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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Україна має унікальний земельний потенціал і 

природно-кліматичні умови, сприятливі для виробництва сільськогосподарської 
продукції. Але антропогенне навантаження на довкілля спричинило погіршення 
стану рослинних ресурсів. Проблема забезпечення продовольчої безпеки країн 
світу набуває особливої актуальності у зв’язку з наростаючою обмеженістю 
продовольства та природних запасів. 

Сільське господарство надзвичайно залежить від погодних умов, складова 
яких у врожайності культури становить понад 50 %. Це стосується і основної 
зернової культури – пшениці. Сучасне зерновиробництво потребує сортів 
пшениці озимої, адаптованих до стресових кліматичних умов довкілля. У різні 
роки в Україні свій внесок у розвиток теорії і практики адаптивності сортів 
зробили такі вчені, як О. І. Фурдичко (2010), О. А. Демидов (2018), 
Ю. О. Лавриненко (2006), М. А. Литвиненко (2008), В. М. Тищенко (2004), 
В. В. Базалій (2009), Н. І. Рябчун (2010), В. І. Дубовий (2019), В. А. Власенко 
(2006), В. В. Москалець (2016), Т. З. Москалець (2016), В. С. Кочмарський 
(2008), В. В. Кириленко (2018) та ін. 

Погіршення екологічної ситуації внаслідок антропогенного впливу, 
глобального потепління і аридизації клімату, спонукає до пошуку нових 
генотипів пшениці та шляхів реалізації їх стійкості до абіотичних, біотичних 
чинників довкілля. Сучасні сорти пшениці озимої повинні поєднувати повний 
комплекс цінних господарських ознак: урожайність, показники якості зерна, 
стійкість до абіотичних та біотичних факторів середовища, екологічну 
пластичність та інше. 

Дослідження впливу погодних умов вегетаційного періоду пшениці 
озимої є однією із основних проблем, розв’язання якої надасть змогу в повній 
мірі виявити потенціал продуктивності культури. Тому комплексного вивчення 
потребує визначення перспективних сортів пшениці, стійких до різних 
чинників довкілля для агроекосистем зон Лісостепу та Полісся. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження за темою дисертаційної роботи проведено Миронівському 
інституті пшениці імені В. М. Ремесла (МІП) НААН впродовж 2015–2018 рр. 
згідно з завданнями програм наукових досліджень (ПНД): «Розробити систему 
методів оцінки адаптивності селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої в 
умовах змін клімату та створити високопродуктивні сорти, стійкі до абіотичних 
та біотичних факторів довкілля» (№ ДР 0116U004001, 2016–2020 рр.); 
«Інтродукувати зразки та поповнити колекції пшениці озимої та ярої, ячменю 
озимого та ярого для умов центрального Лісостепу України» 
(№ ДР 0116U004013, 2016–2018 рр.); «Розробити методичні прийоми 
використання морфофізіологічного аналізу визначення потенційної та реальної 
продуктивності пшениці м’якої озимої для ранньої оцінки сортів у процесі 
селекції» (№ ДР 0117U004224, 2017 р.); «Відпрацювати методику ранньої 
діагностики та добору посухо-; жаростійкого селекційного матеріалу пшениці 
м’якої озимої» (№ ДР 0117U004223, 2017 р.); «Оцінити ефективність 
застосування штучних інфекційних фонів для добору селекційного матеріалу 
пшениці м’якої озимої за комплексною стійкістю до патогенів» 
(№ ДР 0118U003086, 2018 р.). 
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Мета і завдання дослідження – обґрунтувати екологічні особливості 
формування цінних господарських ознак сортів пшениці м’якої озимої в умовах 
різних агроекосистем зон Лісостепу та Полісся України. 

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: 
– визначити вплив гідротермічних умов на проходження міжфазних 

періодів розвитку пшениці озимої у двох зонах дослідження; 
– охарактеризувати рівень температурного режиму і вологозабезпечення 

території та оцінити морфофізіологічні особливості рослин пшениці у період 
вегетації; 

– установити у досліджуваних екологічних зонах закономірності 
формування цінних господарських ознак сортів пшениці; 

– виявити зв’язок між динамікою вмісту цукрів у вузлах кущіння на час 
припинення осінньої вегетації та відновлення весняної вегетації рослин; 

– установити фактори впливу на формування генотипу за показниками 
якості зерна нових сортів пшениці в різних умовах вирощування; 

– розкрити аутекологічні та синекологічні прояви модифікаційної 
здатності нових генотипів пшениці озимої; 

– визначити особливості сортів пшениці за цінними господарськими 
ознаками та параметри екологічної пластичності в зонах дослідження; 

– розрахувати економічну ефективність нових сортів пшениці озимої. 
Об’єкт дослідження – екологічні особливості формування господарсько 

цінних ознак пшениці м’якої озимої в різних екосистемах України. 
Предмет дослідження – екосистемні особливості впливу абіотичних та 

біотичних чинників на формування елементів продуктивності 
геоценоконсорцій пшениці озимої. 

Методи дослідження: теоретичного аналізу – для узагальнення 
результатів дослідження вітчизняних та іноземних учених; загальнонаукові – 
для формування робочої гіпотези: спостереження, експеримент, порівняння, 
опис, вимір; спеціальні польові і лабораторні (визначення тривалості періодів 
вегетації рослин, створення штучних комплексних інфекційних та 
провокаційних фонів збудників хвороб, облік структури елементів 
продуктивності); математичної статистики (кореляційний, дисперсійний 
аналізи) – для оброблення первинних експериментальних даних та 
встановлення достовірності одержаних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в установленні впливу 
гідротермічних умов на формування елементів продуктивності пшениці м’якої 
озимої в зонах дослідження Лісостепу та Полісся України і вивченні сортів 
якісно нового типу з підвищеною екологічною пластичністю для різного рівня 
агрофонів та чинників довкілля. 

Уперше: встановлено вплив гідротермічних умов на проходження 
міжфазних періодів вегетації геоценоконсорцій пшениці; 

– виявлено закономірності формування елементів структури урожайності 
в популяціях пшениці озимої залежно від погодних умов екологічних зон 
дослідження; 

– установлено особливості прояву стійкості сучасних сортів до 
несприятливих чинників довкілля у поєднанні із цінними господарськими 
ознаками; 

2



 

 – обґрунтовано диференціацію впливу гідротермічних умов на показники 
якості зерна; 

– з’ясовано співвідношення частки генотипу і середовища та їх взаємодії 

у загальній варіації урожайності та показників якості зерна пшениці залежно 

від природного навколишнього середовища; 
– визначено параметри екологічної пластичності нових сортів пшениці 

озимої для зон Лісостепу та Полісся. 
Удосконалено методичні підходи щодо оцінки за елементами 

продуктивності та стійкості до абіотичних і біотичних чинників 
геоценоконсорцій пшениці м’якої озимої. 

Набули подальшого розвитку дослідження цінних господарських ознак та 
властивостей пшениці озимої з урахуванням сучасного агрокліматичного 
районування сортів культури, що базується на взаємодії «середовище – 
генотип»; системи моніторингу за морозо-, жаро-, посухостійкістю та стійкістю 
проти основних збудників хвороб пшениці. 

Практичне значення отриманих результатів. У результаті виконання 
дисертаційної роботи збагачено генофонд України генплазмою нових сортів 
пшениці м’якої озимої: Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська, 
МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська, 
МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська, стійких до 
абіотичних та біотичних чинників довкілля, що дозволяють зменшити 
пестицидне навантаження на природне навколишнє середовище. Досліджувані 
сорти перевірено у виробничих умовах і впроваджено в насінницьких 
господарствах різних областей України: Інституті сільського господарства 
Карпатського регіону НААН України, Носівській селекційно-дослідній станції 
МІП НААН, «ДП «ДГ Правдинське» МІП НААН» та науково-дослідному 
селянському (фермерському) господарстві Колача Є. Й. Отримано у 
співавторстві два патенти на корисну модель: «Спосіб добору жаростійкого 
селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої» і «Спосіб добору за 
комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці м’якої 
озимої» розроблено методичні рекомендації «Визначення параметрів 
екологічної пластичності за урожайністю сортів Triticum аestivum L. в умовах 
Лісостепу та Полісся України». Отримано свідоцтво про реєстрацію колекції 
генофонду рослин в Україні «Робоча ознакова колекція генофонду пшениці 
м’якої озимої за цінними господарськими ознаками». Створено у співавторстві 
сорти пшениці м’якої озимої Естафета миронівська, МІП Дніпрянка, які 
включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні з 2018 р. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 
дослідженням авторки, яка узагальнила наукову літературу, розробила робочу 
гіпотезу, спланувала, провела польові та лабораторні досліди, виконала 
статистичне опрацювання експериментальних даних, сформулювала основні 
положення дисертаційної роботи, висновки та рекомендації. У дисертації 
використано спільні з науковими співробітниками дослідження, які викладені в 
публікаціях з часткою авторства 15–60 %. Частка участі дисертантки у 
створенні сортів пшениці озимої становить 5 %. 
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Апробація отриманих результатів досліджень. Результати досліджень 
оприлюднені та обговорені на засіданнях вченої ради Миронівського інституту 
пшениці імені В. М. Ремесла НААН і на засіданнях методичної комісії 
Інституту агроекології і природокористування НААН у 2015–2019 рр. Основні 
положення дисертаційної роботи апробовано на міжнародних науково-
практичних конференціях: «Rezultatele cercetărilor la cultura plantelor de câmp în 
Republica Moldovа» (Republica Moldova, Bălţi, 19 iunie 2015), «Проблеми 
збалансованого розвитку аграрного сектору економіки» (м. Київ, 19–20 
листопада 2015 р.), «Професор С. Л. Франкфурт (1866–1954) – видатний 
вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 
150-річчя від дня народження)» (м. Київ, 18 листопада 2016 р.), «Реалізація 
потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки 
Присвячено 110-річчю від дня народження академіка-селекціонера Василя 
Миколайовича Ремесла» (с. Центральне, 20 жовтня 2017 р.), «Екологічна 
безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому 
виробництві» (м. Київ, 4–6 липня 2018 р.), «Ecological and genetic aspects in field 
crops’ breeding under climate changes devoted to the 90

th
 anniversary of geneticist 

plant breeder, Professor Nikolai Chekalin» (Poltava, April 18–19, 2019), 
«Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри 
рослинництва НУБіП України» (м. Київ, 25–26 вересня 2019 р.); на 
міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях молодих 
вчених і спеціалістів: «Інноваційні розробки молодих учених для 
конкурентоспроможного аграрного виробництва» (смт. Чабани, 10–12 
листопада 2015 р.), «Селекція, генетика та технології вирощування 
сільськогосподарських культур» (с. Центральне, 21 квітня 2016 р., 21 квітня 
2017 р., 20 квітня 2018 р., 19 квітня 2019 р., 24 квітня 2020 р.), «Роль наукових 
досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 
виробництва України» (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 2016 р.), «Генетика 
та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту» (м. Київ, 18 
вересня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 25 наукових 
працях, із яких шість у фахових наукових виданнях України, одна у 
зарубіжному виданні, 15 – тези конференцій; три – в інших виданнях. 
Одержано два авторських свідоцтва на сорти рослин, свідоцтво про реєстрацію 
колекції генофонду рослин в Україні, два патенти на корисну модель, 
опубліковано одні методичні рекомендації. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить анотацію, 
зміст, вступ, шість розділів, висновки, практичні рекомендації виробництву, 
список використаних джерел, який нараховує 385 найменувань, у тому числі 65 
латиницею та 28 додатків. Дисертацію викладено на 247 сторінках 
комп’ютерного набору, який ілюстровано 31 таблицею та 32 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
ЕКОЛОГО–АДАПТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ TRITICUM AESTIVUM L.: 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ (аналітичний огляд) 
У розділі узагальнено результати досліджень вчених щодо 

характеристики параметрів навколишнього природного середовища для 
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найповнішої реалізації генетичного потенціалу рослин пшениці озимої. 
Проаналізовано актуальні тенденції до глобальної зміни клімату і вплив 
паратипових факторів на елементи продуктивності та адаптивний потенціал 
культури. Обговорено проблему визначення надійних критеріїв стійкості до 
екологічних чинників абіотичної та біотичної природи. Обґрунтовано 
доцільність проведення досліджень сучасних сортів пшениці озимої у різних 
екологічних зонах, що зумовлює актуальність і перспективність обраної теми 
дисертаційної роботи.  

 

УМОВИ, МІСЦЕ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Дослідження виконували впродовж 2015–2018 рр. в агроекосистемах зон: 

Лісостеп, агроекологічний район – Північно-Центральний-Правобережно-
Придніпровський, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН 
України (МІП) та Полісся, агроекологічний район – Деснянський, Носівська 
селекційно-дослідна станція МІП (НСДС). 

У зоні дослідження Лісостепу спостерігали розбіжні умови періоду 
активної вегетації пшениці озимої за роками досліджень. 2015/16 р мав 
загальний гідротермічний коефіцієнт (ГТК) 1,15, з критичним значенням у 
передпосівний період (ГТК = 0,41). У 2016/17 р. відмічено ґрунтово-повітряну 
осінню та весняно-літню посуху (ГТК 0,04–0,49). Розподіл опадів відмічали 
нерівномірним, лише у жовтні та квітні їх було достатньо. Погодні умови 
2017/18 р. виявилися посушливими, за період активної вегетації ГТК = 0,98. 

У зоні Полісся спостерігали контрастні умови росту й розвитку пшениці 
озимої. 2015/16 рік (ГТК = 1,03) не був характерний для даних агрокліматичних 
умов. У 2016/17 р. ГТК за період активної вегетації рослин пшениці озимої 
становив 1,3, у 2017/18 р. – 1,31, але критичні періоди росту й розвитку рослин 
пшениці озимої були посушливими (у квітні ГТК = 0,05, у травні – 0,43). 

Агротехніка вирощування сортів пшениці – загальноприйнята для зон. 
Сівбу проводили селекційною сівалкою СН–10Ц, облікова площа ділянки 10 м

2
, 

повторність чотириразова. Досліджували сорти Triticum aestivum L., 
оригінатором є МІП: Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська, 
МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська, 
МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська (МІП), та сорт-
стандарт Подолянка (оригінатори – Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ 
і МІП).  

Методичною основою оцінки резистентності пшениці озимої проти 
основних патогенів були розробки МІП «Спосіб добору за комплексною 
стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці м’якої озимої» (2018) та 
методики О. В. Бабаянц, Л. Т. Бабаянца (2014). Прихований тип ураження та 
ідентифікацію збудників насіннєвої інфекції грибами роду Fusarium Link 
досліджуваних сортів проводили за методиками Н. А. Наумова (1970), 
В. Й. Білай (1977), С. В. Ретьмана, Т. М. Кислих (2010), Т. І. Мухи, 
Л. А. Мурашко (2019). Фенологічні спостереження здійснювали згідно з 
методикою В. В. Волкодава (2000), морфологічні дослідження – 
І. Г. Серебрякова (1962), проходження фенологічних фаз розвитку – 
А. Л. Тахтаджяна (1954), Ф. М. Куперман (1977), А. І. Носатовського (1965), 
тривалість періоду вегетації – за В. А. Кумаковим (1975), вміст накопичених 
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цукрів у вузлі кущіння – за Х. Н. Починком (1976), аналіз показників якості 
зерна – за ДСТУ 3768:2010. 

Для оцінки жаростійкості і морозостійкості застосовували методики, 
запропоновані вченими МІП (2018, 2016 відповідно). Для виявлення 
посухостійких сортів у польових умовах використовували індекси 
посухостійкості A. A. Rosielle, J. Hamblin (1981), R. Talebi et al. (2009). 
Пластичність і стабільність сортів визначали за S. A. Eberhart, W. A. Russel 
(1966), та методичними рекомендаціями «Параметры экологической 
пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ» (1984). 

Математичну обробку даних здійснювали за методиками варіаційної 
статистики Б. О. Доспєхова (1985), та В. П. Боровикова (1998), із 
використанням комп’ютерних програм Excel 2010 і Statistica 10.0.  

 

АУТЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗОН 
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ ВЕГЕТАЦІЇ TRITICUM 

AESTIVUM L. 
Агрометеорологічні умови 2015–2018 рр. у зонах дослідження Лісостепу 

та Полісся мали значний вплив на тривалість міжфазних періодів росту та 
розвитку перспективних сортів пшениці озимої. 

За роками досліджень відмітили вище значення середньодобової 
температури та відповідно суми ефективних температур в агроекологічній зоні 
Лісостепу, тоді як показник суми опадів переважав у Поліссі. Відзначали 
подовження вегетаційного періоду пшениці озимої в зоні Полісся, обумовлене 
особливостями сезонного розподілу температури повітря і кількості опадів 
(табл. 1). 

Таблиця 1 – Характеристика гідротермічних умов вегетаційного періоду 
2015/16–2017/18 рр. 

Лісостеп 

Параметри СБ – СХ СХ – ЧПОВ ПС ЧВВВ – К К – ПВС 

Тривалість періоду, діб 19±2,0 34±2,9 102±5,0 70±3,9 64±2,5 

∑R опадів, мм 44,9 47 206,6 108,8 115,5 

∑t факт., °C 211,6 169,7 -161,5 744,8 1202,6 

Середня добова t, °C 11,9 5,0 -1,5 11,4 19,0 

Полісся 

Тривалість періоду, діб 23±2,4 33±23,4 104±4,7 68±5,0 64±2,2 

∑R опадів, мм 70,4 58 178,1 84,5 169 

∑t факт., °C 200,3 124,5 -207,9 674,3 1200,8 

Середня добова t, °C 9,8 3,7 -1,9 10,7 18,8 

Примітки: СБ – сівба, СХ – сходи, ЧПОВ – час припинення осінньої вегетації, 
ПС – період спокою, ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації, К – колосіння, ПВС 
– повна стиглість, ∑R опадів – сума опадів, ∑t факт. – сума ефективних температур. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УРОЖАЙНОСТІ 
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЯК ПРОЯВ АДАПТИВНОСТІ 

Визначення висоти рослин. За різницею між максимальним і 
мінімальним значенням висоти рослин (R = max – min) оцінювали реакцію 
генотипів на умови випробування в роки дослідження. У зоні Лісостепу 
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найнижчий розмах варіювання відзначали у сортів Вежа миронівська (6,3 см), 
Горлиця миронівська (6,7 см), МІП Валенсія (7,0 см), Грація миронівська 
(7,6 см). У Поліссі – в межах 8,7–21,4 см. Мінливість коефіцієнта варіації за три 
роки незначна (13,9–27,8 %). Високою адаптивністю характеризувались сорти 
Горлиця миронівська (11,3 см), Вежа миронівська (11,7 см) з низьким розмахом 
варіювання висоти рослин, вузькою нормою реакції, низькою дисперсією і 
незначною мінливістю у двох зонах досліджень.  

Дослідження елементів структури головного колоса. Виявили 
взаємозв’язок між гідротермічними умовами року та формуванням довжини 
головного колоса. Оптимальними визначили періоди 2016 р. для обох зон 
досліджень, де довжина головного колоса понад 10,0 см, а коефіцієнт варіації 
ознаки – для зони Лісостепу 6,21–22,76 %, Полісся – 10,48–21,94 %. 

Наближеними до оптимальної реакції на зміну умов середовища з 
коефіцієнтом регресії за кількістю колосків із колоса для двох зон був сорт 
Трудівниця миронівська (bі = 1,04).  

В умовах Лісостепу вищими показниками озерненості колоса володіли 
сорти Господиня миронівська (41,8 шт.), МІП Валенсія (41,3 шт.). В умовах 
Полісся сорти Горлиця миронівська (48,3 шт.), Естафета миронівська (46,0 шт.), 
МІП Валенсія (45,0 шт.), Трудівниця миронівська (44,8 шт.) істотно переважали 
стандарт (38,3 шт.) за даною ознакою. 

Наближену до оптимальної реакцію на зміну умов середовища в різних 
агроекосистемах за кількістю зерен у колосі, відповідно до коефіцієнта регресії, 
виявили у сорту Грація миронівська (bi = 0,95). Найменше реагували на зміну 
умов сорти МІП Дніпрянка (bі = 0,38), МІП Валенсія (bі = 0,42), 
Вежа миронівська (bі = 0,48).  

Високу масу 1000 зерен в умовах Лісостепу та Полісся відмічено у сортів: 
Горлиця миронівська, Грація миронівська, МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. За 
роки досліджень встановлено, що вплив взаємодії факторів «зона × рік» на 
даний показник становив 63 %, фактору «рік» – 10 %, взаємодії факторів 
«сорт × зона × рік» – 6 %. Результати дисперсійного аналізу свідчать, що 
залежно від року і зони вирощування, маса 1000 зерен значно 
відрізняється (рис. 1).
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Сорт Зона Рік

Сорт*Зона Сорт*Рік Зона*Рік

Сорт*Зона*Рік Похибка
 

 
 

Рис. 1 – Вплив факторів на масу 
1000 зерен сортів пшениці озимої в 

зонах Лісостепу (МІП) і Полісся 
(НСДС), 2015–2018 рр.

.
Дефініція рівня урожайності зерна пшениці. У 2016 р. у зоні Лісостепу 

всі досліджувані сорти за врожайністю переважали стандарт (6,41 т/га). Варто 
відмітити сорт Горлиця миронівська (8,35 т/га) з найвищою урожайністю. У 
зоні Полісся на рівні стандарту (9,97 т/га) – Естафета миронівська (9,69 т/га) 
(рис. 2). 
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Рис. 2 – Урожайність сортів пшениці в умовах Лісостепу (МІП) та Полісся 
(НСДС) 

Примітки: 1* – Подолянка (стандарт), 2 – Трудівниця миронівська, 3 – 
Горлиця миронівська,4 – МІП Валенсія, 5 – Господиня миронівська, 6 – МІП Княжна, 
7 – Вежа миронівська, 8 – МІП Дніпрянка, 9 – Естафета миронівська, 10 – 
Грація миронівська. 
 

У Лісостепу в 2017 р. порівняно зі стандартом (4,03 т/га) найвищу 
врожайність мали сорти Трудівниця миронівська (4,19 т/га), 
Господиня миронівська (4,11 т/га). У зоні Полісся сорт Господиня миронівська 
з найвищою урожайністю (9,62 т/га) істотно переважав стандарт в обох зонах. 
Варто відмітити сорти МІП Валенсія (9,65 т/га), МІП Дніпрянка (9,42 т/га) та 
Грація миронівська (9,27 т/га). Урожайність досліджуваних сортів за 2018 р. 
була на рівні стандарту і незначною мірою варіювала в Лісостепу і Поліссі. У 
зоні Лісостепу вищу за стандарту (6,31 т/га) врожайність мали сорти Грація 
миронівська (6,79 т/га), МІП Дніпрянка (6,59 т/га), Господиня миронівська 
(6,36 т/га), у зоні Полісся найвищий урожай забезпечили сорти 
Естафета миронівська (6,95 т/га), МІП Дніпрянка (6,25 т/га) та МІП Валенсія 
(5,78 т/га). Вплив фактору «зона» на врожайність пшениці озимої становив 
27 %, фактору «рік» – 21 %, взаємодія факторів «рік × зона» – 34 %, а фактору 
«сорт» складав лише 3 %, це вказує на те, що цей показник більшою мірою 
залежав від погодних умов вирощування. Таким чином, урожайність достовірно 
залежала від кліматичної зони і року дослідження та від їх взаємодії (рис. 3 а). 
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   а       б    
Рис. 3 – Вплив факторів на врожайність (а) зерна пшениці озимої та показник 
седиментації (б) у зонах Лісостепу (МІП) і Полісся (НСДС), (2015–2018 рр.) 
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Паратиповий вплив екологічної зони на показники якості зерна. 
Встановлено, що вплив фактору «рік» на показник седиментації дорівнював 
25 %, фактору «сорт», як і взаємодія факторів «сорт × рік» – 15 %, а вплив 
фактору «зона» складав лише 3 %. Це свідчить про те, що цей комплексний 
показник більше залежить від умов року вирощування і сортових особливостей 
пшениці м’якої озимої (див. рис. 3 б). 

Визначено, що вагомий вплив на вміст білка мав фактор «сорт» 19 %, і 
його взаємодія з іншими факторами «сорт × рік» – 15 %, «сорт × зона × рік» – 
14 % (рис. 4 а). Високі показники вмісту білка (11,0 % і вище) виявлено у 
сортів: Естафета миронівська, МІП Княжна, Господиня миронівська, 
Горлиця миронівська. 

Встановлено, що максимальний вплив на вміст клейковини мав фактор 
«рік» – 41 %, взаємодія факторів «сорт × рік» – 14 %, а вплив фактору «сорт» – 
10 %. Таким чином, вміст клейковини достовірно залежав від усіх 
досліджуваних факторів: сорту, кліматичної зони, року і їх взаємодії (рис. 4 б). 
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9%10%

Сорт Зона Рік

Сорт*Зона Сорт*Рік Зона*Рік

Сорт*Зона*Рік Похибка
 

   а       б    
Рис.  4 – Вплив факторів на показники вмісту білка (а) та сирої клейковини (б) у 
зерні сортів пшениці озимої в зонах Лісостепу (МІП) і Полісся (НСДС), (2015–

2018 рр.) 
 

Отже, на основі аналізу впливу погодних умов агроекосистем Лісостепу і 
Полісся на показники якості зерна сортів пшениці визначено аутекологічні 
взаємовідносини з абіотичними чинниками довкілля та варіабельність під дією 
мінливості факторів. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ ДО АБІОТИЧНИХ ТА 

БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ ДОВКІЛЛЯ СОРТІВ TRITICUM AESTIVUM L. 
Аутекологічні особливості накопиченням цукрів у вузлі кущіння. 

Упродовж досліджуваних років визначали вміст накопичених цукрів у вузлі 
кущіння та довжину конуса наростання. Дані морфофізіологічного аналізу 
засвідчують, що на час припинення вегетації у Лісостепу (29.12.2015 р.) вміст 
цукрів у вузлі кущіння становив у середньому за сортами 32,7 %, довжина 
конуса наростання – 0,38 мм, в умовах Полісся (27.12.2015 р.) – 33,2 % і 
0,31 мм, відповідно. На час відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) пшениці 
вміст цукрів у вузлі кущіння в умовах Лісостепу (22.02.2016 р.) становив 
23,8 %, довжина конуса наростання – 0,67 мм, в умовах Полісся (26.02.2016 р.) 
– 26,7 % і 0,51 мм відповідно. 

У 2016/17 р. в зоні Лісостепу припинення вегетації відмічено 09.11.2016 р. 
за вмісту цукрів у вузлі кущіння 28,3 % і довжини конуса наростання 0,19 мм 
(50,0 % від показника попереднього року). На ЧВВВ (01.03.2017 р.) довжини 
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конуса наростання збільшувалась на 26,9 %, що вказує на несприятливі 
гідротермічні умови періоду спокою. У зоні Полісся рослини у міжфазний 
період від сівби до припинення осінньої вегетації (15.11.2016 р.) не мали 
достатнього рівня вологи, запас цукрів у вузлах кущіння відмічали на рівні 
25,3 %, довжину конуса наростання – 0,18 мм. На ЧВВВ (04.03.2017 р.) 
відсоток накопичення цукрів у вузлі кущіння – 18,0 %, а довжина конуса 
наростання – 0,32 мм. Ці результати свідчать про помірно м’яку перезимівлю 
рослин пшениці, але в зимовий період вони були досить ослабленими. 

У 2017/18 р. на час припинення вегетації в зоні Лісостепу (15.11.2017 р.) 
вміст цукрів становив 36,9 %, довжина конуса наростання – 0,28 мм, на ЧВВВ 
(04.04.2018 р.) відмічали збільшення її на 69,1 %. У Поліссі (20.11.2017 р.) 
накопичення цукрів у вузлі кущіння – 25,0 %, довжина конуса наростання – 
0,19 мм, на ЧВВВ (09.04.2018 р.) – більше на 40,6 % 

Отже, осіння та весняна посуха можуть викликати як зниження, так і 
підвищення вмісту розчинних цукрів. Це пов’язано з фазою вегетації, 
неоднаковою стійкістю до стресових абіотичних чинників та ступенем 
ураження рослин збудниками хвороб. 

Оцінити Triticum aestivum L. за морозо- та зимостійкістю. Для 
визначення рівня морозостійкості сортів пшениці озимої проводили 
систематичні проморожування проростків в умовах контрольованого режиму. 
У середньому частка живих проростків після проморожування складала у 
2016 р. 82,0 % (еталон – 75,0 %), 2017 р. – 83,0 % (еталон – 79,0 %), у 2018 р. – 
86,5 % (еталон – 77,5 %). Варто відмітити сорт МІП Дніпрянка, який мав 
найменше стандартне відхилення за дослідом – 1,26 %, коефіцієнт варіації 
становив 1,42 %, середнє значення морозостійкості –88,83 %; а також сорт 
Вежа миронівська зі стандартним відхиленням 1,26 %, коефіцієнтом варіації 
1,49 %, морозостійкістю за дослідом – 84,67 %. 

Охарактеризувати ранню діагностику жаростійкості нових сортів. 
Для характеристики жаростійкості генотипів пшениці озимої використовували 
лабораторний метод оцінки схожості насіння, який відображає активність 
фізіолого-біохімічних реакцій в умовах температурного стресу. За відсотком 
схожості насіння після дії на нього підвищених температур порівняно з 
контролем (100 %) визначали сорти: Господиня миронівська (86–88 %), 
МІП Дніпрянка (83–86 %), МІП Валенсія (82–86 %), Вежа миронівська (82–
84 %). Більшість сортів пшениці озимої характеризується високою 
жаростійкістю. 

Диференціація сортів пшениці за індексами посухостійкості. У зоні 
Лісостепу найменшу різницю, а відповідно й нижче значення індексу 
толерантності виявлено, поряд із стандартом у сорту Господиня миронівська 
(TOL = 2,86), який виділили за значенням індексів стресосприйнятливості 
(SSI = 0,85), сприйнятливості до стресу (SSPI = 19,6) та зниження урожайності 
(YRR = 0,41) (табл. 2). Сорт Трудівниця миронівська визначили за індексами 
урожайності (YI = 111,4), середнім геометричним урожайності (GMP = 5,65) та 
продуктивності в стресових і сприятливих умовах (SNPI = 7,72). За 
показниками середньої продуктивності кращим був сорт Горлиця миронівська 
(MP = 6,01), за гармонічним середнім значенням (HM = 5,32) – МІП Валенсія. 
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Таблиця 2 – Характеристика сортів пшениці м’якої озимої за індексами 
посухостійкості в умовах випробування Лісостепу (МІП) (2016, 2017 рр.) 

Сорт, стандарт TOL SSI SSPI ATI YRR MP YI GMP HM SNPI 

Подолянка (ст.) 2,38 0,77 16,30 6,23 0,37 5,22 107,20 5,08 4,95 7,70 

Трудівниця МИР 3,42 0,93 23,40 9,96 0,45 5,90 111,40 5,65 5,41 7,72 

Горлиця МИР 4,66 1,15 31,90 13,30 0,56 6,01 97,90 5,54 5,11 6,63 

МІП Валенсія 4,00 1,04 27,40 11,46 0,51 5,91 104,00 5,56 5,32 7,10 

Господиня МИР 2,86 0,85 19,60 7,88 0,41 5,54 109,30 5,35 5,17 7,70 

МІП Княжна 3,14 0,98 21,50 7,71 0,48 5,02 91,80 4,77 4,53 6,31 

Вежа МИР 3,57 1,07 24,50 8,82 0,52 5,12 88,60 4,79 4,49 6,03 

МІП Дніпрянка 3,38 0,97 23,20 9,04 0,47 5,46 100,30 5,19 4,94 6,90 

Естафета МИР 4,40 1,16 30,10 11,70 0,56 5,61 90,70 5,16 4,75 6,14 

Грація МИР 3,60 1,02 24,70 9,60 0,49 5,48 97,90 5,18 4,89 6,70 

X 3,54 0,99 24,26 9,57 0,48 5,53 99,91 5,23 4,96 6,89 

max 4,66 1,16 31,90 13,30 0,56 6,01 111,40 5,65 5,41 7,72 

min 2,38 0,77 16,30 6,23 0,37 5,02 88,60 4,77 4,49 6,03 

S 0,68 0,12 4,68 2,12 0,06 0,34 8,01 0,30 0,31 0,65 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, max – максимальне значення, min 
– мінімальне значення, X – середнє значення, S – стандартне відхилення, TOL – 
толерантність, SSI – індекс сприйнятливості до посухи, SSPI – процентний індекс 
сприйнятливості до стресу, ATI – індекс толерантності до абіотичного стресу, YRR – 
індекс зниження урожайності, MP – середня урожайність, YI – індекс урожайності, 
GMP – середнє геометричне урожайності, HM – середня гармонійна, SNPI – індекс 
продуктивності в стресових і сприятливих умовах. 
 

У зоні Полісся сорт Естафета миронівська виділили за індексами 
толерантності (TOL = 1,11), стресосприйнятливості (SSI = 0,37), 
сприйнятливості до стресу (SSPI = 6,21), зниження урожайності (YRR = 0,14), 
урожайності (YI = 123,0) та продуктивності в стресових і сприятливих умовах 
(SNPI = 7,72). За рештою індексів посухостійкості кращим відмітили сорт 
МІП Дніпрянка (GMP = 7,67, MP = 7,84, HM = 7,51). 

Синекологічні особливості стійкості пшениці озимої проти основних 
зубників хвороб. Визначення стійкості рослин пшениці озимої за штучної 
інокуляції відрізків листя збудником Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. 
Marchal (E. graminis) проводили у лабораторних умовах з використанням 
світлоустановок і реактиву бензимідазолу (C7H6N2). Найвищу стійкість 
відмічено у сортів: МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, 
Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська. 

Досліджували динаміку інтенсивності ураження Septoria tritici Rob. et 
Desm. (S. tritici) сортів пшениці озимої у природних умовах. У зоні Лісостепу 
2016 р. відмічали підвищений рівень ураження патогеном (до 20 %), за ГТК у 
квітні 1,81 і травні – 1,95. У 2017 р. незначною динамікою інтенсивності 
ураження характеризувались сорти МІП Валенсія (7–8 %) та МІП Дніпрянка (9–
11 %), які виявилися стійкими до збудника S. tritici. В умовах Полісся найвищу 
інтенсивність ураження (20 %) – спостерігали у 2017 р., надмірне 
перезволоження (ГТК = 3,11) зумовило швидке поширення хвороби. Стійкими 
щодо патогена були сорти МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

У Лісостепу найбільшу інтенсивність ураження рослин пшениці 
збудником Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici (P. recondita) (18 %) 
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відмічали у фазу формування та наливу зернівки у 2017 р. за критичної посухи 
(ГТК = 0,32), стійкими до ураження визначили сорти: Горлиця миронівська, 
МІП Валенсія та МІП Княжна. В умовах Полісся ураження рослин (18 %) 
відмічали у фазу молочної стиглості у 2016 р. (ГТК = 0,67) та 2017 р. 
(ГТК = 0,81). Стійкими виявили сорти: Трудівниця миронівська, 
Горлиця миронівська та Естафета миронівська. 

Підвищений рівень ураження патогеном E. graminis (19 %) відмічали в 
умовах Лісостепу 2016 р. за вологої погоди в травні і червні (ГТК = 1,95 і 1,14, 
відповідно). Умови червня 2017 р. також сприяли поширенню збудника у фазу 
молочно-воскової стиглості рослин пшениці (ГТК = 1,53). Сорти 
Трудівниця миронівська та Вежа миронівська характеризували як 
середньостійкі. В умовах Полісся теж відмітили активний розвиток хвороби 
(11–20 %). У травні 2016 р. за надмірного перезволоження (ГТК = 3,11) 
спостерігали посилення споруляції патогена. Інтенсивність ураження до 20 % 
його виявили за прохолодної та вологої погоди у червні 2018 р. (ГТК = 1,75) у 
фазу молочної та молочно-воскової стиглості. Вище середньої стійкістю 
характеризувалися сорти МІП Валенсія (14–16 %) та Естафета миронівська (13–
16 %).  

На сьогодні штучні фони є невід’ємним елементом технології створення 
стійких проти фітопатогенів сортів пшениці озимої. Інтенсивність ураження 
рослин основними збудниками хвороб пшениці озимої залежала від погодних 
умов років досліджень. За 2016–2018 рр. ураження E. graminis становило 8–
21 %, стійкими виявили сорти МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП 
Дніпрянка та Грація миронівська, їх ураження не перевищувало 17 % (за 28–
35 % у сорту-заражувача Хунь-Дань (CHN)) (рис. 5). 
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Рис. 5 – Інтенсивність ураження рослин пшениці збудниками E. graminis, P. 
reconditа, S. tritici (Лісостеп (МІП) ШКІФ, 2016–2018 рр.) 

Примітки: 1* – Подолянка (стандарт), 2 – Трудівниця миронівська, 3 – 
Горлиця миронівська, 4 – МІП Валенсія, 5 – Господиня миронівська, 6 – МІП Княжна, 
7 – Вежа миронівська, 8 – МІП Дніпрянка, 9 – Естафета миронівська, 10 – 
Грація миронівська, 11 – сорт-заражувач. 

 

Стійкість до P. reconditа проявили сорти Трудівниця миронівська, 
МІП Валенсія, МІП Княжна, МІП Дніпрянка, Грація миронівська (до 15 %), 
сорт-заражувач – 23–30 %. Значне поширення збудника S. tritici відмічали на 
всіх сортах пшениці, серед яких виявили стійкі: Горлиця миронівська, 
МІП Валенсія, Вежа миронівська та МІП Дніпрянка (до 18 %), сорт-заражувач – 
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25–30 %. За комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб 
(E. graminis + P. reconditа + S. tritici) виявили сорти МІП Валенсія та 
МІП Дніпрянка. 
 

Патогенний комплекс насіння пшениці озимої. У лабораторних умовах 
визначали видовий склад збудників хвороб і рівень інфікування насіння, 
зібраного у зонах Лісостепу і Полісся. Із ураженого насіння сортів пшениці 
озимої у чисту культуру виділили шість видів грибів роду Fusarium Link, 
відмічали відсоток ураження: F. culmorum – 11,6 %, F. graminearum – 8,4 %, 
F. oxisporum – 4,2 %, F. sporotrichiella – 3,5 %, F. avenaceum – 2,5 %, 
F. moniliforme – 1,8 %. Частка насіння зі внутрішньою інфекцією Fusarium Link 
за вирощування сортів у Поліссі (2017 р.) становила від 5 до 50 %, незначне 
інфікування відмічено у сорту Горлиця миронівська (5 %). Серед збудників 
хвороб домінували гриби з роду Alternaria Nees, частка ураженого насіння 
варіювала від 7,5 % до 70 %, що в середньому склало 45,5 %. Сорт 
Горлиця миронівська (7,5 %) визначили як стійкий до патогена (рис. 6, а). 
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Рис. 6 – Видовий склад збудників хвороб родів Fusarium Link і Alternaria Nees 
насіння пшениці озимої в зоні Полісся (НСДС), 2017–2018 рр. 

 

У 2018 р. частка насіння, ураженого грибами роду Fusarium Link, 

знаходилась у межах 6–36 % з домінуючим видом F. sporotrichiella (5,8 %) та 

F. moniliforme (5,7 %), а також виділено F. culmorum – 3,7 % і F. graminearum – 
2,4 % (див. рис. 6, б). Незначне інфікування насіння відмічали у сорту 
Грація миронівська (6 %). Частка насіння, ураженого грибами роду Alternaria 
Nees, варіювала від 28 % до 72 %, що в середньому склало 59,2 % (див. 
рис. 6, б). Стійкість до даного патогена проявив сорт Вежа миронівська (28 %). 

Результати досліджень насіння сортів, вирощеного у Лісостеповій зоні, 
дещо відрізнялись від вирощеного в умовах Полісся (рис. 7).  

0,8%

1,5%1,3%2,4%
18,2%

75,8%

Здорові зерна Alternaria F. graminearum

F. culmorum F.sporotrichiella F.moniliforte 
 

23,6%

62,0%

4,0%2,8%
4,3%

0,8%
2,5%

Здорові зерна Alternaria F. graminearum

F. culmorum F.sporotrichiella F. gibbosum

F. avenaceum
 

  а –2017 р.      б – 2018 р.    

Рис. 7 – Видовий склад збудників хвороб родів Fusarium Link і Alternaria Nees 
на насінні пшениці озимої в зоні Лісостепу (МІП), 2017–2018 рр. 
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У патогенному комплексі значно меншою була частка грибів роду 
Alternaria Nees (5–30 %) за середнього значення 18,2 % (див. рис. 7, а). 
Відносно стійкими до даного збудника виявилися сорти Естафета миронівська 
(5 %), Грація миронівська (7,5 %) та МІП Княжна (10 %), за ураження 
стандарту до 25,0 %. Ураження грибами роду Fusarium Link відмічали значно 
рідше. Заражене насіння виявлено у восьми генотипів, його частка не 
перевищувала 12,5 %. У сортів МІП Валенсія і Естафета миронівська не 
виявлено насіння, інфікованого збудниками роду Fusarium Link. Сумарна 
частка ураженого грибами виду Fusarium Link насіння становила 6,0 %, 
зокрема: F. graminearum – 2,4 %, F. sporotrichiella – 1,5 %, F. culmorum – 1,3 %, 
F. moniliforme – 0,8 %. Особливої уваги заслуговують сорти пшениці озимої з 
комплексною стійкістю проти збудників роду Fusarium Link та роду 
Alternaria Nees – МІП Княжна, Естафета миронівська, Грація миронівська. 

У 2018 р. показники ураження збудниками даного патогенного комплексу 
були суттєво вищими, ніж у 2017 р. Частка грибів роду Alternaria Nees склала 
28–88 %, середнє по досліду 62 % (рис. 7, б). Ураження грибами роду Fusarium 
Link відмічали дещо вищим, ніж у 2017 р. – 14,4 %, зокрема: F. sporotrichiella – 
4,3 %, F. graminearum – 4,0 %, F. culmorum – 2,8 %, F. avenaceum – 2,5 %, 
F. gibbosum – 0,8 %. Уражувалося насіння усіх сортів пшениці (2–38 %). Високу 
стійкість проявили сорти: Вежа миронівська (2 %), МІП Княжна (4 %), 
Господиня миронівська (6 %) та МІП Дніпрянка (8 %). Комплексною стійкістю 
до збудника роду Fusarium Link за два роки в зоні Лісостепу: виявили сорти 
МІП Княжна та Вежа миронівська. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ ТА 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА УРОЖАЙНІСТЮ СОРТІВ 

ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССІ 
Обгрунтувати параметри екологічної пластичності за урожайністю 

нових сортів. Нерегульовані (екологічні) умови середовища в агроекосистемах 
зон Лісостепу та Полісся зумовили диференціацію за урожайністю сортів 
пшениці озимої в 2016–2018 рр. (табл. 3). 

За коефіцієнтом регресії сорти розподілили на групи: перша – сильно 
реагують на умови вирощування і мають кращу адаптивність до більш 
сприятливих умов (bi > 1) – МІП Дніпрянка (bi = 1,06), Господиня миронівська 
(bi = 1,07), Вежа миронівська (bi = 1,09), Грація миронівська (bi = 1,13); друга – 
(bi < 1) сорт володіє слабкою реакцією на зміну умов середовища – Трудівниця 
миронівська і Горлиця миронівська (по bi = 0,89), МІП Валенсія (bi = 0,93), 
МІП Княжна (bi = 0,95), і третя група сортів – з оптимальною реакцією на 
умови вирощування (bi = 1) – Естафета миронівська (bi = 0,99) і Подолянка 
(bi = 1,00). 

Більш стабільними з меншим числовим значенням S
2
di є сорти 

МІП Княжна (S
2
di=0,07), Трудівниця миронівська (S

2
di = 0,09), МІП Дніпрянка 

(S
2
di=0,12), Вежа миронівська (S

2
di=0,17), Грація миронівська (S

2
di = 0,20). До 

нестабільних належали сорти Горлиця миронівська (S
2
di = 1,33), Естафета 

миронівська (S
2
di = 0,83), МІП Валенсія (S

2
di = 0,68). 
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До напівінтенсивних (bi < 1 і S
2
di →0) відносяться сорти (МІП Валенсія, 

Господиня миронівська, Горлиця миронівська), які слабко реагують на 
поліпшення умов, але з високою стабільною врожайністю. 

Таблиця 3 – Вплив екологічних чинників в роки досліджень (середовища) 
на урожайність сортів пшениці озимої за вирощування в зонах Лісостепу (МІП) 
та Полісся (НСДС) 

Сорт, стандарт 

Лісостеп Полісся 
Статистичні 
параметри 

2
0
1
6

 р
. 

2
0
1
7

 р
. 

2
0
1
8

 р
. 

2
0
1
6

 р
. 

2
0
1
7

 р
. 

2
0
1
8

 р
. 

Yi bi S
2
dі

 

Подолянка (ст.) 6,41 4,03 6,31 9,97 8,73 6,07 6,92 0,97 0,04 

Трудівниця МИР 7,61 4,19 5,93 8,37 8,56 5,35 6,67 1,06 0,02 

Горлиця МИР 8,35 3,68 5,79 6,63 8,85 4,58 6,31 0,99 0,18 

МІП Валенсія 7,91 3,91 6,01 7,33 9,65 5,78 6,77 0,73 0,14 

Господиня МИР 6,97 4,11 6,36 8,93 9,62 4,87 6,81 0,98 0,31 

МІП Княжна 6,59 3,45 5,11 8,28 8,17 5,29 6,15 1,02 0,01 

Вежа МИР 6,90 3,33 5,32 8,88 9,02 5,96 6,57 1,04 0,00 

МІП Дніпрянка 7,15 3,77 6,59 9,33 9,42 6,25 7,09 1,88 0,04 

Естафета МИР 7,81 3,41 6,28 9,69 8,06 6,95 7,03 1,20 1,14 

Грація МИР 7,28 3,68 6,79 9,66 9,27 5,42 7,02 1,13 0,02 

Yj 7,30 3,76 6,05 8,71 8,94 5,65 6,73 - - 

Ij 0,57 -2,97 -0,68 1,98 2,21 -1,08 -   

НІР05 0,31 0,15 0,27 0,54 0,28 0,35    

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Yi – середня врожайність сорту за три 
роки, bi – коефіцієнт лінійної регресії, S

2
dі – варіанса стабільності, Yj – середня 

врожайність за рік, Yx – середня врожайність за дослідом, Ij – індекс умов 
середовища. 
 

Оцінка економічної ефективність нових сортів пшениці озимої. 
Вирощування сортів пшениці озимої у Лісостепу забезпечило отримання в 
середньому за три роки 5,05–5,94 т/га високоякісного насіння та 39383,7–
35885,3 грн/га відповідно умовно чистого доходу за рівня рентабельності 
126,8–139,9 %, у Поліссі – 6,69–8,33 т/га високоякісного зерна та 42117,0–
51932,3 грн/га відповідно умовно чистого доходу за рівня рентабельності 128–
132,9 %. Це пояснюється тим, що не всі сорти однаково реагували на ті чи інші 
умови вирощування, реалізація їх потенційної продуктивності відбувалась по-
різному. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і розв’язання наукового 

завдання з визначення впливу екологічних чинників на цінні господарські 
ознаки, стійкість до абіотичних та біотичних факторів довкілля пшениці м’якої 
озимої в умовах Лісостепу та Полісся України. 

1. Погодні умови Лісостепу та Полісся суттєво впливали на тривалість 
проходження міжфазних періодів вегетації пшениці озимої. За оптимальних 
строків сівби, залежно від погодних умов року, появу сходів відмічали на 12 
добу (2015/16 р.), за ґрунтово-повітряної посухи – 30 добу (2017/18 р). За 
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раннього припинення вегетації 2016/17 р. (09.11.2016 р. – Лісостеп, 
15.11.2016 р. – Полісся), період від сходів до припинення осінньої вегетації 
пшениці озимої тривав 22 доби, а з пізнім її припиненням 2015/16 р. 
(29.12.2015 р. – Лісостеп, 27.12.2015 р. – Полісся), – 53–55 діб. Визначено зміни 
у тривалості періоду від часу весняного відновлення вегетації до колосіння, 
який склав у Лісостепу від 44 (2017/18 р.) до 87 діб (2015/16 р.); Поліссі – 42 
(2017/18 р.) – 83 доби (2015/16 р.). 

2. Встановлено, що висота рослин в Лісостеповій зоні становила від 70 до 
120 см, в зоні Полісся – 76–115 см. Найнижчий розмах варіювання ознаки 
спостерігали у сортів Горлиця миронівська, Вежа миронівська. 

Оптимальну реакцію на зміну умов середовища визначено у сортів: – за 
кількістю колосків у колосі – Трудівниця миронівська (bі = 1,04); – за кількістю 
зерен у колосі – Грація миронівська (bi = 0,95). 

За ознакою маса зерен із колоса відмічено сорти Господиня миронівська 
(Лісостеп – 1,99 г, Полісся – 2,50 г), Вежа миронівська, Грація миронівська 
(Лісостеп – 1,83 г, Полісся – 2,19 та 2,28 г, відповідно). Встановлено, що 
найбільший вплив 63 % на масу 1000 зерен становив фактор «зона × рік». 

3. Визначено, що рівень урожайності достовірно залежав від зони 
вирощування (29 %), року (23 %) та від взаємодії факторів «рік × зона» (36 %). 
Встановлено вплив на показник седиментації та вмісту клейковини фактору 
«рік» (25 та 41 %), фактору «сорт» (19 %) та взаємодії «сорт × рік» (15 %), що 
засвідчує залежність реалізації генотипу від умов вирощування. 

4. Виявлено сорти за рівнем морозостійкості, посухо- жаростійкості, які 
перевищували стандарт, за відсотком схожого насіння після дії температурного 
стресора – Господиня миронівська, МІП Дніпрянка, МІП Валенсія та 
Вежа миронівська; за індексами посухостійкості – Господиня миронівська та 
Естафета миронівська. 

5. З’ясовано, що в 2015/16 р. на час припинення вегетації у Лісостепу 
вміст цукрів у вузлі кущіння сортів становив 32,7 %, а на час відновлення 
весняної вегетації пшениці озимої - 23,8 %. В умовах Полісся ці показники 
становили 33,2 % та 26,7 % відповідно. Враховуючи низькі температури в 
зимовий період 2016/17 р., у зоні Лісостепу рослини пшениці активно 
використали накопичені ними цукри, до 57,0 % від їх запасів, а в зоні Полісся - 
24,1 %. У 2017/18 р. на час припинення вегетації в зоні Лісостепу накопичення 
цукрів у вузлі кущіння сортів становило 36,9 %, з яких за період спокою 
рослини використали 28,2 %, у Поліссі – 25,0 %, 21,2 % відповідно. 

6. Стійкими до збудника Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici є сорти: 
МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська, 
МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська. 

7. Підвищений рівень інтенсивності ураження патогеном Septoria tritici 
Rob. et Desm. в умовах Лісостепу відзначали на сортах в 2016, 2017 р., за ГТК 
1,81 – 1,95, стійкими до даного збудника у Поліссі відмічено сорти 
МІП Валенсія та МІП Дніпрянка; до Puccinia recondita Rob. eх Desm. f. sp. tritici 
в Лісостепу: Горлиця миронівська, МІП Валенсія та МІП Княжна, в Поліссі – 
Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська та Естафета миронівська; до 
Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici в Лісостепу – Трудівниця миронівська та 
Вежа миронівська, в Поліссі – сорти МІП Валенсія та Естафета миронівська. 
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Застосування штучних комплексних інфекційних фонів патогенів 
E. graminis, S. tritici, P. recondita дозволило виявити сорти пшениці з груповою 
стійкістю проти основних збудників хвороб: МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

8. Виявлено рівень інфікування насіння сортів патогенами грибів роду 
Fusarium Link і виділено шість видів (F. moniliforme, F. gibbosum, 
F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichiellа, F. avenaceum). Сорти пшениці 
озимої МІП Княжна, Естафета миронівська, Грація миронівська володіли 
комплексною стійкістю щодо збудників роду Fusarium Link та роду Alternaria 
Nees. 

9. Виділено сорти зі слабкою реакцією на зміну умов середовища – 
Трудівниця миронівська і Горлиця миронівська (по bi = 0,89), МІП Валенсія 
(bi = 0,93), МІП Княжна (bi = 0,95) та з оптимальною реакцією на умови 
вирощування (bi = 1) – Естафета миронівська (bi = 0,99) і Подолянка (bi = 1,00). 

Сорт Грація миронівська характеризувався адекватною реакцією 
урожайності на покращення умов вирощування за bi = 1 (у межах похибки) у 
Лісостепу (bi = 1,07) і Поліссі (bi = 1,04). 

10. Виявлено високий потенціал продуктивності нових сортів пшениці 
для різних років та зон дослідження, що забезпечило у Лісостепу умовно 
чистий дохід 39383,7–35885,3 грн/га за рівня рентабельності 126,8–139,9 %, у 
Поліссі – 42117,0–51932,3 грн/га за рівня рентабельності 128,0–132,9 %. 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
1. Науково-дослідним установам рекомендуємо: 
 – в дослідженні сортів пшениці м’якої озимої за моро-, жаростійкістю, 

стійкістю проти основних збудників хвороб з використанням штучного 
комплексного інфекційного фону патогенів застосовувати методичні розробки, 
описані в патентах на корисну модель: «Спосіб добору морозостійкого 
селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої», «Спосіб добору жаростійкого 
селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої», «Спосіб добору за 
комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці м’якої 
озимої».  

2. Підприємствам різних форм власності: 
– вирощувати екологічно безпечні сорти (МІП Валенсія, 

Вежа миронівська, МІП Дніпрянка) з комплексною стійкістю проти основних 
збудників хвороб (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal, Puccinia 
recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, Septoria tritici Rob. et Desm., Fusarium 
graminearum Sсhwabe) пшениці м’якої озимої; 

– у виробництві використовувати високопродуктивні, цінні та сильні за 
показниками якості зерна, адаптовані до умов Лісостепу і Полісся України 
сорти пшениці, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні: Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська, 
МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська, 
МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська. Проводити 
розмноження їх насіння для забезпечення продовольчої безпеки держави. 
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практ. конф. (м. Київ, 19–20 листопада 2015 р.). Київ, 2015. С. 41–43 (35 % 
авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

11. Демидов О. А., Близнюк Б. В., Кириленко В. В. Екосистемні 
особливості формування генотипів Triticum aestivum L. в різних екологічних 
зонах України. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогоспо-
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АНОТАЦІЯ  
Близнюк Б. В. Екологічні особливості формування господарсько 

цінних ознак Triticum aestivum L. в різних екосистемах України. – 
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, с. Центральне, 
2021. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення 
наукового завдання з визначення впливу екологічних чинників на елементи 
продуктивності пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу і Полісся України. 

Оптимізовано методичні підходи щодо оцінки геоценоконсорцій пшениці 
за елементами структури урожайності та стійкості до абіотичних і біотичних 
чинників. Досліджено цінні господарські ознаки та властивості пшениці озимої 
з урахуванням сучасного агрокліматичного районування сортів, що базується 
на взаємодії «середовище – генотип»; системи моніторингу за морозо-, жаро-, 
посухостійкістю та стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці. 

Уперше встановлено вплив змін клімату на проходження міжфазних 
періодів вегетації рослин геоценоконсорцій пшениці. Відмічено зміни у 
тривалості міжфазного періоду «час відновлення весняної вегетації – 
колосіння». Виявлено закономірності формування елементів продуктивності в 
популяціях пшениці озимої залежно від екологічних умов випробування. 

Установлено особливості прояву стійкості сучасних сортів до 
несприятливих чинників навколишнього природного середовища у поєднанні з 
цінними господарськими ознаками у природних умовах та за використання 
штучних інфекційних фонів патогенів Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici, Septoria 
tritici Rob. et. Desm., Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, що дозволило 
виділити сорти пшениці з груповою стійкістю проти основних збудників 
хвороб. На основі фітопатологічного аналізу визначено рівень інфікування 
насіння сортів грибними патогенами в агроекосистемах зон Лісостепу і 
Полісся. Визначено екологічну пластичність урожайності сортів в умовах 
Лісостепу і Полісся. 

Ключові слова: агроекосистема, пшениця м’яка озима, гідротермічні 
умови випробування, абіотичні та біотичні чинники довкілля, сорт, елемент 
продуктивності, екологічна пластичність, показник якості зерна. 

 

АННОТАЦИЯ 
Близнюк Б. В. Экологические особенности формирования 

хозяйственно ценных признаков Triticum aestivum L. в различных 
экосистемах Украины. – 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, с. Центральное, 
2021. 

В диссертации приведены теоретическое обобщение и практическое 
решение научной задачи по определению влияния экологических факторов на 
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элементы продуктивности пшеницы мягкой озимой в условиях Лесостепи и 
Полесья Украины. 

Оптимизированы методические подходы к оценке по элементам 
структуры урожайности и устойчивости к абиотическим и биотическим 
факторам геоценоконсорций пшеницы. Исследованы ценные хозяйственные 
признаки и свойства пшеницы озимой с учетом современного 
агроклиматического районирования сортов, основанного на взаимодействии 
«среда – генотип»; системы мониторинга по морозо-, жаро-, 
засухоустойчивости и устойчивости к основным возбудителям болезней 
пшеницы.  

Впервые установлено влияние изменений климата на прохождение 
межфазных периодов вегетации растений геоценоконсорций пшеницы. 
Отмечены изменения продолжительности межфазного периода «время 
возобновления весенней вегетации – колошение». Выявлены закономерности 
формирования элементов продуктивности в популяциях пшеницы озимой в 
зависимости от экологических условий испытания. 

Определены особенности проявления устойчивости современных сортов 
к неблагоприятным факторам окружающей среды в сочетании с ценными 
хозяйственными признаками в естественных условиях и на искусственных 
инфекционных фонах патогенов Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici, Septoria tritici 
Rob. et. Desm., Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, что позволило 
выделить сорта пшеницы с групповой устойчивостью к основным 
возбудителям болезней. На основе фитопатологического анализа определен 
уровень инфицирования семян сортов грибными патогенами в агроэкосистемах 
зон Лесостепи и Полесья. Определена экологическая пластичность 
урожайности сортов в условиях Лесостепи и Полесья. 

Ключевые слова: агроэкосистема, озимая мягкая пшеница, 
гидротермические условия испытания, абиотические и биотические факторы 
окружающей среды, сорт, элемент продуктивности, экологическая 
пластичность, показатель качества зерна. 

 

ABSTRACT 
Blyzniuk B. V. Ecological features of Triticum aestivum L. agronomic trait 

development in different ecosystems of Ukraine. – 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 
current scientific problem on determining the influence of environmental factors on 
yield components of winter bread wheat under environmental conditions of the 
Forest-Steppe and Polissia of Ukraine. Methodological approaches to the assessment 
of wheat geocenoconsortia for the elements of productivity, as well as and resistance 
to abiotic and biotic factors were optimized. It  has been studied wheat diversification 
when taking into account the modern agro-climatic zoning of varieties based on the 
interaction “environment × genotype”; monitoring systems for frost resistance, heat 
and drought tolerance and resistance to major pathogens of wheat. 
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For the first time, the influence of climate change on the undergoing interphase 
vegetation periods of wheat geocenoconsortium plants has been established. There 
were detected variations in the duration of the period “from resuming spring 
vegetation to heading”. Regularities of formation of yield components in winter 
wheat populations depending on ecological conditions of testing were revealed. The 
level of yield significantly depended on the climatic zone of cultivation (part of sum 
square was at 29 %), year (23 %) and the interaction of factors “year × zone” (36 %), 
the influence of the factor “variety” was only at the level of 3 %. 

The varieties studied exceeded the standard variety in terms of frost resistance, 
drought and heat tolerance. The percentage of viable seeds after being exposed to 
temperature stressor in the varieties Hospodynia myronivska, MIP Dniprianka, MIP 
Valensiia and Vezha myronivska exceeded the standard variety. The varieties 
Hospodynia myronivska and Estafeta myronivska were characterized with high level 
of drought tolerance (according to drought tolerance indices), based on the results of 
the assessment they were distinguished according to the four (TOL, SSI, SSPI, YRR) 
and to the six (TOL, SSI, SSPI, YRR, YI, SNPI) drought tolerance indices, 
respectively. 

The peculiarities of the manifestation of resistance of modern varieties to 
adverse environmental factors in combination with valuable economic characteristics 
have been established under environmental conditions and when using artificial 
infectious backgrounds of the pathogens Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici, Septoria 
tritici Rob. et Desm, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, which allowed 
identifying wheat varieties with group resistance against these pathogens. 

Based on phytopathological analysis, the level of infection of seeds of varieties 
with fungal pathogens under the conditions of testing in the Forest-Steppe and 
Polissia was detected. The winter wheat varieties MIP Kniazhna, Estafeta 
myronivska, and Hratsiia myronivska were distinguished with complex resistance to 
pathogens of the genus Fusarium Link and the genus Alternaria Nees. 

The highest ecological plasticity of yield was established in the varieties 
Hospodynia myronivska (bi = 0.84), MIP Kniazhna (0.87), Trudivnytsia myronivska 
(0.95), Vezha myronivska, MIP Dniprianka (0.99) in the Forest-Steppe, they showed 
less response to changes in growing conditions, therefore we recommend growing 
them on an extensive background where they will provide maximum yield at 
minimum cost. Under the conditions of Polissia, the largest (80 %) percentage of 
varieties with ecological plasticity bi < 1 was determined. Those were the varieties 
Estafeta myronivska (bi = 0.50), MIP Valensiia (0.78), MIP Kniazhna (0.81), Vezha 
myronivska (0.82), MIP Dniprianka (0.86), Trudivnytsia myronivska (0.86), the 
standard Podolianka (0.88), Horlytsia myronivska (0.90). They have more economic 
value than varieties with potentially high rates, but with significant variation. 

Key words: agroecosystem, winter bread wheat, hydrothermal conditions, 
abiotic and biotic environmental factors, variety, productivity element, ecological 
plasticity, grain quality index. 
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