. Селекція і насінництво : міжвідомчий тематичний 

науковий збірник. Харків, 2016. С. 53–60 (авторство 20 %, проведення 

експерименту, аналіз даних досліджень, написання статті). 

2. Демидов О. А., Хоменко С. О., Федоренко І. В., Близнюк Р. М., 

Кузьменко Є. А. Оцінка адаптивної здатності ліній пшениці ярої в умовах 

Лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2016. № 1 

(30). С. 57–61 (авторство 20 %, проведення експерименту, аналіз даних 

досліджень, написання статті). 

3. Демидов О. А., Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В., 

Близнюк Р. М. Нові сорти пшениці ярої Панянка та Діана. Сортовивчення та 

охорона прав на сорти рослин. 2016. № 4 (33). С. 82–86 (авторство 20 %, 

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання статті). 

4. Близнюк Р. М., Демидов О. А., Чугункова Т. В., Федоренко М. В., 

Березовський Д. Ю. Стійкість сортів пшениці м’якої ярої до листкових грибних 

хвороб. Агроекологічний журнал. 2019. № 1. С. 74–79 (авторство 60 %, 

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання статті). 

5. Близнюк Р. М., Березовський Д. Ю., Демидов О. А., Хоменко С. О. 

Урожайність сортів пшениці м’якої ярої у різних екологічних зонах 
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вирощування. Миронівський вісник. 2017. Вип. 5. С. 104–113 (авторство 60 %, 

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання статті). 

6. Василенко Н. В., Правдзіва І. В., Близнюк Р. М., Хоменко С. О. 

Урожайність і якість сортів пшениці м’якої ярої миронівської селекції залежно 

від гідротермічних умов року. Миронівський вісник. 2019. Вип. 9. С. 91–97 

(авторство 25 %, проведення експерименту, аналіз даних досліджень, 

написання статті). 
 

Стаття у науковому виданні іншої держави 

7. Blyzniuk R., Demydov O., Khomenko S., Fedorenko I., Berezovskyi D., 

Fedorenko M., Pravdziva I., Ivantsova L., Voloshchuk S. Ecological Plasticity and 

Stability of Spring Bread Wheat Varieties by Yield Level in Agro-Ecological Zones of 

the Forest-Steppe and Polissia of Ukraine. American Journal of Agriculture and 

Forestry. 2021. Vol. 9. Iss. 2. P. 61–68. doi: 10.11648/j.ajaf.20210902.13 

(авторство 60 %, проведення експерименту, аналіз даних досліджень, 

написання статті). 
 

Наукова праця, яка додатково відображає результати дисертації 
8. Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Близнюк Р. М., 

Кузьменко Є. А. Адаптивний потенціал вихідного матеріалу для селекції 

пшениці. Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. 

Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики, 

Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В. А. Кунах та ін. 

Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2017. Т. 21. С. 221–

224 (авторство 20 %, проведення експерименту, аналіз даних досліджень, 

написання статті).  
 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

9. ХоменкоС. О., Федоренко І. В., Близнюк Р. М. Оцінка колекційних 

зразків пшениці м’якої ярої за показниками якості зерна для умов Лісостепу 

України. Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці : матеріали 

міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю селекції пшениці в 

Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та 

сортовивчення (м. Одеса, 1–3 червня 2016 р.). Одеса, 2016. С. 133–134 

(авторство 30 %, проведення експерименту, аналіз даних досліджень, 

написання тез). 

10. Близнюк Р. М. Демидов О. А., Хоменко С. О. Характеристика сортів 

пшениці м’якої ярої за елементами структури врожаю в різних екологічних 

зонах вирощування. Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур : матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів, присвяченої 105-річчю 

Миронівського інституту пшениці і 15-й річниці від утворення Українського 

інституту експертизи сортів рослин (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.). Вінниця : 

ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 12–13 (авторство 65 %, проведення 

експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 
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11. Близнюк Р. М., Березовський Д. Ю. Продуктивність сортів пшениці 

м’якої ярої в різних екологічних зонах України. Реалізація потенціалу сортів 

зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 110–річчю від дня 

народження академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла 

(с. Центральне, 20 жовтня 2017 р.). Центральне, 2017. С. 13–14 (авторство 

65 %, проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

12. Близнюк Р. М., Демидов О. А. Елементи продуктивності та якості 

зерна сортів пшениці м’якої ярої за умов вирощування в різних екологічних 

зонах України. Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів, присвяченої 55-річчю реєстрації 

сорту-шедевру пшениці м’якої озимої Миронівська 808 (с. Центральне, 

20 квітня 2018 р.). Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 11 (авторство 65 %, 

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

13. Близнюк Р. М., Березовський Д. Ю. Показники якості зерна сортів 

пшениці м’якої ярої в різних екологічних зонах України. Новітні технології 

вирощування сільськогосподарських культур : тези доповідей VI Міжнародної 

науково-практичній конференції молодих вчених (м. Вінниця, 29 березня 

2018 р.). Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 174–176 (авторство 65 %, 

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

14. Близнюк Р. М., Демидов О. А. Вплив екологічної зони вирощування 

на елементи продуктивності та якості зерна сортів пшениці м’якої ярої. 

Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому 

виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичній конференції молодих 

вчених (м. Київ, 4–6 липня 2018 р.). Київ : ДІА, 2018. С. 12–15 (авторство 

65 %, проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

15. Близнюк Р. М. Урожайність, стабільність і пластичність сортів 

пшениці м’якої ярої за вирощування в Лісостепу та Полісся України. Селекція, 

генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур : матеріали 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 

(с. Центральне, 19 квітня 2019 р.). Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 53. 

16. Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В., Близнюк Р. М. 

Вплив вегетаційного періоду на рівень урожайності колекційних зразків 

пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу України. Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва України : матеріали VIII Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених (с. Оброшине, 14 листопада 

2019 р.). Львів-Оброшине, 2019. С. 67–69 (авторство 25 %, проведення 

експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

17. Близнюк Р. М. Оцінка сортів пшениці м’якої ярої за стійкістю до 

грибних листкових хвороб в умовах Лісостепу та Полісся України. Селекція, 

генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали 

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і 
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спеціалістів (с. Центральне, 24 квітня 2020 р.). Електр. ресурс: 

http://confer.uiesr.sops.gov.ua, 2020. С. 17. 
 

Свідоцтво про авторство 

18. Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 212 

від 30.12.2015 р. Ознакова колекція пшениці м’якої ярої за стійкістю до 

листкових грибних хвороб / Демидов О. А., Хоменко С. О., Федоренко І. В., 

Федоренко М. В., Падалка О. І., Музафарова В. А., Близнюк Р. М. Запит 

№ 000353 від 14 грудня 2015 р. (15 % авторства: сформовано, описано, 

заявлено). 

 

АНОТАЦІЯ 

Близнюк Р. М. Закономірності формування ознак продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від екологічних умов вирощування. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». –

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, 

с. Центральне, 2021. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення 

наукового завдання із встановлення екологічних закономірностей формування 

ознак продуктивності пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу та Полісся 

України. 

У результаті проведених досліджень встановлено вплив екологічного 

чинника на рівень продуктивності та на прояв її окремих компонентів у сортів 

залежно від агроекологічних умов вирощування; визначено частки впливу 

досліджуваних факторів на цінні господарські ознаки пшениці м’якої ярої в 

різних агроекологічних зонах; виявлено особливості прояву стійкості сортів до 

збудників листкових грибних хвороб: Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. 

Marchal, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, Septoria tritici Rob. et 

Desm.; визначено показники стабільності і пластичності генотипів пшениці 

м’якої ярої залежно від агроекологічного середовища; створено новий вихідний 

матеріал, визначено особливості формоутворення у гібридних популяціях 

пшениці м’якої ярої в умовах Лісостепу і Полісся та виділено батьківські 

компоненти, що становить господарську цінність для різних агроекологічних 

зон вирощування.  

Економічна ефективність вирощування пшениці м’якої ярої залежала від 

виробничих витрат та рівня продуктивності досліджуваних сортів. Умовно 

чистий прибуток при вирощуванні насіння сортів у зоні Лісостепу становив 

10208–31194 грн/га та 15678–39781 грн/га у зоні Полісся, рівень рентабельність 

110,2–134,7 % та 114,3–139,8 % відповідно. Для впровадження у виробництво 

визначено високопродуктивні, цінні за показниками якості зерна, адаптовані до 

умов Лісостепу та Полісся сорти пшениці м’якої ярої: Струна миронівська, 

МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Сюїта (UKR), Koksa (POL), Leguan 

(CZE). 
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Ключові слова: агроекологічна зона, пшениця м’яка яра, абіотичні та 

біотичні чинники довкілля, сорт, гібрид, ознаки продуктивності, екологічна 

стабільність та пластичність, показник якості зерна. 

 

АННОТАЦИЯ 

Близнюк Р. Н. Закономерности формирования признаков 

продуктивности яровой мягкой пшеницы в зависимости от экологических 

условий выращивания. – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.16 «Экология». –

Мироновский институт пшеницы имени В. Н. Ремесло НААН Украины, 

с. Центральное, 2021. 

В диссертации приведены теоретическое обобщение и практическое 

решение научной задачи по установлению экологических закономерностей 

формирования признаков продуктивности яровой мягкой пшеницы в условиях 

Лесостепи и Полесья Украины. 

В результате проведенных исследований установлено влияние 

экологического фактора на уровень продуктивности и на проявление ее 

отдельных компонентов у сортов в зависимости от агроэкологических условий 

выращивания; определены доли влияния исследуемых факторов на ценные 

хозяйственные признаки яровой мягкой пшеницы в различных 

агроэкологических зонах; выявлены особенности проявления устойчивости 

сортов к возбудителям листовых грибных болезней: Erysiphe graminis DС. f. sp. 

tritici Em. Marchal, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, Septoria tritici 

Rob. et Desm.; определены показатели стабильности и пластичности генотипов 

яровой мягкой пшеницы в зависимости от агроэкологической среды; создан 

новый исходный материал, определены особенности формообразования в 

гибридных популяциях яровой мягкой пшеницы в условиях Лесостепи и 

Полесья и выделены родительские компоненты, которые составляют 

хозяйственную ценность для различных агроэкологических зон выращивания. 

Экономическая эффективность выращивания яровой мягкой пшеницы 

зависела от производственных затрат и уровня продуктивности исследуемых 

сортов. Условно чистая прибыль при выращивании семян сортов в зоне 

Лесостепи составила 10208–31194 грн/га и 15678–39781 грн/га в зоне Полесья, 

уровень рентабельности 110,2–134,7 % и 114,3–139,8 % соответственно. Для 

внедрения в производство определены высокопродуктивные, ценные по 

показателям качества зерна, адаптированные к условиям Лесостепи и Полесья 

сорта яровой мягкой пшеницы: Струна миронівська, МІП Злата, Панянка, 

Сімкода миронівська, Сюїта (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE). 

Ключевые слова: агроэкологическая зона, пшеница мягкая яровая, 

абиотические и биотические факторы окружающей среды, сорт, гибрид, 

признаки производительности, экологическая стабильность и пластичность, 

показатель качества зерна. 
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ABSTRACT 
Blyzniuk R. M. Regularities in formation of productivity characters of 

spring bread wheat depending on ecological growing season conditions. – 
Qualifying scientific paper, manuscript copyright. 

The dissertation for scientific degree of Candidate of Agricultural Sciences by 
specialty 03.00.16 «Ecology» – The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of 
the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Tsentralne Village, 2021. 

The dissertation provides theoretical generalization and practical solution of 

scientific problem on establishing ecological patterns of formation of productivity 

characters of spring bread wheat in the Forest-Steppe and Polissia of Ukraine. 

As a result of the researches the influence of the ecological factors both on the 

productivity level and on the expression of simple yield components in varieties 

depending on agroecological growing season conditions was established; the parts of 

sum square of the factors under study on the variation of valuable economic 

characteristics of spring bread wheat in different agroecological zones were 

determined. The results of the research show that varieties of different ecological and 

geographical origin varied in terms of yield in different agro-ecological growing 

zones. The varieties for the Forest-Steppe and Polissia zones of Ukraine have been 

identified, namely Simkoda myronivska, Struna myronivska, MIP Zlata, Koksa 

(POL), Leguan (CZE) which are recommended for growing in various agro-

ecological zones to increase yields. 

There were revealed the peculiarities of resistance expression for the varieties 

against the pathogens of leaf fungal diseases Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. 

Marchal, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, Septoria tritici Rob. et 

Desm. According to the results of analysis of variance, the parts of the influence of 

the factors under study on the resistance against pathogenic micromycetes 

P. recondita, E. graminis, S. tritici were determined. The most contribution to their 

variation was found for the influence of the interaction of factors “year × zone”. In 

the Forest-Steppe and Polissia zone of Ukraine, a number of varieties being resistant 

to the phytopathogens of leaf fungal diseases have been identified: MIP Zlata, 

Panianka, Simkoda myronivska, Heroinia (UKR), Koksa, Yasna (POL), and Leguan 

(CZE). 

Indicators of stability and plasticity for the genotypes of spring bread wheat 

depending on agroecological environment were determined. According to the 

calculations of ecological plasticity in the Forest-Steppe and Polissia zones, the 

following varieties Koksa (POL), Simkoda myronivska (UKR), Granny (AUT) were 

identified according to the level of yield in growing conditions. These varieties can 

be characterized by adaptive properties as intensive ones with a pronounced reaction 

to the environment, i.e. relatively high yields may be the result of a specific reaction 

to more favorable growing conditions. The most stable varieties in terms of yield 

were identified in two agroecological zones; these are Yasna (POL), Siuita, Panianka, 

Kharkivska 26, and Elehiia myronivska (UKR). 

A new source material was created, the peculiarities of formation in hybrid 

populations of spring bread wheat in the Forest-Steppe and Polissia conditions were 
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determined, and parental components were identified which are of economic value 

for different agroecological zones of growing. 

The economic efficiency of growing spring bread wheat depended on 

production costs and the level of productivity of the studied varieties. Conditionally 

net profit when growing varieties in the Forest-Steppe zone was 10,208–

31,194 UAH/ha and it was 15,678–39,781 UAH/ha in the Polissia zone, the level of 

profitability was 110.2–134.7 % and 114.3–139.8 %, respectively. The varieties of 

spring bread wheat Struna myronivska, MIP Zlata, Panianka, Simkoda myronivska, 

Siuita (UKR), Koksa (POL), and Leguan (CZE) were identified as high-yielding, 

valuable in terms of grain quality, adapted to the conditions of the Forest-Steppe and 

Polissia and were recommended for implementation in grain production.  

Key words: agroecological zone, spring bread wheat, abiotic and biotic 

environmental factors, variety, hybrid, productivity characters, ecological stability 

and plasticity, grain quality index. 
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