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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. За оптимальних строків 

сівби, залежно від погодних умов року, появу сходів відмічали на 12 добу в 

2015/16 р. і 30 добу в 2017/18 р.; за раннього припинення вегетації в 2016/17 р. 

(09.11.2016 р. – Лісостеп, 15.11.2016 р. – Полісся) період від сходів до кінця 

осінньої вегетації пшениці озимої тривав 22 доби, а за пізнього її припинення в 

2015/16 р. (29.12.2015 р. – Лісостеп, 27.12.2015 р. – Полісся) – 53–55 діб. 

Відмічено зміни у тривалості міжфазного періоду «час відновлення 

весняної вегетації – колосіння», який склав у зоні Лісостепу від 44 (2017/18 р.) 

до 87 діб (2015/16 р.); а в Поліссі – від 42 (2017/18 р.) до 83 діб (2015/16 р.). 

З’ясовано, що «висота рослин» у Лісостеповій зоні становила від 70 до 

120 см, Поліссі – 76–115 см з найнижчим розмахом варіювання у сортів 

Горлиця миронівська, Вежа миронівська. 
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Виявлено оптимальну реакцію на зміну умов середовища за кількістю 

колосків у колосі у сорту Трудівниця миронівська (bі = 1,04); за кількістю зерен 

у колосі – Грація миронівська (bі = 0,95). 

Виявлено закономірності формування елементів продуктивності в 

популяціях пшениці озимої залежно від екологічних умов випробування. Рівень 

урожайності достовірно залежав від кліматичної зони вирощування (частка 

29 %), року (23 %) та від взаємодії факторів «рік × зона» (36 %), вплив фактору 

«сорт» складав лише 3 %. 

Значно впливав на показник седиментації та вміст клейковини фактор 

«рік», який становив 25 та 41 % відповідно. На вміст білка першочерговий 

вплив мав фактор «сорт» (частка 19 %) та взаємодія факторів «сорт × рік» 

(15 %), що засвідчує залежність реалізації генотипу від умов вирощування.  

Досліджувані сорти за рівнем морозостійкості, посухо-, жаростійкості 

перевищували стандарт. За відсотком схожого насіння після дії температурного 

стресора перевищували стандарт сорти: Господиня миронівська, 

МІП Дніпрянка, МІП Валенсія та Вежа миронівська. Високим рівнем 

посухостійкості (за індексами посухостійкості) характеризувалися сорти 

Господиня миронівська та Естафета миронівська, які за результатами оцінки 

виділили за чотирма (TOL, SSI, SSPI, YRR) та шістьма (TOL, SSI, SSPI, YRR, 

YI, SNPI) індексами посухостійкості відповідно.  

Установлено особливості прояву стійкості сучасних сортів до 

несприятливих чинників навколишнього природного середовища у поєднанні з 

цінними господарськими ознаками. Визначено, що відносну стійкість за 

штучної інокуляції збудником Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal 

проявили сорти: МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, 

Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська. 

Підвищений рівень інтенсивності ураження патогеном Septoria tritici Rob. et 

Desm. у природних умовах зони Лісостепу відзначали на сортах у 2016, 

2017 рр., за ГТК 1,81–1,95, який засвідчував перезволоження. Стійкими до 

даного збудника у Поліссі вирізнили сорти МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

Стійкими до Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici в умовах Лісостепу 
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виявилися сорти: Горлиця миронівська, МІП Валенсія та МІП Княжна, в умовах 

Полісся – Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська та 

Естафета миронівська. Сорти Трудівниця миронівська та Вежа миронівська 

характеризували стійкими до Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal в 

Лісостепу; сорти МІП Валенсія та Естафета миронівська – у Поліссі. 

Застосування штучних інфекційних фонів патогенів Erysiphe graminis DC. 

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

Desm. f. sp. tritici, дозволило виявити сорти пшениці з груповою стійкістю 

проти основних збудників хвороб. 

На основі фітопатологічного аналізу виявлено рівень інфікування насіння 

сортів грибними патогенами в агроекосистемах зон Лісостепу та Полісся. 

Сорти пшениці озимої МІП Княжна, Естафета миронівська, Грація миронівська 

володіли комплексною стійкістю щодо збудників роду Fusarium Link та роду 

Alternaria Nees. 

Встановлено, що найбільшу екологічну пластичність урожайності в 

умовах Лісостепу мали сорти Трудівниця миронівська (0,95), Вежа 

миронівська, МІП Дніпрянка (0,99), які проявляли меншу реакцію на зміни 

умов вирощування, тому їх рекомендуємо вирощувати на екстенсивному фоні, 

де вони забезпечать максимум врожаю при мінімальних затратах. В умовах 

Полісся визначено найбільшу (80 %) частку сортів (Естафета миронівська 

bi = 0,50; МІП Валенсія – 0,78; МІП Княжна – 0,81; Вежа миронівська – 0,82; 

МІП Дніпрянка – 0,86; Трудівниця миронівська – 0,86; Подолянка (стандарт) – 

0,88; Горлиця миронівська – 0,90) з екологічною пластичністю bi < 1. Вони 

мають більшу економічну цінність, ніж сорти із потенційно високими 

показниками, але зі значним їх варіюванням. Сорт Грація миронівська 

характеризувався адекватною реакцією урожайності на покращення умов 

вирощування, коли bi = 1 (у межах похибки) у зонах дослідження Лісостепу 

(bi = 1,07) і Поліссі (bi = 1,04). 

Вирощування сортів пшениці у Лісостепу забезпечувало одержання в 

середньому за три роки чистого доходу 39383,7–35885,3 грн/га за рівня 
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рентабельності 126,8–139,9 %, у Поліссі – 42117,0–51932,3 грн/ га за рівня 

рентабельності 128,0 – 132,9 %.  

У результаті проведених досліджень збагачено генофонд України 

генплазмою нових сортів пшениці м’якої озимої, адаптованих до основних 

чинників навколишнього природного середовища, що дозволить зменшити 

пестицидне навантаження на довкілля. Досліджувані сорти перевірено у 

виробничих умовах та впроваджено в насінницьких господарствах різних 

областей України: Інституту сільського господарства Карпатського регіону 

НААН; Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту 

пшениці імені В. М. Ремесла НААН; «ДП «ДГ Правдинське» Миронівського 

інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН»; 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» та 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 з науковцями 

Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН високоврожайні 

та високоморозостійкі сорти пшениці м’якої озимої Естафета миронівська, 

МІП Дніпрянка, які включено до Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні з 2018 р. 

Науково-дослідним установам рекомендується при дослідженні сортів 

пшениці м’якої озимої за морозостійкістю, жаростійкістю, стійкістю проти 

основних збудників хвороб за використання штучного комплексного 

інфекційного фону патогена застосовувати методичні розробки, описані в 

патентах на корисну модель: «Спосіб добору морозостіййкого слекційного 

матеріалу пшениці м’якої озимої», «Спосіб добору жаростійкого селекційного 
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матеріалу пшениці м’якої озимої», «Спосіб добору за комплексною стійкістю 

проти основних збудників хвороб пшениці м’якої озимої». 

Підприємствам різних форм власності рекомендується вирощувати 

екологічно безпечні сорти (МІП Валенсія, Вежа миронівська, МІП Дніпрянка) з 

комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб (Erysiphe graminis 

DС. f. sp. tritici, Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. tritici, Septoria tritici Rob. 

et Desm., Fusarium graminearum Sсhwabe) пшениці м’якої озимої, створення та 

добір яких проводили на штучних інфекційних фонах патогенів; при виборі 

сортів пшениці м’якої озимої для вирощування у Лісостепу та Поліссі України 

враховувати їх характеристики щодо морозо-, зимостійкості, посухо-, 

жаростійкості, стійкості проти основних фітопатогенів та цінних господарських 

ознак; 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, та здійснювати 

попереднє розмноження їх насіння, що забезпечить продовольчу безпеку 

держави. 

Ключові слова: агроекосистема, пшениця м’яка озима, кліматичні умови 

випробування, абіотичні та біотичні чинники довкілля, сорт, елемент 

продуктивності, екологічна пластичність, показник якості зерна. 
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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. 

For the first time, the influence of climate change on the undergoing interphase 

vegetation periods of wheat geocenoconsortium plants has been establishedAt the 

optimal sowing dates depending on the weather conditions of the year the seedling 

emergence  was observed on the 12th day in 2015-16 and on the 30th day in 2017-18; 

at the early autumn vegetation dormancy onset date in 2016-17 (09/11/2016 in the 

Forest-Steppe, 15/11/2016 in the Polissia), the period from seedling emergence to the 

autumn vegetation dormancy onset date of winter wheat lasted 22 days, while at the 

late autumn vegetation dormancy onset date its termination in 2015-16 (29/12/2015 

in the Forest-Steppe, 27/12/2015 in the Polissia) it lasted 53–55 days. There were 

detected variations in the duration of the period “from resuming spring vegetation to 

heading” which amounted in the Forest-Steppe zone from 44 (2017-18) to 87 days 

(2015-16); and in the Polissia from 42 (2017-18) to 83 days (2015-16). 
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It was found that the “plant height” ranged from 70 to 120 cm in the Forest-

Steppe zone and from 76 to 115 cm in the Polissia with the lowest range of variation 

in the varieties Horlytsia myronivska, Vezha myronivska. 

The optimal response to changes in environmental conditions was revealed by 

the attribute number of spikelets per spike in the varietу Trudivnytsia myronivska 

(bi = 1.04); by the attribute grain number per spike in the varietу Hratsiia myronivska 

(bi = 0.95). 

Regularities of formation of yield components in winter wheat populations 

depending on ecological conditions of testing are revealed. The level of yield 

significantly depended on the climatic zone of cultivation (part of sum square is 

29 %), year (23 %) and the interaction of factors “year × zone” (36 %), the influence 

of the factor “variety” was only 3 %. 

The sedimentation rate and gluten content were significantly affected by the 

factor “year” which was 25 and 41 %, respectively. The protein content was most 

influenced by the factor “variety” (part of sum square is 19 %) and the interaction of 

the factors “variety × year” (15 %) which indicates the dependence of the genotype 

expression on growing conditions. 

The varieties studied exceeded the standard variety in terms of frost resistance, 

drought and heat tolerance. The percentage of viable seeds after the action of 

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), according to the results 

of the assessment they were identified in four (TOL, SSI, SSPI, YRR) and 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. It was determined that the varieties MIP Valensiia, 

Hospodynia myronivska, MIP Kniazhna, Vezha myronivska, MIP Dniprianka, 

Estafeta myronivska, Hratsiia myronivska showed relative resistance to artificial 

inoculation with the pathogen Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal. 
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Increased intensity of damage with the pathogen Septoria tritici Rob. et Desm. (in the 

Forest-Steppe zone) was observed on varieties in 2016, 2017, when the HTC 1.81–

1.95 showed waterlogging. In the Polissia, the varieties MIP Valensiia and 

MIP Dniprianka were resistant to this pathogen. The varieties Horlytsia myronivska, 

MIP Valensiia and MIP Kniazhna were found to be resistant to Puccinia recondita 

Rob. ex Desm f. sp. tritici in the conditions of the Forest-Steppe, while the varieties 

Trudivnytsia myronivska, Horlytsia myronivska, and Estafeta myronivska were 

resistant in the conditions of Polissia. The varieties Trudivnytsia myronivska and 

Vezha myronivska were characterized as resistant to Erysiphe graminis DC. f. sp. 

tritici Em. Marchal in the Forest-Steppe; the varieties MIP Valensiia and Estafeta 

myronivska were resistant in the Polissia. 

The use of artificial infectious backgrounds of the pathogens Erysiphe graminis 

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

ex Desm f. sp. tritici, Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici allowed identifying wheat 

varieties with group resistance against major pathogens. 

Based on phytopathological analysis, the level of infection of seeds of varieties 

with fungal pathogens in the conditions of testing in the Forest-Steppe and Polissia 

was revealed. Winter wheat varieties MIP Kniazhna, Estafeta myronivska, Hratsiia 

myronivska had 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 

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. In the conditions of Polissia the largest (80 %) 

percentage of varieties with ecological plasticity bi < 1 was determined. Those were 

he 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. The variety Hratsiia myronivska was characterized with adequate response 
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in terms of yielding capacity to improvement of growing conditions, since bi = 1 

(within the error) in the zones of testing the Forest-Steppe (bi = 1.07) and Polissya 

(bi = 1.04). 

Growing wheat varieties in the Forest-Steppe provided, on average, for three 

years of net income 39383.7–35885.3 UAH/ha at profitability level of 126.8–

139.9 %, in the Polissia  net income was 42117.0–51932.3 UAH/ha at profitability 

level of 128.0–132.9 %. 

As a result of the research conducted, the gene pool of Ukraine has been 

enriched with the germplasm of new winter bread wheat varieties being adapted to 

the main environmental factors, which will reduce the pesticide pressure on the 

environment. The varieties studied were tested in production conditions and 

introduced in seed farms of different regions of Ukraine, namely Institute of 

Agriculture of the Carpathian region National Academy of Agrarian Scienses of 

Ukraine, Nosivska Plant Breeding and Experimental Station, State Enterprise 

“Experimental Farm “Pravdynske”, Ye. Y. Kolach’s research peasant (farm) holding.  

There were received in collaboration two patents for the utility model: 

“Method of selecting heat-resistant breeding material of winter bread wheat”, 

“Method of selecting for complex resistance against the main pathogens of winter 

bread wheat”. and guidelines “Estimation of ecological parameters for yielding 

capacity in Triticum аestivum L. varieties under environmental conditions of 

Ukrainian Forest-Steppe and Polissia” are elaborated. The certificate of registration 

of plant genepool collection in Ukraine "Work descriptive collection of winter bread 

wheat genepool for valuable economic traits" was received. There were created in co-

authorship with scientists of the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of the 

NAAS high-yielding and high-frost-resistant varieties of winter bread wheat Estafeta 

myronivska, MIP Dniprianka which are included in the State Register of Plant 

Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine since 2018. 

Research institutions are recommended to use methodical developments of 

utility model patents “Method of selecting heat-resistant breeding material of winter 

bread wheat”, “Method of selecting for complex resistance against the main 

pathogens of winter bread wheat”. and guidelines “Estimation of ecological 
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parameters for yielding capacity in Triticum аestivum L. varieties under 

environmental conditions of Ukrainian Forest-Steppe and Polissia” of Ukraine when 

studying winter bread wheat varieties for frost resistance, heat tolerance, resistance to 

major pathogens using artificial complex infectious background of the pathogen. 

Enterprises of various forms of ownership are recommended to grow 

ecologically safe winter bread wheat varieties (MIP Valensiia, Vezha myronivska, 

MIP Dniprianka) with complex resistance against the main pathogens (Erysiphe 

graminis DС. f. sp. tritici, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, Septoria 

tritici Rob. et Desm., Fusarium graminearum Sсhwabe) which were created and 

selected on artificial infectious background of the pathogens; when choosing winter 

bread wheat varieties  for growing in the Forest-Steppe and Polissia of Ukraine, to 

take into account their characteristics in terms of frost resistance, winter hardiness, 

drought and heat tolerance, resistance to major phytopathogens as well as valuable 

economic traits; to use in production high-yielding, valuable and strong in terms of 

grain quality, adapted to the conditions of the Forest-Steppe and Polissia of Ukraine 

wheat varieties included in the State Register of Plant Varieties Suitable for 

Dissemination in Ukraine, namely Trudivnytsia myronivska, Horlytsia myronivska, 

MIP Valensiia, Hospodynia myronivska, MIP Kniazhna, Vezha myronivska, MIP 

Dniprianka, Estafeta myronivska, Hratsiia myronivska, and carry out preliminary 

propagation of their seeds which will ensure food security of the state. 

Key words: agroecosystem, winter bread wheat, climatic test conditions, 

abiotic and biotic environmental factors, variety, productivity element, ecological 

plasticity, grain quality index. 
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ВСТУП 

 

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. 
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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.). 

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; 
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– 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; 
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– установлено особливості прояву стійкості сучасних сортів до 

несприятливих чинників довкілля у поєднанні із цінними господарськими 

ознаками; 

 – 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: (додатки А.1, А.2, А.3, А.4) 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 
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жаростійкого селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої» і «Спосіб добору 

за комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці м’якої 

озимої» (додаток В.2), розроблено методичні рекомендації «Визначення 

параметрів екологічної пластичності за урожайністю сортів Triticum аestivum L. 

в умовах Лісостепу та Полісся України» (додаток Г.1). Отримано свідоцтво про 

реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні «Робоча ознакова колекція 

генофонду пшениці м’якої озимої за цінними господарськими ознаками» 

(додатки Д.1, Д.2). 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. (додатки Е.1, Е.2). 

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 %. 

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 (додаток Б.1): «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 



28 

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 90th 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 (додаток Б.2). 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕКОЛОГО-АДАПТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ TRITICUM AESTIVUM L.: 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ (аналітичний огляд) 

 

1.1 Особливості тенденції до глобальної зміни клімату як фактор, що 

посилює ризик розвитку рослин 

 

У зв’язку з погіршенням екологічної ситуації все більшої уваги набуває 

зміна клімату, яка впливає на зменшення біорізномаїття і залишається 

причиною підйому та занепаду культур цілих націй і держав. Тенденцію змін 

клімату за останні десятиліття великою мірою можна вважати стресом для 

суспільства не тільки в Україні, а й у світі в цілому [1–6]. 

Взаємозв’язки біосфери і людини були непростими. Але особливо 

загострення набули за останні десятиріччя, коли господарська діяльність 

людства за масштабністю та інтенсивністю зрівнялася з природними процесами 

і фактично поставила сучасний світ на межу екологічної катастрофи. Всі 

екосистеми зазнали потужного антропогенного тиску. Внаслідок цього в 

атмосфері відбувається перебудова глобальних процесів тепла і вологи на всіх 

континентах, яка супроводжується різким почастішанням природних 

катаклізмів. За оцінками світових страхових компаній, сучасні економічні 

втрати від стихійних лих у вісім разів більше, ніж у попередні роки. Окрім 

прямого збитку, що завдається природними катаклізмами, змінюються і 

витрати різних галузей економіки, зокрема сільського господарства, на 

перебудову виробничих циклів у зв’язку із зміною кліматичних умов [7, 8]. 

Зміна клімату – це трендові зміни температури поверхні планети та інших 

кліматичних факторів. Вони відбувалися упродовж всього існування. Факт 

глобального потепління XX сторіччя фіксується з 70-х років. Тому із цього часу 

різко зросла і кількість досліджень, присвячених проблемі зміни та варіювань 

клімату. Достовірно встановлено, що середня температура повітря у поверхні 

Землі дійсно зростає в усіх регіонах світу. Внаслідок цього в атмосфері 

відбувається перебудова процесів перенесення тепла і вологи на всіх 
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континентах, яка супроводжується збільшенням природних катаклізмів, посух, 

повеней, тайфунів і смерчів, зсувів, обвалів та ін. [9–15]. 

За даними Т. Адаменко, сільське господарство надзвичайно залежить від 

погодних умов, складова її у врожаї в Україні становить понад 50 %. Оцінка 

впливу клімату на зростання і розвиток сільськогосподарських культур та у 

підсумку – врожай, є на сьогодні актуальною [16].  

Перші прогнози майбутнього потепління були зроблені ще в кінці 60-х 

років минулого століття видатним радянським кліматологом П. Будико [17–19].  

Уважається, що головним аспектом глобального потепління є парниковий 

ефект. Увага світової громадськості до проблеми зміни клімату супроводиться 

ухваленням ряду міжнародних угод. Дані документи ратифіковано в багатьох 

країнах, включаючи Україну і вступили в силу. З метою проведення науково-

технічних, соціальних, економічних оцінок глобальної зміни клімату і 

пов’язаних з цим проблем Всесвітньою метеорологічною організацією і 

Програмою ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) в 1988 р. засновано 

Міжурядову групу експертів зі зміни клімату (IPCC), яка є найбільш 

авторитетною міжнародною організацією, що займається оцінкою зміни 

глобального і регіонального клімату у минулому, сьогоденні та майбутньому, 

оцінкою дії зміни клімату і можливостей адаптації до неї. Вчені організації 

ІРСС повідомили про своє бачення причин глобального потепління і ролі 

антропогенної дії на клімат, а також представили оцінки майбутньої зміни 

клімату для різних сценаріїв економічного, технологічного та соціального 

розвитку світової спільноти. В останній доповіді IPCC вказується на 

безпрецедентну швидкість збільшення парникових газів в атмосфері за останні 

150 років. Інтегральною характеристикою глобальної кліматичної системи, по 

якій судять про інтенсивність зміни температурного режиму, є загальна 

усереднена річна температура повітря в приземному шарі. Зростання 

температури повітря та океану, зменшення площі морського льоду, підвищення 

рівня моря – очевидні. Найбільше істотне підвищення температури 

спостерігається у високих північних широтах [20–28]. 
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За останні 50 років підвищення нічних температур повітря констатували 

майже удвічі більшим, ніж денних температур. Це вплинуло на подовження 

безморозного періоду до яких відноситься Україна [29–33].  

В Україні, як і в Європі в цілому, відмічається зниження 

континентальності клімату – зменшення амплітуд сезонного ходу приземної 

температури, збільшення повторюваності екстремальних значень деяких 

метеорологічних величин [29]. Потепління посилюється в напрямі з півдня на 

північ і перевищує +1 °С у північних районах. Зміна клімату має певні сезонні 

особливості. Взимку спостерігають найбільше підвищення середньомісячної 

температури повітря. В центральних та північних районах України досягає 

+2 °С (починаючи із 1991 р. кожне наступне десятиріччя було теплішим 

попереднього: 1991–2000 – на +0,5 °С, 2001–2010 – на +1,2 °С, 2011–2019 – на 

+1,7 °С). Потепління в Україні характеризується нерівномірністю – періоди 

стрімкого збільшення температури змінювалися його уповільненням, або 

похолоданням. У такі періоди на тлі загального потепління відмічаються хвилі 

холоду із заморозками, що представляє небезпеку для багатьох галузей 

економіки, зокрема, і сільського господарства [34]. 

Погодні умови змінюються, це відчувають не лише метеорологи усього 

світу, а і агроформування різних форм власності. Клімат України 

перетворюється швидше, ніж глобальний. Середньосвітове підвищення 

температури за останній період на планеті складає +1,1°C, в Україні – майже 

+1,5°C, а за останнє десятиліття – майже +2 °C. 

Україна в тренді глобальної зміни клімату, і це вже відчувається. 2018 рік 

став четвертим найтеплішим роком, який зафіксували у світі. До найтепліших 

років також відносяться 2015–2017 рр. Тобто, останні чотири роки вважаються 

найтеплішими на планеті, коли середня температура перевищує норму на +1 °C. 

Вклад України у це потепління приблизно +1,3–1,5 °C, середня температура 

перевищувала норму на +1,3 °C на півночі (Чернігівська область) та до 2,4 °C 

(Херсонська та Запорізька область). Перевищення на +2 °C середньорічної 

температури є вагомим в світі. Боротьба іде за те, щоб не допустити підняття 

глобальної температури більш ніж на +1,5 °C, а так як останні чотири роки 
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підряд загальна температура перевищує норму більш ніж на +1 °C, то проблема 

потребує особливої уваги. Україна з цього приводу «попереду планети усієї» 

[32]. 

Абсолютні максимуми температури повітря +40–42 °С (у затінку), які до 

90-х років фіксували лише в окремих населених пунктах південних та східних 

областей, поширилися у центральні і північні області. На всій території країни 

збільшилася кількість днів із дуже високими температурами (вище +30–35 °С), 

або кількість днів із тепловим стресом. Зміна температурного режиму у теплий 

період року позначилася на теплових ресурсах України, для оцінки яких 

використовують показник суми активних (позитивних) температур повітря 

вище +10 ºС, що накопичуються за теплий період. Порівняння цих сум за різні 

періоди свідчить про їх збільшення в середньому на 200–400 °С. На крайньому 

півдні – Херсонської, Миколаївської, Одеської і Запорізької областей з’явилася 

термічна зона із сумою температур більше 3400–3700 °С. Це райони, де цілком 

достатньо тепла для вирощування рису, бавовнику та інших теплолюбних 

культур. Окрім того, у період 2010–2019 рр. теплозабезпечення Вінницької, 

Полтавської, Харківської, Кіровоградської областей було таким самим, як 

Херсонської області в попереднє десятиріччя. Тобто, області Північного Степу і 

Південного Лісостепу України наразі вже мають умови Південного Степу 

(табл. 1.1) [35]. 

Таблиця 1.1 

Суми активних температур ( С) вище +10  С у агрокліматичних зонах 

України за різні періоди (1961–2019 рр.) 

Агрокліматична зона 
Роки 

1961–1990 1991–2019 2010–2019 

Степ 3145 3400 3550 

Лісостеп  2705 2950 3150 

Полісся 2500 2770 2950 
 

Найважливіший фактор для одержання високого врожаю пшениці озимої 

та інших культур в Україні з її природною вкрай обмеженою кількістю опадів – 

це достатнє зволоження ґрунту. Дефіцит ґрунтової вологи у вегетаційний 

період – головний фактор, який зменшує врожайність. 
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Річна кількість опадів – це загальний показник зволоження території. 

Норма (1961–1990 рр.) річних опадів в Україні складає 578 мм. Тоді як 

показник стійкого землеробства – це гарантовані 700 мм і більше. Отже, для 

стійкого землеробства Україні не вистачає 100–150 мм [36–38]. 

Кількість опадів у XX сторіччі до 90-го року збільшувалась на 0,5–1,0 % 

за десятиріччя, при цьому зросла повторюваність сильних опадів, однак за 

останнє десятиріччя (1991–2000 рр.) вже спостерігається тенденція зменшення 

річної кількості опадів. В Україні в середньому річна сума опадів за базовий 

період 1961–1990 рр. склала 578 мм, за період 1991–2017 рр. в середньому не 

зменшилася, спостерігали невеликий приріст (близько 2 %). Однак, при цьому 

посилюється тенденція до нерівномірного розподілу опадів упродовж року, що 

призводить до більшої кількості та інтенсивності надзвичайних явищ погоди 

(зокрема, паводків та посух). Варто відмітити збільшення кількості опадів 

взимку та суттєве зменшення влітку. За період червень–серпень їх кількість у 

середньому менша від норми на 20 % (165 мм при нормі 213 мм). Найбільш 

посушливим було літо 2015 р., коли в середньому за сезон кількість опадів 

склала лише 119 мм (половина норми). Найбільш посушливими у 2015 р. 

відзначили західні та центральні області, опадів де випало майже втричі менше 

від середнього багаторічного показника. У десяти областях України за період 

2014–2018 рр. – на 7–12 % менше його величини. Відзначають вчені тенденцію 

до збільшення території із недостатньою кількістю опадів (менше 400 мм) у 

теплий період. Останніми роками посухи спостерігалися в районах, в яких їх 

раніше не було [39–41]. 

Найважливіша волога для всіх культур, це – опади у вегетаційний період. 

Після 1990 р. їх кількість в середньому була близькою до норми (384 мм), однак 

по роках відзначені значні варіювання – від 295 мм у 2015 р. до 523 мм у 

1997 р. Окрім того, змінюється характер їх, а саме збільшується кількість 

малоефективних сильних злив, які часто після тривалих сухих періодів 

завдають більше шкоди, ніж користі [41–44]. 

На даний час існує велика кількість прогностичних моделей зміни клімату 

на глобальному рівні. Всі вони вказують на подальше потепління. Згідно 
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розрахунків моделей у XXI столітті на всій території України очікується 

подальше підвищення температури (понад +1,2 °С, що вже зафіксовано за 

тридцять останніх років), найбільше у зимовий та літній сезони. Ймовірно, що 

до кінця століття підвищення складе +2–4 °С. Клімат – нелінійна система, і 

абсолютно точні прогнози тут навряд чи можливі. Але тенденції позначити 

можна [45, 46]. 

Для пшениці озимої мають вагоме значення, що визначають майбутню 

урожайність чотири фактори: зволоження території, теплозабезпеченість, 

термічні умови холодного (спокою) періоду й континентальність клімату. Зміни 

клімату мають вплив на всі перераховані умови.  

Практично всі посівні площі сільськогосподарських культур в Україні 

знаходяться в зоні ризикованого землеробства (території із природним 

дефіцитом опадів), де є постійний ризик втрати обсягів урожаю за 

несприятливих кліматичних умов року. Агроформуванням різних форм 

власності необхідно знати, що глобальні зміни клімату посилюють такі ризики. 

Варто враховувати цей фактор для прийняття ефективних рішень та практичних 

заходів для пристосування (адаптації) до зміни клімату у довгостроковій 

перспективі та об’єктивно оцінювати погодні умови кожного року для 

зниження ризиків у короткостроковій перспективі. Крім того, поінформованість 

виробничників про погоду, клімат та його зміну допоможуть більш 

оптимістично дивитись у майбутнє [47–50]. 

Рівень продуктивності провідної зернової культури пшениці озимої 

залежить як від погодних умов, так і від елементів технології вирощування. 

Дослідження стресових і адаптаційних реакцій організму пшениці озимої є 

особливо актуальним у поєднанні зі зміною екологічної ситуації на всій 

планеті. У зв’язку із потенційним впливом стресів на рослини пшениці селекція 

повинна базуватися на використанні комплексу ознак, що характеризують 

ступінь пластичності і продуктивності рослин. У виробничих умовах цінність 

сорту пшениці озимої визначається насамперед високою стабільністю, що дає 

можливість одержувати сталі врожаї навіть за стресових умов [51–55]. Зимовий 

період є одним із впливових на ріст і розвиток пшениці озимої. Під час зимівлі 



35 

вона не впадає у глибокий спокій, але за низької температури повітря різко 

знижує темпи росту та інтенсивність фізіологічних процесів. Тому повільно 

вегетуючі рослини дуже вразливі до негативних факторів зими: низьких 

критичних температур, особливо за відсутності снігового покриву, її різких 

підвищень, льодових кірок і застою талої води під ними, а також вимокання, 

випирання рослин [55]. Загибель озимих пов’язана не лише з недостатньою 

зимостійкістю сортів та порушенням технології їх вирощування, але залежить 

також і від природних факторів, що є некерованими та малопрогнозованими  

Останнім часом, особливо весняно–літній період вегетації рослин 

супроводжується різкими перепадами добових температур повітря з високою 

амплітудою коливаннь, часом до +20 °С. Так, рослини пшениці озимої майже 

постійно перебувають під дією стресу, викликаного температурою та 

дефіцитом вологи. Здатність їх швидко реагувати на зміни параметрів довкілля 

перебудовою обміну речовин забезпечує їхнє виживання [46]. 

Мінливість погодних умов по роках вегетації (як наслідок глобальної 

зміни клімату) істотно впливає на складові продукційного процесу 

сільськогосподарських культур, у тому числі пшениці озимої, які дуже 

залежать від опадів, температури та сонячного світла. 

 

1.2 Пшениця м’яка озима як біопотенціал досліджень, біологічні 

особливості культури 

 

Проблема забезпечення продовольчої безпеки країн світу набуває 

особливої актуальності в зв’язку з наростаючою обмеженістю продовольства та 

природних ресурсів [56]. На зернові культури припадає майже 76 % від усієї 

структури харчування [57]. Зерновим культурам, а особливо пшениці озимій 

належить провідна роль у вирішенні цієї проблеми. Згідно результатів наукових 

досліджень, частка озимих культур у посівах зернових повинна становити не 

менше 45–50 %. У цілому світовий ринок пшениці в останнє десятиріччя 

характеризується високим рівнем стабільності, тоді як в Україні експорт 

пшениці був вкрай нестабільним, що обумовлено не лише обсягами 

виробництва, споживання, але й державним регулюванням експорту зерна [58]. 
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В Україні збільшення виробництва зерна є ключовою проблемою 

рослинництва. Велику роль у розв’язанні цієї проблеми відіграє основна 

зернова і продовольча культура – пшениця озима. Для поєднання високого 

потенціалу врожайності та показників якості зерна і високої адаптивності 

потрібні розгорнуті селекційна і агроекологічна програми досліджень, які 

розкривають потенційні можливості озимої пшениці. Це дає не тільки бажаний 

економічний, але й екологічний ефект [59, 60]. Сучасне сільськогосподарське 

виробництво, внутрішній і зовнішній ринок висувають високі вимоги до 

сукупності ознак і властивостей нових сортів озимої пшениці. Розвиток 

біосфери і суспільства відбувається у нерозривному коеволюційному зв’язку, 

повноцінне існування яких можливе лише за дотримання принципів 

«екологічного імперативу», в основі якого лежить гармонійне співіснування 

людини та навколишнього природного середовища [61–67].  

Одним із шляхів зменшення негативного впливу на довкілля, збереження 

й збільшення біорізномаїття є інтродукція адаптованих генотипів пшениці 

озимої, які здатні більшою мірою протидіяти негативним абіотичним і 

біотичним чинникам навколишнього природного середовища. Створені сорти з 

часом втрачають свій біопотенціал, через що поповнення антропічних 

екосистем новим адаптованим асортиментом, зокрема до сучасних змін 

клімату, є актуальним. 

Важливою біологічною особливістю пшениці озимої є тривалість 

вегетаційного періоду, яка залежить як від генотипу сорту, так і від умов 

вирощування. За вегетаційний цикл рослини проходять відповідні фази 

розвитку, пов’язані з утворенням і формуванням нових органів. Залежно від 

температури, вологи, світла, тепла, забезпеченості поживними речовинами 

змінюється час, необхідний для формування і дозрівання врожаю. [68, 69]. 

Найкраще розвиваються рослини при оптимальному забезпеченні необхідними 

факторами для росту і розвитку [55]. Вегетаційний період пшениці озимої 

можна розподілити на два основних періоди: сходи–колосіння та колосіння–

повна стиглість. Період сходи–колосіння за свідченням Ф. М. Куперман [70] є 

вирішальним в формуванні майбутнього врожаю. В цей час рослина проходить 
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8 з 11 етапів органогенезу і тому даний період значною мірою визначає 

майбутню продуктивність озимої пшениці і характеризує скоростиглість сорту. 

Вимоги до вологи. Як зазначає О. Кузнєцов [71], вода виконує ще й роль 

«системи управління»: створює тургор, виконує життєво важливі функції 

(транспортна, терморегулююча), що підтримують обмінні процеси, а також є 

джерелом живлення. Оптимальні умови для росту і розвитку створюються за 

вологості ґрунту 75–80 % від польової вологоємності. Для проростання 

насінина озимої пшениці потребує 55–60 % води від її маси, 400–500 становить 

її транспіраційний коефіцієнт. Перезволоження ґрунту восени знижує зимо- та 

морозостійкість посівів, а велика кількість весняно-літніх опадів призводить до 

сильного росту надземної маси, що може спричинити вилягання рослин і 

зниження врожайності [70–72]. 

Вимоги до температури. Температура довкілля відіграє особливу роль у 

житті організму, оскільки впливає на біохімічні реакції обміну речовин. Озима 

пшениця є досить холодостійкою культурою. Насіння може проростати при 

температурі 1–2 °С, а за оптимальної температури, вологості ґрунту та глибині 

загортання насіння сходи з’являються за 7–8 діб [73]. 

Добра загартованість рослин з осені дає можливість витримати зниження 

температури на глибині залягання вузла кущіння до -16–18ºС, а короткочасне – 

до -19–20 °С. Для озимих зернових культур зимостійкість є однією з 

найважливіших біологічних властивостей. Однак більшість сучасних сортів 

озимої пшениці все ще недостатньо стійкі до несприятливих умов перезимівлі 

[74, 75]. Характерною особливістю зимового періоду України є чергування 

морозів і відлиг, де зазвичай спостерігаються різкі коливання температур 

взимку і на початку весни при вкрай нестійкому сніговому покриві [76]. Такі 

умови ведуть до ослаблення рослин озимої пшениці, частково або повної їх 

загибелі та значного зниження врожаю [77]. 

Під час відлиг і навесні стійкість рослин до низьких температур 

знижується, незагартовані з осені рослини у разі різкого похолодання можуть 

пошкоджуватися чи навіть загинути від невеликих морозів при температурі 

мінус 6–8 °С. Восени рослини припиняють активну вегетацію, а навесні 
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відновлюють її за температури повітря 3–4 °С. З підвищенням температури ріст 

і розвиток пшениці прискорюється. Оптимальною температурою повітря для 

росту є температура +20–25 °С. 

Вимоги до ґрунту. Озима пшениця має підвищені вимоги до ґрунту, добре 

росте при pH=6,0–7,5. Малопридатні – кислі та перезволожені ґрунти, за 

вирощування на яких послаблюється формування кореневої системи, а відтак 

істотно знижується врожайність, на легких піщаних та супіщаних ґрунтах –

менш урожайна. Найвищі врожаї формує на чорноземах, темно-каштанових, 

перегнійно-карбонатних, темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах [78]. 

Одним із основних шляхів збільшення виробництва зерна є створення 

нових перспективних сортів пшениці озимої, стійких до абіотичних факторів 

довкілля. Проте у дослідженнях не завжди враховується біологічний потенціал 

культури, характер формування продуктивності та його реалізація за фазами 

вегетації у конкретних екологічних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Дослідженням формування елементів потенціальної і реальної продуктивності 

сортів пшениці озимої за фенологічними фазами та дослідження оптимальних 

умов їхнього проходження займались ряд вчених [79–85]. 

Пшениця проходить у своєму розвитку такі фази: набухання і 

проростання насіння, сходи, кущіння, вихід у трубку (стеблування), колосіння, 

цвітіння і запліднення, формування зерна, молочна, воскова і повна стиглість 

зерна [70, 83, 85, 86]. Біологічний контроль за їх проходженням являє собою 

систему спостережень за ростом і розвитком рослин пшениці озимої у різні 

фази вегетації. Кожна з них характеризується утворенням, диференціацією та 

ростом окремих органів. При цьому змінюється потреба рослин в умовах 

живлення, забезпеченні теплом, світлом, вологою. У проходженні фаз розвитку 

спостерігається чітка послідовність. Рослини пшениці озимої формують 

потенціал продуктивності не відразу, а поступово, від періоду до періоду. 

Період вегетації пшениці озимої складає від 180–220 діб у південних областях 

до 300–360 діб – у північних, без зимового періоду спокою – від 145 до 190 діб.  

Набухання і проростання зерна у польових умовах починається відразу 

після сівби (по мірі поглинання вологи відбуваються складні фізико-біохімічні 
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процеси, обумовлені переходом зі стану відносного спокою до активної 

життєдіяльності). Помітне поглинання води насінням починається за вологості 

ґрунту на 1–2 % вище коефіцієнта зів’янення (вологості в’янення). За вологості 

ґрунту близько 90 % і сприятливого температурного режиму насіння пшениці 

за добу може поглинути води до 50 % своєї маси. Інтенсивність поглинання 

води насінням залежить не тільки від наявності її у ґрунті, але й від 

температури навколишнього природного середовища. Насіння пшениці може 

поглинати вологу і за температури 0 °С. За даними А. І. Носатовського [87], за 

температури +24 °С насіння пшениці протягом доби поглинає стільки ж води, 

скільки протягом 6–7 діб за +4 °С. До часу переходу від набухання до 

проростання насіння пшениці повинно поглинути певну кількість води. За 

даними А. І. Носатовського, вона становить 45–50 % маси сухої речовини 

зерна, інші вчені визначають – 54–57 % [85–88]. У міру підвищення вологості 

насіння за сприятливого температурного режиму посилюються біохімічні та 

фізіологічні процеси. 

Завдяки надходженню поживних речовин з ендосперму в зародок 

починається розростання кінчика корінця зародка і пір’їнки, яка представлена 

колеоптилем, першими і другими листочками і брунькою. Такий стан вважають 

закінченням набухання і початком проростання насіння, для проростання 

насіння пшениці мінімум становить +3–4,5 °С, оптимум – +25 °С і максимум – 

+30–32 °С. Температура не тільки створює умови для проростання, а й 

зумовлює його швидкість (за температури +20–24 °С проростання насіння 

проходить у 3–4 рази швидше, ніж за +4 °С). Насіння пшениці, як правило, 

проростає п’ятьма корінцями (відзначають випадки проростання трьома і навіть 

сімома корінцями) [87, 88]. 

За даними більшості авторів [85–90], оптимальною температурою для 

початку сівби пшениці озимої є +14–17 °С. За цих температур і наявності 

вологи у поверхневому шарі ґрунту проростання проходить швидко, і сходи 

з’являються через 6–8 діб. Поява сходів відзначається тоді, коли листок над 

ґрунтом досягає висоти 2–3 см, на що потрібно ще 20–30 °С суми температур. 

Тоді ефективна сума температур становить 110–120 °С за період від сівби до 
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появи сходів у пшениці озимої, за посіву зерна в ґрунті на глибину 3 см. 

Перший листок закінчує свій ріст на 7–15-у добу після появи на поверхні 

ґрунту. В міру накопичення пластичних речовин завдяки фотосинтезу на 3–7-

му добу після розгортання першого листка з його пазухи з'являється другий, з 

інтервалами 3–6 діб – третій, а потім і четвертий. Одночасно з ростом листків 

розростається і коренева система, яка проникає на глибину 40–50 см. Під час 

появи третього листка відбувається інтенсивне розростання кореневого 

міжвузля, у цей період закладаються точки росту бокових пагонів. Рослини 

пшениці озимої на даному етапі потребують підвищеної вимоги до наявності в 

ґрунті поживних речовин у доступній формі, води і особливо світла. Ці фактори 

у поєднанні зі сприятливим температурним режимом забезпечують завдяки 

фотосинтезу накопичення необхідної кількості пластичних речовин перед 

початком фази кущіння. Загальна тривалість фази сходів пшениці озимої за 

оптимальних умов варіює від 15 до 25 діб. За спостереженнями 

А. І. Носатовського, сума середньодобових позитивних температур за період 

проходження фази сходів за звичайних умов становить близько 200 °С, за пізніх 

посівів і низьких температур збільшується до 300 °С, а за високих – 

зменшується до 120–150 °С [87]. 

Кущистість визначається багатьма факторами довкілля та біологічними 

особливостями сорту і може змінюватися від одного до десяти і більше пагонів 

[85, 86]. Інтенсивному кущінню сприяє температур повітря +6–12 °С і вологість 

ґрунту 65–75  % польової вологоємності. За таких умов пшениця озима утворює 

3–5 пагонів на рослину. За даними вчених, для утворення 3–4-х пшениці 

потрібно 50–55 діб із загальною сумою середньодобових температур 500–

550 °С [90–94]. Цей період включає наступні етапи: поява сходів – 6–8 діб, сума 

температур – 110–120 °С; поява вузла кущіння і вторинних коренів – 15–20 діб, 

сума температур – 200–220 °С; утворення другого пагона 12–15 діб, сума 

температур 100–110 °С; утворення третього пагона 9–10 діб, сума температур 

50–55 °С; утворення четвертого пагона 8–9 діб, сума температур 40–45 °С. 

У фазі кущіння одночасно з утворенням бічних пагонів іде інтенсивний 

ріст кореневої системи. Зародкові (первинні) корені продовжують рости у 
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глибину і ширину. До входу в зиму можуть проникати на глибину до 100 см, 

поширюючись у ширину на 30–40 см. З початком весняної вегетації ріст 

коренів поновлюється, до закінчення фази кущіння проникають на глибину 

140 см і більше. У даній фазі одночасно із закладанням і ростом бічних пагонів 

формується вторинна коренева система, яка розвивається з вузлів кущіння. 

Незважаючи на те, що вона закладається пізніше, за сприятливих умов до входу 

в зиму коренева система може проникати на глибину 30–50 см, а до збирання – 

на 80–100 см. 

Найбільш сприятлива температура для кущіння пшениці озимої становить 

+13–18 °С, кущіння триває до припинення осінньої вегетації (встановлення 

температури +3–5 °С). Навесні кущіння поновлюється з початком весняної 

вегетації і триває до початку виходу в трубку, коли середньодобова 

температура підвищується до +10–12 °С. Рослини з двома вузлами кущіння 

легше переносять несприятливі умови зимового і весняного періоду, краще 

зберігаються до фази повної стиглості, у результаті забезпечують високу 

продуктивність, ніж рослини з одним вузлом кущіння [95, 96]. 

За початок формування стебла вважають момент виходу рослини у 

трубку, після завершення світлової стадії [87, 91], для проходження якої 

потрібно оптимальна температура +10–20 °С. У рослин пшениці озимої фаза 

настає навесні, приблизно через 25–30 діб після відновлення весняної вегетації і 

припадає на кінець квітня – початок травня. Середньодобова температура 

повітря за вказаний період у більшості випадків коливається в межах від +8,5 

до +9,4 °С, середня кількість опадів – від 35 до 65 мм. Температурний режим у 

період виходу в трубку пшениці озимої по зонах країни різний. На півдні країни 

сума середньодобових температур становить 380–450 °С, на півночі – 430–500 

°С [90, 97]. Головне стебло (пагін), що знаходиться над вузлом кущіння, 

подовжується, з’являється над поверхнею ґрунту (на висоті 2–3 см) і всередині 

його легко прощупується горбинка. Цей період відзначають часом виходу 

рослин пшениці в трубку і співпадає із закінченням інтенсивного росту 

першого і початком активного росту другого міжвузля. Перше надземне 

міжвузля довжиною 3–4 см, може досягати до 10 см за хорошого зволоження 
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ґрунту. Друге міжвузля перевищує довжину першого. Подовження наступного 

міжвузля проходить так само, як і другого. Під час подовження четвертого 

міжвузля у остистих пшениць спостерігаються ості, через деякий час з піхви 

листка появляється колос. Поява 2/3 частини колоса з піхви позначається, як 

фаза колосіння. Залежно від погодних умов настає на 25–30-у добу після 

початку виходу в трубку (за зниженої температури та надмірного зволоження – 

на 36–40-у добу, за сухої і спекотної – на 20–25-у добу). Першими з’являються 

колосся на головних пагонах, через 1–3 доби – на бічних. У межах однієї 

рослини колосіння триває 3–4 доби, а на полі колосіння закінчується за 5–6 діб 

(може тривати 7–8 діб). Суха і спекотна погода, а також недостатня волога в 

ґрунті у цей період спонукають до порушення формування генеративних 

органів і утворення у колосі великого числа недорозвинутих і стерильних 

квіток. За оптимальних погодних умов колосіння пшениці озимої припадає на 

другу половину травня. 

Цвітіння і запліднення починається у пшениці озимої на 2–3-у добу після 

колосіння (у прохолодну погоду 5–8 добу). Відмічено тривалість цвітіння 

одного колоса 3–5 діб, поля – 6–7 діб. Найбільша кількість квіток розкривається 

на 2–3-у добу після початку цвітіння. За сприятливих умов пшениця цвіте 

впродовж усієї доби, однак найбільш інтенсивно у ранкові (з 7 до 11) і вечірні 

(з 17 до 22) години. Пшениця відноситься до самозапильних рослин, проте не 

виключається можливість перехресного запилення. Цвітіння і запліднення 

можуть нормально проходити за температури 11–30 °С (найбільш інтенсивні 

вони за температури 20–25 °С). Висока температура у поєднанні з низькою 

відносною вологістю повітря призводить до підсушування пилку і приймочки 

маточки, у результаті знижується кількість запліднених квіток. Негативний 

вплив цих факторів зростає за малих запасів продуктивної вологи в ґрунті, 

сильних вітрів і пошкодження рослин грибними захворюваннями. 

Понижена температура уповільнює процеси цвітіння і запліднення і в 

окремих випадках може призвести до зниження запліднення (мінімальна 

температура – +6–7 °С). Зниження температури до 0 °С може викликати 

стерильність квіток. 
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Загальна тривалість фази колосіння, цвітіння і запліднення від 5–8 діб на 

півдні, до 10–12 – на півночі. Прохолодна, похмура і дощова погода подовжує, 

а суха і спекотна скорочує їх. 

За сприятливих умов на 10–12-у добу після запліднення закінчується 

формування оболонок і ендосперму, зерно набуває форму, притаманну зрілому, 

але має значно більшу ширину. Формування ендосперму і зародка залежить від 

умов навколишнього середовища і насамперед від температури і 

вологозабезпечення. До кінця фази формування в зерні накопичується 25–35 % 

сухої речовини від кількості, що міститься у зрілому зерні. Змінюється і 

зовнішній вигляд рослини. Вже через 10–12 діб після запліднення нижнє листя 

засихає, життєздатність зберігають лише піхви, йде відмирання недорозвинених 

бічних пагонів. Період молочної стиглості характеризується інтенсивним 

накопиченням пластичних речовин у зерні. До кінця молочної стиглості в 

ньому міститься до 90–95 % зольних речовин, 70–80 % азотистих і 50–60 % 

вуглеводів від максимальної їх кількості у зерні. Одночасно з накопиченням 

сухої речовини у зерні знижується відносний вміст вологи. Якщо на початку 

молочної стиглості на її частку припадає 65–70 % загальної маси зерна, то в 

кінці – 50 %. Тривалість періоду залежно від погодних умов коливається від 

10–12 діб на півдні країни, до 14–18 – на півночі. Температура понад +30 °С 

знижує темпи надходження пластичних речовин з листя і стебла та наливу 

зерна, що призводить до недобору врожаю. Вміст зерна поступово змінюється 

від молочного стану до тістоподібного (тілесного забарвлення). Інтенсивність 

накопичення пластичних речовин поступово уповільнюється, зменшується маса 

сирого зерна у результаті втрати води. До кінця фази вологість зерна 

знижується до 40 %. Тривалість фази залежно від погодних умов – 5–8 діб. 

Наявний вміст зерна восковидного стану характеризує перехід у воскову 

стиглість. На початку фази зерно жовтуватого забарвлення, до кінця періоду – 

жовтого. Суха маса зерна протягом цієї фази за нормальних умов збільшується 

на 8–10 %. Вологість зерна знижується з 40 до 22–20 % наприкінці фази. 

Тривалість періоду воскової стиглості зерна залежить від погодних умов, 

особливостей сорту, прийомів обробітку і коливається від 5–6 до 8–10 діб. У 



44 

міру зниження вологості зерна від 22 до 20 % і нижче, коли плодоніжка 

відмирає і зерно втрачає зв’язок з материнською рослиною, настає повна 

стиглість, коли можна збирати пшеницю прямим комбайнуванням за якісного 

вимолочування [85, 88, 90, 96–98]. Варіювання погодних умов та тривалості 

між фазних періодів негативно впливають не тільки на рослини пшениці, а й на 

активізацію еволюційних захисних процесів у середовищі фітопатогенів, 

ентомофагів та бур’янів у посівах пшениці [99–103].  

 

1.3 Паратипові фактори впливу на елементи продуктивності та 

показники якості зерна пшениці озимої 

 

Існування виду (сорту) визначається багатьма чинниками навколишнього 

природного середовища, провідне місце серед яких належить параметрам 

життєздатності рослинної популяції (розвитку репродуктивної сфери та їх 

реалізація в конкретних умовах – показники продуктивності та якості зерна) 

[104–107]. Досягти сполучення в одному сорті ознак стабільно високої 

врожайності, пластичності, або толерантності до дії абіотичних і біотичних 

чинників, та водночас високої якості продукції надзвичайно складно [108, 109], 

особливо на фоні надскладних змін клімату, що негативно впливають на 

кількість і якість продукції [110–112]. Проведений аналіз робіт останнім часом 

засвідчує актуальність досліджень з проблеми життєздатності рослинної 

популяції сорту і потребує пошуку подальшого опрацювання шляхів 

збереження адаптивних форм, які здатні протистояти негативним чинникам 

довкілля [113–119]. Все більшої уваги набуває вивчення сортів, що формують 

стабільну вегетативну й генеративну продуктивність за несприятливих умов 

через високу цінність, порівняно з тими, що мають високу насіннєву 

продуктивність тільки у сприятливі за погодними умовами роки [120–123]. 

У популяціях рослин за впливу лімітуючого чинника (або декількох) у 

процесі рекомбінації відбувається взаємне пристосування різних генів, яке 

формує більш виражені ознаки і властивості [124]. Урожай – це взаємодія двох 

складових: продуктивності й стійкості [125–127]. Гомеостаз є універсальною 

функціональною системою організму, що підтримує оптимальні умови росту і 



45 

розвитку та виконує еволюційну роль в стабілізації норми адаптивності [128, 

129]. 

За своїм генетичним потенціалом пшениця є стабільним видом, 

характеризується кращими еколого-адаптивними властивостями, зокрема 

морозо-, зимо-, посухо- жаростійкістю, груповою стійкістю проти основних її 

збудників хвороб. Пошуку способів підвищення адаптивного потенціалу 

рослин культури допомагає добір (селекція) рослин з комплексом генетичних, 

морфо-фізіологічних та інших маркерних ознак при застосуванні штучних 

фонів стресових чинників з обов’язковим врахуванням продуктивності у 

просторі і часі. Вагомі напрацювання з питань стійкості виду до умов 

навколишнього природного середовища на локальних рівнях одержано 

вітчизняними вченими: Васильківський С. П., Москалець В. В, Москалець Т. З. 

[119], Ю. О. Лавриненко [108], М. А Литвиненко [121], В. М. Тищенко [130], 

В. В. Базалій [122], Н. І. Рябчун [110], В. А. Власенко [109], В. І. Дубовий [131], 

О. А. Демидов [132], В. С. Кочмарський [52], В. В. Кириленко [133] та ін. 

Створено сорти пшениці м’якої озимої з різною стійкістю до несприятливих 

факторів довкілля. Підвищення аридизації клімату, в т.ч. Лісостепу та Полісся 

України, де в останні десятиліття спостерігається зростання середньорічної 

температури повітря, зменшення річної суми опадів; збільшення загострених 

періодів під час вегетації озимих культур за відсутності опадів на фоні високих 

температур повітря, особливість достовірної тенденції перерозподілу опадів на 

осінньо-зимові місяці, зміна температурного режиму в зимово-весняний період, 

що виражається в посиленні розмаху температур повітря, весняні заморозки під 

час вегетації озимих культур у квітні і травні – висувають проблему адаптації 

та стійкості культурних рослин на пріоритетне місце [134]. Сортовий 

асортимент зернових культур у часовому просторі поступово вичерпує свій 

адаптаційний потенціал, що проявляється у посиленні впливу на них стресових 

чинників абіотичної та біотичної природи, зниженні насіннєвої продуктивності, 

тощо [135, 136]. 

Потенціал рослин нових сортів навіть за оптимальних абіотичних та 

біотичних чинників реалізується лише на 50–60 % [136–138], тому пошук 
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найоптимальніших умов вирощування рослин певних генотипів, за яких вони 

найповніше змогли б реалізувати свій генетичний потенціал, не втрачає 

актуальності. Не менш актуальним в умовах недостатнього та нестійкого 

зволоження та невпинної зміни клімату є питання переходу до адаптивних 

технологій вирощування. Оптимальні та зміщені строки сівби культури, які 

визначаються погодними умовами, дають можливість краще реалізувати їх 

продуктивність та покращити показники якості зерна [139, 140]. 

Продуктивність – це основна ознака, яка характеризує цінність 

конкурентноспроможніх сортів. Підвищення їх врожайності, збільшення 

виробництва зерна і покращення його якості, зниження його собівартості 

продукції непросто переоцінити [141]. На погляд ряду вчених, потенціал 

продуктивності конкретного сорту пшениці визначається специфічністю 

генетичної організації, тоді як стабільність продукційного процесу – здатність 

рослинної системи набувати оптимального стану у відповідь на вплив факторів 

навколишнього природного середовища, тобто її адаптивністю [51, 142, 143]. 

Формування врожаю – складне багатоступінчасте явище, яке залежить від 

генетично-детермінованих процесів на всіх етапах органогенезу, що 

знаходяться під дією комплексу зовнішніх факторів. Як кінцевий продукт 

життєдіяльності рослин, урожайність формується на всіх етапах онтогенезу, 

тривалість окремих фаз якого визначається не лише факторами середовища, а й 

складною генетичною зумовленістю. Кількісні ознаки характеризують 

найбільш важливі показники, які впливають на розмір та якість врожаю. Дані 

ознаки характеризуються значною мінливістю й залежністю від факторів 

зовнішнього середовища [144, 145]. Проблема підвищення продуктивності 

колоса актуальна і вирішується спільно селекціонерами та екологами різними 

підходами та напрямами. Таким чином, розміри колоса характеризуються 

чітким фенотиповим проявом і є важливими ознаками в природному 

середовищі продуктивності. 

Відомо, що фізичні й технологічні показники зерна пшениці залежать від 

біологічних особливостей сорту, грунтово-кліматичних умов вирощування і 

створення умов для реалізації генетичного потенціалу [146, 147]. Частка впливу 
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першого чинника становить близько 40 %, а другого – 60 % [148]. Цінність 

зерна визначається значною мірою вмістом у ньому білка. У більшості країн 

світу це основний показник якості продовольчого зерна пшениці, тому 

створення нових високопродуктивних сортів з високим вмістом білка й 

відповідним співвідношенням незамінних амінокислот залишається 

першочерговим завданням. Вміст білка – важливий показник якості зерна 

пшениці, тому що з ним пов’язані не тільки поживні цінності, але і основні 

технологічні характеристики борошна [149]. Особливо гостро ставиться 

проблема підвищення вмісту білка у зерні та якості клейковини [150, 151]. 

Білковість зерна і якість клейковини спадкові й значною мірою визначаються 

генотипом сорту, однак їх вміст залежить від умов вирощування. Вміст сирої 

клейковини у борошні озимої пшениці відчутно змінюється під впливом умов 

вирощування [150–156]. Вчені стверджують, що якість клейковини є генетично 

детермінованою ознакою, однак у межах сорту можуть спостерігатись 

коливання залежно від умов року [157–159]. 

Механізм формування еколого-адаптивних форм рослин культурних видів 

та можливість швидкої й ефективної його оцінки все ще залишаються 

неповністю розкритими [160]. Адаптація рослин пов’язана зі специфічним 

впливом чинників зовнішнього середовища, який визначається, з одного боку, 

їхнім видом, тривалістю впливу, з іншого – біологічними особливостями виду, 

його функціональним станом [161]. За відхилення умов навколишнього 

середовища від оптимальних значень на різних етапах вегетації відбувається 

саморегулювання продукційного процесу, як окремих рослин, так і всієї 

популяції виду в цілому, яке проявляється у призупиненні темпів росту і 

редукції окремих складових продуктивності. Часткова компенсація нестачі 

одних складових елементів відбувається за рахунок збільшення кількості інших 

[162]. Низька продуктивність рослин зернових культур за сприятливих умов 

може компенсуватися підвищеною їх кущистістю, озерненістю колосу і 

виповненістю зерна, а недостатня озерненість колосу – масою зерна, його 

якістю, тощо. Причому ці процеси є розтягнутими впродовж вегетації, що 

підсилює адаптаційні можливості рослин, в основі яких лежить загальний 
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біологічний закон – кожен живий організм повинен залишити після себе (за 

будь-яких умов) життєздатне потомство [163].  

На сьогодні загальноприйняті технології вирощування рослин культурних 

видів не враховують їх природну адаптивність, тобто пристосованість рослин 

до складних умов вирощування. Вони не є достатньо дієвим комплексним 

заходом підвищення стійкості агроценозів, їхнього захисту від несприятливого 

впливу природних чинників, стабільного одержання високої насіннєвої 

продуктивності та якості зерна. Більше того, вони зумовлюють нераціональні 

витрати коштів і навіть інколи негативний вплив на навколишнє середовище, у 

зв’язку з чим потребують удосконалення [164]. Адаптивний потенціал рослин 

передбачає не лише високий рівень насіннєвої продуктивності за сприятливих 

чинників довкілля, але й одержання високого нижнього його порогу [165]. 

Екологічна пластичність відображає здатність рослин ефективно 

використовувати сприятливі чинники навколишнього середовища для 

стабільного формування високої продуктивності. Проблему підвищення 

пластичності сортів порушували багато вчених, які вказували на необхідність 

випробування культур на контрастних за родючістю ґрунтах, що дасть 

можливість простежити реакцію їх як за сприятливих, так і несприятливих умов 

вирощування [166]. У зоні розташування Миронівського інституту пшениці 

імені В. М. Ремесла НААН України (МІП) ці зміни є одним із лімітуючих 

факторів у структурі адаптивного потенціалу сортів пшениці озимої, що 

визначає напрям селекції на сучасному рівні [167]. 

Окреслені тенденції вказують на потребу створення нових сортів пшениці 

з підвищеним потенціалом продуктивності та генетичною стійкістю до 

несприятливих чинників навколишнього середовища. 

 

1.4 Синекологічні чинники пшениці, їх розповсюдження та 

шкодочинність 

 

На території України в останні десятиріччя спостерігаються істотні зміни 

клімату (особливо температурного режиму із тенденцією до підвищення 
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теплозабезпечення вегетаційного періоду) [168, 169], що зумовлює 

трансформацію ценозів сільськогосподарських культур та впливає на зрушення 

розвитку природних процесів, тривалості вегетаційного періоду, швидкості 

проходження етапів органогенезу рослин. Негативні зміни клімату 

безпосередньо позначаються на компонентах системи «патоген – рослина-

живитель – середовище» [169, 170]. Вирощування стійких сортів зумовлює 

поліпшення фітосанітарного стану в агробіоценозах [171–174]. Вклад селекції в 

підвищення урожайності становить 30–70 %, а з урахуванням можливих змін 

клімату роль селекції буде постійно зростати [175, 176], що сповільнить 

пестицидний пресинг на оточуюче середовище.  

Хвороби пшениці завжди розглядались, як лімітуючий фактор 

продуктивності при вирощуванні зернових культур [177, 178]. Важливим 

чинником стримування розвитку епіфітопаразитів є створення сортів з 

подовженим типом стійкості (Slow rusting) та багатолінійних сортів, кожна 20 

лінія яких має різні ефективні гени стійкості. Під впливом підвищення 

температурного режиму відбувається розширення ареалу епіфітотій, серед яких 

найбільш небезпечними є: Puccinia recondita Rob. et Desm f. sp. tritici Eriks. (P. 

recondita), Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal (E. graminis), Septoria 

tritici Rob. et Desm (S. tritici), Cercosporella herpotrichoides Fron (C. 

herpotrichoides ) і інші та зміщення строків зараження ними рослин. Найбільш 

поширеними і шкодочинними хворобами пшениці озимої в зоні Лісостепу та 

Полісся є борошниста роса, бура іржа, кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз, 

тверда сажка. 

Борошниста роса (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal) 

проявляється переважно на молодих, активно вегетуючих рослинах. 

Шкодочинність її полягає у зменшенні асиміляційної поверхні листя, що 

уповільнює розвиток рослин. Хвороба призводить до зменшення кількості і 

маси зерен, до неповного наливу зерна. Недобір урожаю унаслідок ураження 

борошнистою росою становить 10–15 %, а в роки епіфітотій сягає 30 % [179]. 

Бура іржа (Puccinia recondita Rob. et Desm f. sp. tritici Eriks.) найбільшої 

шкоди завдає у фазі молочної стиглості. Шкодочинність її полягає у зменшенні 
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асиміляційної поверхні і посиленні транспірації рослин, що призводить до 

порушення водного балансу і передчасного відмирання листя та щуплості 

зерна. Втрати врожаю за ураження до 40 % становлять 3–4 т/га, а понад 40 % 

перевищують 10 т/га [180, 181]. 

В Україні септоріоз (Septoria tritici Rob.et. Desm.) високої інтенсивності 

набуває за умов тривалої вологої та вітряної погоди, опадів, особливо в період 

цвітіння – колосіння. Недобір урожаю може сягати більше 20 %. 

Шкодочинність септоріозу проявляється у зменшенні асиміляційної поверхні 

листя, недорозвиненості колосків, щуплості зерна, зниження врожаю та сходів 

насіння [182–184]. 

Фузаріоз (Fusarium Link graminearum Schwabe) займає одне з перших 

місць серед хвороб зернових у багатьох країнах світу, яка проявляється у 

зменшенні маси зерна та кількості зерен у колосі, що впливає на значні втрати 

урожаю і зниження якості продукції. Дуже небезпечним є прояв фузаріозу у 

фазі колосіння – цвітіння, коли міцелій уражує зародок. Унаслідок цього в 

колосі формується близько 70 % несхожих білих зерен, непридатних для сівби, 

для фуражних цілей через токсичність гриба [185–188]. 

Шкодочинність від ураження кореневими гнилями (Cercosporella 

herpotrichoides Fron.) полягає у масовому проявленні щуплоколосості. Сильно 

уражені рослини передчасно відмирають, а їхнє колосся покривається нальотом 

сапрофітних грибів, що погіршує посівні якості насіння. Ураження кореневої 

шийки церкоспорельозом спричиняє надлом стебла, зменшення довжини 

колоса, щуплість зерна. На кожен відсоток ураження стебел пшениці втрати 

врожаю при збиранні дорівнюють 0,5 % [189]. 

Тверда сажка (Tilletia caries Tul.) на зернових культурах відрізняється від 

інших хвороб тим, що уражує саме ту частину рослини, заради якої ця культура 

вирощується – колос. Зерно повністю перетворюється в чорну спорову масу, 

врожайність із хворих рослин повністю знищується або сильно знижується 

[190]. 

Важливим завданням у селекції пшениці м’якої озимої є створення 

комплексно стійкого проти захворювань та шкідників селекційного матеріалу. 
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Перевагами селекції на стійкість проти хвороб є те, що генотипи, визначені як 

донори, можуть швидко втрачати цю властивість. Це проходить унаслідок 

зміни вірулентності патогенів і подолання ними генетичних систем стійкості 

рослин, тобто відбувається втрата ефективності відомих генів стійкості за 

рахунок адаптації їх до умов довкілля [191, 192]. 

Таким чином, пристосованість рослинних популяцій до екологічних 

чинників є необхідною умовою їхнього існування, стратегій адаптивності за 

диференційованими та інтегральними ознаками, які визначатимуть перспективи 

конкурентоспроможності рослин за еконіші та механізми ординації популяцій 

відносно інших компонентів екосистем. Протистояти екстримальним умовам 

здатні високопластичні генотипи, протекторні властивості яких визначаються 

генетичними, морфологічними, фізіолого-біохімічними та біоценотичними 

механізмами [193]. 

У процесі онтогенезу і філогенезу рослини пшениці до сприятливих та 

несприятливих чинників навколишнього природного середовища виробили 

низку біологічних механізмів (молекулярно-генетичних, фізіолого-біохімічних, 

морфологічних, онтогенетичних, біоценотичних), ідентифікація генотипів за 

якими відображає ступінь їхньої екологічної адаптивності, пластичності та 

стійкості [194]. Однак в силу високої лабільності морфо-фізіологічних процесів 

важко інтерпретувати за яких конкретних чинників багатофакторної 

ґрунтовокліматичної системи рослини зазнають впливу. Для розуміння 

принципів організації біологічних систем потрібний порівняльний підхід в 

контексті адаптаційних змін, зокрема за різних зон досліджень, адже 

специфічність пристосувальних процесів не є абсолютною і будь-який вплив 

несприятливих чинників навколишнього природного середовища викликає 

комплекс відповідних захисних реакцій [195]. Кількісна характеристика 

параметрів навколишнього середовища потребує подальших поглиблених 

досліджень з метою їх спрямованого регулювання відповідно до генетичного 

потенціалу рослин пшениці. При цьому актуалізується біоекологічне 

обґрунтування заходів, які передбачають якомога більш повну реалізацію 

генетичного потенціалу нових адаптивних форм культурних рослин. На 



52 

вирішення зазначених вище питань спрямовані дослідження дисертаційної 

роботи.  

 

Висновки до розділу 1: 

 

1. Узагальнено результати досліджень вчених щодо кількісної 

характеристики параметрів навколишнього природного середовища задля 

найповнішої реалізації генетичного потенціалу рослин пшениці озимої.  

2. Визначено, що основними лімітуючими чинниками зернових озимих 

культур в умовах Лісостепу та Полісся України є: різкі варіювання температур 

впродовж зимового й ранньовесняного періодів; тривалі відлиги (часто з 

притертими крижаними кірками) та їх чергування із заморозками; весняні 

заморозки в квітні і травні; дефіцит вологи під час всього періоду вегетації на 

фоні високих температур повітря. 

3. У розділі обговорено проблему росту і розвитку рослин пшениці з 

позиції температурного режиму та визначення надійних критеріїв їх стійкості 

до екологічних чинників. 

4. Розкрито проблеми посиленого впливу рослини на стресові чинники 

абіотичної та біотичної природи. 

5. На підставі аналізу та узагальнення літературних джерел дійшли 

висновку, що не зважаючи на достатнє вивчення адаптивних реакцій рослин 

пшениці, залишаються не повністю розкритими питання щодо формування в 

управлінні продукційним процесом й уникненні екологічних ризиків в 

антропічних та природних агроекосистемах.  

6. Нові дослідження дозволять ширше й точніше розуміти стратегії 

життєвості рослин пшениці для розширення функціональних їх можливостей та 

балансу з умовами існування.  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МІСЦЕ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови 
 

Дослідження проводили 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) [196]. Характеристика умов 

проведення досліджень та шифрування середовищ (екологічних умов та років) 

наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Характеристика екологічних умов проведення досліджень 

Локація Зона 
Координати Характеристика грунтів 

Пн. широти Сх. довготи Тип H, % N P K pH 

МІП Лісостеп 48°56’ 32°32’ ЧГМС 3,8 5,9 22,1 9,6 5,8 

НСДС Полісся 50°93’ 31°69’ ЧТМВ 2,6 8,5 12,2 7,5 4,6 

Примітки: Пн. широти – координати північної широти, Сх. довготи – 

координати східної довготи, ЧГМС – чорнозем глибокий, малогумусний, 

слабковилугований, ЧТМВ – чорнозем типовий, малогумусний, вилугуваний, 

H – вміст гумусу. 
 

Рельєф агроекологічної зони Лісостепу Північно-Центрально-

Правобережно-Придніпровського агроекологічного району широкохвильове, 

підвищене придніпровське плато, розділене на північно-східну і північно-

західну частини глибокими балками, рівнинний, місцями слабохвилястий, з 

окремими підвищеннями до 100–151 м над рівнем моря [196]. Основними 

материнськими породами, на яких сформувались ґрунти зони, є лес і лесовидні 

суглинки. Ґрунтові води залягають на глибині 50–60 м і на ґрунтоутворюючий 

процес не впливають. Ґрунт – чорнозем глибокий малогумусний 

слабовилугований середньосуглинкового гранулометричного складу. 

Результати оцінки орного шару ґрунту свідчать про високу та середню 

забезпеченість елементами мінерального живлення, ґрунт відзначається 

слабокислою, близькою до нейтральної реакцією ґрунтового розчину pH (КCL) – 
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5,1–6,0, Потужність гумусового горизонту – 38–40 см, вміст гумусу – 3,7–

3,39 %, лужногідролізованого азоту – 5,5–6,4 мг, фосфору – 20,5–23,8 мг, 

обмінного калію – 8,2–11,0 мг на 100 г ґрунту. Сума поглинутих основ – 26,6–

30,8 мг-екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 86,2–94,4 %. 

Карбонатний шар залягає на глибині 45–65 см. Гідролітична кислотність – 1,7–

2,2 мг-екв./100 г ґрунту, максимальна гігроскопічність – 6,05. Питома вага 

твердої фази ґрунту знаходиться в межах 2,62–2,71 г/см3.  

Слабку структурність верхнього шару ґрунту помічають на 

водопроникності (0,3–0,4 мм/хв. на оранці і 0,07 мм/хв. на стерні), що знижує 

ефективність опадів, особливо зливового характеру, і впливає на запливання й 

вимивання мулистої фракції поверхневими стоками води. Об’ємна маса ґрунту 

за профілем не перевищує 1,29 г/см3, майже таку ж щільність (1,27 г/см3) має 

орний шар ґрунту. Зниження вологості сприяє ущільненню верхнього шару до 

1,35 г/см3 і більше. У цілому слід визнати, що відносно легкий механічний 

склад ґрунту покращує його обробіток, сприяє кращій водопроникності, 

доброму повітряному і тепловому режимі. Незважаючи на дані умови, в роки з 

великою кількістю опадів ґрунт запливає з утворенням кірки [197]. 

Аналіз гідротермічних умов у роки досліджень проведений на основі 

щорічних даних агрометстанції Миронівка [198] Київської області 

(с. Центральне) та додатковими дослідженнями відділу біотехнології, генетики 

і фізіології МІП. Середня багаторічна температура повітря за вегетаційний 

період становить +7,6 °С, в окремі роки спостерігаються значні відхилення від 

даного показника в межах – від +6,0–6,6 °С до +8,2–9,9 °С. Найтеплішим 

місяцем є липень, найхолоднішим – січень. Середня багаторічна температура 

повітря у липні становить +19,4 °С, в січні – -5,6 °С. 

Сума активних температур вище +5 °С складає близько 3000 °С, вище 

+10 °С – 2700 °С, що дозволяє охарактеризувати дану територію як «добру» за 

показником теплозабезпеченості. 

Досліди паралельно проводили в агроекологічній зоні Полісся 

Деснянського агроекологічного району на полях НСДС у селекційній сівозміні. 

Висота над рівнем моря – 126 м. Ґрунт – глибокий, малогумусний, вилугований 
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чорнозем різного ступеня опідзоленості, легкосуглинкового механічного 

складу. 

Вміст гумусу в орному шарі – 2,5–2,8 %, рН сольової витяжки – 4,4–4,8, 

гідролітична кислотність – 4,98 м/екв на 100 г ґрунту, вміст N-NO3 – 

8,5 мг/100 г, Р2О5 – 12,2 мг/100 г, К2О – 7,5 мг/100 г [199]. 

За багаторічними даними клімат території помірно теплий, м’який, з 

достатнім зволоженням та середньо багаторічною температурою +7,3 °С. У 

середньому за рік температура повітря складає +5,7–6,6 °С. Найхолоднішим 

місяцем року є січень, а найтеплішим – липень із середньомісячною 

температурою +18–19 °С. Абсолютний максимум досягає +38–39 °С. У літній 

період переважають західні і північно-західні вітри. В середньому заморозки на 

ґрунті закінчуються в кінці квітня – першій декаді травня, а восени 

починаються в третій декаді вересня. Найпізніші заморозки у повітрі весною 

можуть бути в кінці травня, а восени найраніше – в кінці вересня. Річна сума 

опадів складає в середньому 500–600 мм, але у зв’язку з глобальним 

потеплінням погодні умови у цьому регіоні почали змінюватися [200]. 

 

2.2 Характеристика кліматопу в роки досліджень 
 

Кліматоп являє собою сукупність фізичних умов екотопу, суттєвих для 

організмів, які його населяють. Він позначає похідну від фітоценозу, оскільки 

власне всередині його формуються фізичні умови екотопу Triticum aestivum L. 

Однак, розвиваючись, фітоценози, особливо похідний і насамперед штучний, 

постійно перебувають у тісній залежності від стану кліматопу [201]. 

Мінливість погодних умов року має великий вплив на виробництво 

рослинної сільськогосподарської продукції, що залежить від забезпечення 

вологою і теплом, тобто від кількості дощів, періодів їх випадання та 

температури повітря [202]. 

Контрастні погодні умови добре відобразили нестабільність кліматичних 

умов у зоні Лісостепу України (табл. 2.2). У роки досліджень середньорічна 

температура повітря в Лісостепу перевищувала середній багаторічний (СБ) 
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показник – +8,3 °С (1980–2015 рр.): 2015/16 р. +9,6 °С (на 1,3 °С), 2016/17 р. – 

+9,0 °С (на 0,7 °С), у 2017/18 р. – +8,9 °С (на 0,6 °С). 

Порівняно із середньою багаторічною (СБ) нормою 613 мм (1980–

2015 рр.) річна сума опадів у 2015/16 р. склала 538 мм (88 % від СБ). 

Максимальний рівень опадів (92 мм) спостерігали у травні, коли інтенсивність 

ростових процесів має високу залежність від забезпеченості вологою і 

елементами живлення. У 2016/17 р. річна сума опадів становила – 453 мм (74 % 

від СБ), за максимального зволоження (101 мм) у ІІ–ІІІ декадах липня. На рівні 

середньої багаторічної норми була річна сума опадів 2017/18 р. – 619 мм (101 % 

від СБ) з високим рівнем зволоження у грудні та червні. 

Таблиця 2.2 

Кількість опадів (мм) та температура повітря (°С) за вегетаційні періоди 

дослідження пшениці озимої в зоні Лісостепу (МІП) 

Вегета-

ційний 

рік  

Місяць 

Показники 
VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII 

Кількість опадів, мм мм % 

2015/16 27 44 27 46 18 72 52 36 36 92 69 19 538 88 

2016/17 37 2 74 44 31 31 33 13 43 24 20 101 453 74 

2017/18 19 13 75 52 115 72 37 6 22 33 96 79 619 101 

X 62 58 39 42 41 34 30 35 42 55 91 84 613 – 

Температура повітря, °С °С ± 

2015/16 21,6 18,2 6,9 4,6 2,1 -5,9 2,4 4,1 4,1 15,2 20,1 22,2 9,6 1,3 

2016/17 20,9 15,7 6,6 1,3 -1,8 -5,3 -2,7 6,1 10,4 15,4 20,6 21,0 9,0 0,7 

2017/18 22,4 17,0 8,5 3,4 2,1 -3 -3,7 -7,2 13,2 18,4 20,2 15,5 8,9 0,6 

X 19,7 14,4 8,4 1,9 -2,3 -4,0 -3,4 1,5 9,2 15,5 18,5 20,5 8,3 – 

Примітки: X – середні багаторічні за 1980–2015 рр. 
 

Погодні умови значно варіювали у Поліссі України (табл. 2.3). 

Середньорічна температура повітря у Поліссі також перевищувала СБ – +7,3 °С 

(1980–2015 рр.): 2015/16 р. – +9,4 °С (на 2,1 °С), 2016/17 р. – +7,8 °С (на 0,5 °С), 

2017/18 р. – +9,1 °С (на 1,8 °С). 

Річна сума опадів на Поліссі порівняно із середньою багаторічною 

нормою за цей же період 664 мм (1980–2015 рр.) у 2015/16 р. відповідала 

585 мм (88 % від СБ). Максимальний рівень опадів (145 мм) спостерігали у 

травні за настання фази колосіння, коли водночас з інтенсивним ростом стебла 
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як наслідок різкого видовження передостаннього міжвузля відбувається вихід 

колоса з піхви верхнього листка. 

Таблиця 2.3 

Кількість опадів (мм) та температура повітря (°С) за вегетаційні періоди 

дослідження пшениці озимої в зоні Полісся (НСДС) 

Вегета-

ційний 

рік 

Місяць 

Показники 
VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII 

Кількість опадів, мм мм % 

2015/16 2 27 26 69 42 48 53 35 65 145 39 34 585 116 

2016/17 55 9 135 44 59 40 28 29 17 25 44 68 553 110 

2017/18 53 40 102 49 113 44 38 7 2 23 101 145 717 143 

X 70 59 48 50 46 40 38 41 49 58 79 86 664 – 

Температура повітря, °С °С ± 

2015/16 20,3 16,9 5,2 3,7 1,5 -7,2 1,2 3,3 11,3 15,0 19,5 21,5 9,4 2,1 

2016/17 19,7 13,9 6,1 0,3 -2,4 -5,8 -3,2 5,2 9,1 13,8 18,1 18,9 7,8 0,5 

2017/18 20,5 15,0 7,2 2,7 0,9 -3,4 -4,9 2,2 11,3 17,7 19,3 20,4 9,1 1,8 

X 19,1 13,7 7,3 1,4 -3,4 -5,9 -5,5 -0,5 7,9 15 18,4 20,2 7,3 – 

Примітки: X – середні багаторічні за 1980–2015 рр. 
 

Річна сума опадів 2016/17 р. становила 553 мм (83 % від СБ) за 

максимального зволоження (135 мм) у жовтні. Річна сума опадів 2017/18 р. 

відповідала 717 мм (108 % від СБ) за високого рівня зволоження у жовтні, 

грудні, червні та липні. 

Для характеристики погодних умов за вологозабезпеченістю 

використовували гідротермічний коефіцієнт Г. Т. Селянінова (ГТК), який 

розраховували за відношенням суми опадів (мм) за період з середньодобовими 

температурами повітря вище 10 °C, до суми температур за цей же період, 

розділеної на 10. За значеннями ГТК визначали комфортність умов вегетації 

для росту та розвитку рослин пшениці озимої: 0,4–0,7– дуже посушливі; 0,8–1,0 

– посушливі; 1,1–1,3 – слабко посушливі; 1,4–1,6 – оптимальні; більше 1,6 – 

надто зволожені [203]. 

У зоні Лісостепу спостерігали розбіжні умови періоду активної вегетації 

пшениці озимої за роками досліджень. 2015/16 р. мав загальний ГТК = 1,15, що 

є нормою для оптимального росту й розвитку рослин пшениці, хоча 

передпосівний період (серпень, 2015 р.) був посушливим (ГТК = 0,41), для 

решти періодів вегетаційного року відмічали ГТК у межах 1,14–1,95. У період 
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жнив (липень, 2016 р.) була мінімальна кількість опадів (ГТК = 0,6), що 

сприяло вчасному збиранню врожаю зерна сортів пшениці озимої. Середня за 

дослідом урожайність становила 7,30 т/га, перевищення над стандартом 

Подолянка – 0,89 г/га. У 2016/17 р. спостерігали ґрунтово-повітряну осінню та 

весняно-літню посуху. Розподіл опадів був дуже нерівномірним, хоча за період 

активної вегетації рослин пшениці озимої ГТК дорівнював 1,16. Так, у жовтні 

2016 р. перед припиненням осінньої вегетації відмічали значну кількість опадів 

(ГТК = 3,79), а в період відновлення весняної вегетації (квітень, 2017 р.) ГТК 

становив 1,36. Решта місяців за вологозабезпеченістю були дуже посушливими 

(ГТК 0,04–0,49). У липні випало 45,46 мм опадів, що уповільнило збирання 

урожаю та знизило якість зерна пшениці. За таких несприятливих кліматичних 

умов середня урожайність за дослідом становила 3,76 т/га (нижче стандарту на 

0,27 т/га). Погодні умови 2017/18 р. були посушливими з загальним ГТК за 

період активної вегетації 0,98. Передпосівний та посівний період мав ГТК 0,27 

та 0,26, відповідно. Надмірну кількість опадів спостерігали в жовтні 2017 р. та в 

кінці червня 2018 р.: 71,12 мм (ГТК = 2,87) і 95,73 мм (ГТК = 1,53) відповідно. 

Вірогідно, такі погодні умови негативно вплинули на формування середньої 

врожайності за дослідом (6,05 т/га), яка була нижче стандарту на 0,26 т/га 

(рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Характеристика умов років досліджень (ГТК) за вегетаційний 

період пшениці озимої у Лісостепу (МІП) та Поліссі (НСДС), 2015/16–

2017/18 рр. 
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У зоні Полісся також відмічали відмінні умови росту й розвитку пшениці 

озимої. У 2015/16 р. за період активної вегетації рослин ГТК становив 1,03 і був 

не характерний для агрокліматичних умов зони. Однак передпосівний період у 

2015 р. був дуже посушливим: ГТК дорівнював 0,77 у серпні і 0,03 – у вересні. 

За таких умов насіннєве ложе не було підготовлено до сівби пшениці озимої, 

ґрунт навколо насіння був надто сухим, що не сприяло появі дружніх сходів. 

Але з часу відновлення весняної вегетації та в період колосіння пшениці озимої 

ГТК становив 1,92 і 3,11 відповідно, що позитивно вплинуло на формування 

середньої врожайності за дослідом (8,71 т/га). 

У 2016/17 р. ГТК за період активної вегетації рослин пшениці озимої 

відмітили на рівні 1,3 за рахунок надмірної кількості опадів (126,3 мм) у жовтні 

2016 р. перед припиненням осінньої вегетації (ГТК = 5,15). Умови за 

вологозабезпеченістю для решти місяців були посушливими (ГТК 0,60–0,81). 

Середня врожайність сортів пшениці озимої за дослідом становила 8,94 т/га 

(вище за стандарт на 0,21 т/га). Погодні умови 2017/18 р. з ГТК за період 

активної вегетації 1,31 визначили несприятливими для росту та розвитку 

пшениці озимої. Передпосівний та посівний періоди мали ГТК на рівні 0,89 і 

0,21 відповідно. Надмірну кількість (88,39 мм) опадів спостерігали в жовтні 

2017 р. перед припиненням осінньої вегетації (ГТК = 4,21). У критичні періоди 

росту й розвитку рослин пшениці озимої 2018 р. ГТК являв собою: квітень – 

0,05, травень – 0,43. Вірогідно, що такі погодні умови мали негативний вплив 

на формування середньої врожайності за дослідом (5,65 т/га), яка визначена 

нижче за стандарт на 0,42 т/га (див. рис. 2.1). 

За результатами аналізу погодних умов як за місяцями, так і взагалі за 

вегетаційним періодом встановлена суттєва відмінність динаміки екологічних 

факторів (сума температур повітря, кількість опадів, величина ГТК). У першій 

частині вегетаційного періоду формуються вегетативна, репродуктивна та 

генеративна сфери рослин, а в другій – відбувається цвітіння, запліднення та 

формування нового насіннєвого покоління. Тому вимоги до зовнішнього 

середовища та реакція на зміну динаміки екологічних умов є специфічними для 

кожної частини.  
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Для характеристики впливу умов середовища 2015/16–2017/18 рр. на 

продукційний процес, а саме формування певного рівня врожайності зерна 

Triticum aestivum L. та лінійних параметрів продукційного процесу (висоти 

рослин), ми використовували показник – відносний індекс середовища (ВІС), 

який введений науковцями МІП [204]. Він базується на принципі розрахунку 

індексу середовища [205], що виводить різницю між середньою врожайністю 

всіх сортів конкретного року вивчення і середньою врожайністю їх за весь 

досліджений період. Так, як даний показник має такі ж самі одиниці виміру, як і 

врожайність, це ускладнює екстраполяцію його на інші біометричні параметри 

продукційного процесу. Тому використовували незалежний показник оцінки 

впливу середовища, вирахуваний відносно оптимуму його умов, що виражений 

у відсотках. За оптимум прийнято показник 100 %. Менший показник, за 

оптимум, позначує негативний вплив умов середовища на проходження 

продукційних процесів, а вищий показник – сприятливий вплив. 

Загальний вигляд формули: 

ВІС = 100 % + (Пр – Пср) / Пср х 100 %, (2.1) 

де Пр – біометричний показник середнього значення конкретної ознаки 

всіх сортів конкретного року дослідження; 

Пср – середній показник ознаки всіх сортів за весь період дослідження. 

Для характеристики середовища на основі відносних (у відсотках) 

показників ГТК (ВГТК) та ВІС використовували шкалу: якщо величини 

продукційного процесу коливаються в межах 83–117 % (сприятливі умови за 

ГТК) – умови середовища близькі до норми; менше 83 % – суттєво низькі; 

понад 117 % – суттєво високі. За показників ВГТК у межах 58–83 % і 117–

133 % умови вегетації вважаються помірно несприятливими, а нижчі за 58 % і 

вищі за 133 % – незадовільними [206, 207]. 

Умови вегетації пшениці за ВГТК були сприятливими: в агроекологічній 

зоні Лісостепу – за весь період досліджень, у зоні Полісся – у 2016 р. За 

показниками ВІС, розрахованими на основі висоти рослин, вегетаційні періоди 

були близькими (86–113 %) до норми для всіх варіантів дослідів (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Варіювання складових продукційного процесу пшениці озимої 

залежно від гідротермічного режиму (Лісостеп (МІП) та Полісся (НСДС), 

2016–2018 рр.) 

 

У зоні Лісостепу показник ВІС, розрахований на основі урожайності, 

визначили суттєво високим (128 %) в 2016 р. і низьким (66 %) в 2017 р. У зоні 

Полісся в 2018 р. цей показник також відносився до істотно низького (73 %). 

Слід зауважити, що в зоні Лісостепу умови вегетації пшениці озимої в 

2016 р. і 2017 р. були наближені до помірно несприятливих (ВГТК = 115 % і 

ВГТК = 116 %, відповідно). У 2016 р. дуже посушливими відмітили тільки 

передпосівний період та час збирання, що не мало негативного впливу на 

проходження продукційного процесу в пшениці озимої. На решті етапів 

вегетації формування вегетативної маси та врожайності зерна проходило в 

сприятливих за вологозабезпеченістю умовах: максимальні по досліду 

показники ВІС за урожайністю та висотою рослин – 128 і 113 % відповідно. На 

противагу в 2017 р. розподіл опадів виявили дуже нерівномірним, посушливі 

умови відмічали на ранніх і більш пізніх етапах вегетації, коли формуються 

елементи структури врожаю, що негативно вплинуло на проходження 

продукційного процесу в пшениці озимої (відмічено мінімальні по досліду 

показники ВІС за урожайністю та висотою рослин – 66 і 86 % відповідно). 

Несприятливі посушливі умови 2017 р. адекватно (в бік суттєвого зменшення) 

позначились на формуванні вегетативної маси та врожаю в цілому. 
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У зоні Полісся умови вегетації пшениці озимої в 2017 р. (ВГТК = 130 %) і 

2018 р. (ВГТК = 131 %) наближені до незадовільних. У 2017 р. під час 

відновлення весняної вегетації (ЧВВВ), яке відбулося четвертого березня, та 

початку трубкування середню температуру повітря (+5,2 °С) зафіксовано 

істотно вище за середнє багаторічне значення (-0,5 °С) з достатньою кількістю 

опадів (29 мм, 107 % до норми), що сприяло швидкому відростанню та 

інтенсивному росту рослин пшениці озимої. У 2018 р. за більш пізнього 

(дев’ятого квітня) ЧВВВ середня температура повітря в той же період була 

+2,2 °С, а кількість опадів у березні та квітні – суттєво нижче (7 мм, 26 % і 

2 мм, 6 % відповідно), в червні і липні – істотно вище (101 мм, 155 % і 145 мм, 

199 % відповідно), що вплинуло на вилягання посівів, ураження збудниками 

основних листкових хвороб і негативно позначилося на формування врожаю в 

цілому.  

За результатами досліджень у зоні Лісостепу простежувалась тенденція: 

за зниження ВІС по висоті рослин зменшувалась врожайність зерна пшениці 

озимої. За умови збалансованого поєднання умов року (ВГТК), проходження 

продукційного процесу в пшениці озимої (ВІС за урожайністю, висотою 

рослин) всі три показники наближались до 100 %. У зоні Полісся більший 

вплив мав розподіл опадів за критичними періодами вегетації: посуха в період 

відростання та трубкування або перезволоження під час наливу та формування 

зерна (2018 р.). Варто зазначити, що в даній агроекологічній зоні відхилення 

середніх місячних показників від середніх багаторічних у відсотках за 

кількістю опадів є більш значущими, ніж у зоні Лісостепу. Таким чином, 

метеорологічні умови років досліджень значно відрізнялись за температурним 

режимом та вологозабезпеченістю як в цілому за вегетаційний період пшениці 

озимої, так і за окремими фазами розвитку рослин пшениці озимої. Урахування 

особливостей погодних умов зон Лісостепу та Полісся України дало 

можливість отримати достовірні дані щодо їх відповідності вимогам 

вирощування пшениці озимої, рівня їх практичності для реалізації потенційних 

можливостей культури, ідентифікувати сорти з високою екологічною 
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пластичністю, які здатні в меншій мірі реагувати на коливання умов 

зовнішнього середовища. 

 

2.3 Методика проведення досліджень 

 

Польові досліди проводили впродовж 2015/16–2017/18 рр. у селекційній 

сівозміні МІП – умови випробування Лісостепу та НСДС – Полісся. Сорти 

пшениці м’якої озимої висівали в станційному сортовипробуванні після 

попередника сидеральний пар (гірчиця). Агротехнічні умови дослідження 

загальноприйняті для зон. Сівбу проводили селекційною сівалкою СН–10Ц, 

облікова площа ділянки 10 м2, повторність чотириразова. 

У дослідженнях використовували сорти Triticum aestivum L., які в різні 

роки (2003, 2016, 2018 рр.) внесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні (Держреєстр України) [208], оригінаторами 

яких є МІП та Інститут фізіології рослин і генетики (ІФРГ): 

Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська, МІП Валенсія, 

Господиня миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, 

Естафета миронівська, Грація миронівська (МІП) та сорт-стандарт Подолянка 

(ІФРГ, МІП). Сорти пройшли всебічне вивчення за цінними господарськими 

ознаками та зареєстровані в складі робочої ознакової колекції генофонду 

рослин в Україні. 

Характеристика сортів [208, 209]. Подолянка. Сорт до Держреєстру 

України внесений із 2003 р. для вирощування в Лісостепу та Поліссі. 

Різновидність лютесценс. Високоврожайний, максимальна врожайність 9,8 т/га 

(Сумська область). Середньоранній. Зимостійкість висока. Стійкий до 

вилягання, обсипання та проростання зерна в колосі. Середньостійкий проти 

ураження борошнистою росою, бурою листковою іржею та кореневими 

гнилями. Вміст білка становить 13,5–14,7 %, сирої клейковини – 28,7–31,5 %, 

сила борошна – 320–410 о. а. Борошномельні та хлібопекарські властивості 

відмінні. Сильна пшениця. Поєднує в собі високу врожайність та стабільну 

якість зерна. 
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Горлиця миронівська. Рік реєстрації сорту – 

2016 р., придатний для вирощування в Лісостепу та 

Поліссі. Різновидність еритроспермум. 

Високопродуктивний, максимальна врожайність 

10,6 т/га (Сумська область). Середньо-ранньостиглий. 

Зимостійкість та посухостійкість високі. Стійкий до 

вилягання, обсипання та проростання зерна в колосі. 

Стійкий до ураження борошнистою росою, кореневими гнилями, бурою 

листковою іржею, септоріозу листя та фузаріозу колосу. Середньостійкий до 

ураження твердою сажкою. Вміст білка 12,0–14,0 %, сирої клейковини до 

30,0 %, сила борошна 240–280 о.а. Борошномельні та хлібопекарські 

властивості відмінні. Цінна пшениця. Добре реагує і витримує високі фони 

мінерального живлення. Формує високий урожай в посушливих умовах. 

Господиня миронівська. Сорт до Держреєстру України внесений із 2017 р. 

для вирощування у Лісостепу і Степу. Різновидність 

лютесценс. Високопродуктивний, максимальна 

врожайність 10,9 т/га (Волинська область). 

Середньостиглий. Зимостійкість та посухостійкість 

висока. Стійкий до вилягання, обсипання та проростання 

зерна в колосі. Стійкий до ураження борошнистою 

росою, кореневими гнилями, бурою листковою іржею, 

септоріозу листя, фузаріозу колосу і твердої сажки. Вміст білка 13,5–14,2 %, 

сирої клейковини 27,6–28,5 %, сила борошна 200–220 о.а. Хлібопекарські 

властивості зерна відмінні. Цінна пшениця. Має високий вихід кондиційного 

крупного насіння.  

Трудівниця миронівська. Рік реєстрації сорту – 

2018 р. придатний для вирощування у Лісостепу, Степу 

і Поліссі. Різновидність лютесценс. 

Високопродуктивний, максимальна врожайність 

10,4 т/га (Кіровоградська область). Середньстиглий. 

Зимостійкість та посухостійкість висока. 
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Середньостійкий до вилягання, стійкий до обсипання та проростання зерна у 

колосі. Стійкий проти борошнистої роси, бурої листкової іржі, септоріозу листя 

та кореневих гнилей; середньостійкий проти фузаріозу колосу і твердої сажки. 

Вміст білка 13,4–14,6 %, сирої клейковини до 32,0 %, сила борошна 240–

260 о. а. Борошномельні та хлібопекарські властивості відмінні. Цінна 

пшениця. Стійкий до відлиг, притертої льодової кірки, весняних заморозків. 

Рівномірно використовує вміст цукру у вузлах кущіння протягом зимового 

періоду. 

МІП Валенсія. Сорт до Держреєстру України внесений із 2018 р. 

придатний для вирощування у Лісостепу, Степу і 

Поліссі. Різновидність еритроспермум. 

Високопродуктивний, максимальна врожайність 10,0 т/га 

(Вінницька область). Середньо-ранньостиглий. 

Зимостійкість та посухостійкість висока. Стійкий до 

вилягання, обсипання та проростання зерна у колосі. 

Стійкий до ураження борошнистою росою, кореневими 

гнилями, бурою листковою іржею, септоріозу листя та фузаріозу колосу. 

Середньостійкий до ураження твердою сажкою. Стійкий проти заселення 

внутрішньо стебловими шкідниками. Вміст білка 13,2–14,1 %, сирої 

клейковини 24,8–28,6 %, сила борошна 280–320 о.а. Хлібопекарські властивості 

зерна відмінні. Цінна пшениця. Сорт за умов ґрунтової та повітряної посухи 

здатний формувати високий урожай. По усій довжині колоса формує однакову 

крупність зерна. 

МІП Княжна. Рік реєстрації сорту – 2018 р. для вирощування у Лісостепу, 

і Поліссі. Різновидність еритроспермум. 

Високопродуктивний, максимальна врожайність 8,9 т/га 

(Сумська область). Середньостиглий. Зимостійкість та 

посухостійкість висока. Стійкий до вилягання, 

обсипання та проростання зерна у колосі. Стійкий до 

ураження борошнистою росою, кореневими гнилями, 

бурою листковою іржею, септоріозу листя та фузаріозу 
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колосу; середньостійкий до ураження твердою сажкою. Стійкий проти 

заселення внутрішньо стебловими шкідниками. Вміст білка 13,8–15,2 %, сирої 

клейковини 26,7–28,9 %, сила борошна 280–360 о.а. Хлібопекарські властивості 

зерна відмінні. Цінна пшениця. Позитивно реагує на високі фони мінерального 

живлення, формуючи потужну кореневу систему та потовщені стебла, формує 

високий рівень урожайності за суворих умов зимівлі.  

Вежа миронівська. Рік реєстрації сорту – 2018 р. придатний для 

вирощування у зоні Лісостепу. Різновидність 

еритроспермум. Високопродуктивний, максимальна 

врожайність 9,5 т/га (Тернопільська область). 

Середньостиглий. Зимостійкість та посухостійкість 

висока. Стійкий до вилягання, обсипання та проростання 

зерна у колосі. Стійкий до ураження борошнистою 

росою, кореневими гнилями, бурою листковою іржею, 

септоріозу листя та фузаріозу колосу. Вміст білка 14,0–14,9 %, сирої 

клейковини 26,2–30,4 %, сила борошна 240–320 о.а. Хлібопекарські властивості 

зерна відмінні. Цінна пшениця. Сорт володіє високою посухостійкістю, 

стабільно формує високу продуктивність після таких попередників, як 

соняшник, кукурудза та ранньостигла соя. Синхронність розвитку стеблестою 

забезпечує високий вихід зернової маси з рослин.  

МІП Дніпрянка. Сорт до Держреєстру України внесений із 2018 р. для 

вирощування у Лісостепу і Поліссі. Різновидність 

лютесценс. Високопродуктивний, максимальна 

врожайність 10,2 т/га (Вінницька область). 

Середньостиглий. Зимостійкість та посухостійкість 

висока. Має високу стійкість до вилягання, обсипання та 

проростання зерна у колосі. Стійкий до ураження 

борошнистою росою, бурою листковою іржею, 

септоріозу листя та фузаріозу колосу. Середньостійкий до ураження твердою 

сажкою. Вміст білка 13,8–14,5 %, сирої клейковини 24,7–26,6 %, сила борошна 

275–366 о.а. Цінна пшениця. Висока зимостійкість та морозостійкість сорту 
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забезпечує високу перезимівлю рослин за умов недостатнього снігового 

покриву, частих відлиг взимку та зниження температур навесні. Генетична 

складова батьківських компонентів проявляються у високих показниках якості 

зерна.  

Естафета миронівська. Рік реєстрації сорту – 2018 р. придатний для 

вирощування у Лісостепу. Різновидність лютесценс. Високопродуктивний, 

максимальна врожайність 9,1 т/га (Чернігівська область). 

Середньостиглий. Зимостійкість та посухостійкість 

висока. Стійкий до вилягання, обсипання та проростання 

зерна у колосі. Стійкий до ураження борошнистою 

росою, кореневими гнилями, бурою листковою іржею, 

септоріозу листя, фузаріозу колосу та твердої сажки. 

Вміст білка 14,0–14,5 %, сирої клейковини 27,7–30,5 %, 

сила борошна 240–253 о.а. Цінна пшениця. Сорт позитивно реагує на високі 

фони мінерального та азотного живлення, формуючи при цьому високий рівень 

урожайності. Притаманна властивість до інтенсивного відновлення вегетації на 

весні та раннє підживлення забезпечує формування високо озерненого колосу 

та високої маси 1000 зерен.  

Грація миронівська. Сорт до Держреєстру України внесений із 2018 р. для 

вирощування у Лісостепу і Поліссі. Різновидність 

еритроспермум. Високопродуктивний, максимальна 

врожайність 9,1 т/га (Сумська область). 

Середньостиглий. Зимостійкість та посухостійкість 

висока. Стійкий до вилягання, обсипання та проростання 

зерна у колосі. Стійкий до ураження борошнистою 

росою, кореневими гнилями, бурою листковою іржею, 

септоріозу листя та фузаріозу колосу, середньо стійкий до ураження твердою 

сажкою. Вміст білка 14,0–15,3 %, сирої клейковини 26,2–28,5 %, сила борошна 

284–368 о.а. Цінна пшениця. Висока продуктивність сорту забезпечує стабільне 

формування високої маси 1000 зерен та вихід кондиційного насіння. За умов 
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інтенсивної технології здатний формувати потужну кореневу систему та 

потовщені стебла. 

Об’ємні цілеспрямовані дослідження стійкості сортів пшениці м’якої 

озимої проти основних збудників хвороб виконані впродовж 2015/16–

2017/18 рр. у лабораторії селекції озимої пшениці МІП спільно з науковцями 

відділу захисту рослин МІП та лабораторії імунітету сільськогосподарських 

рослин до хвороб Інституту захисту рослин НААН (ІЗР) за використання 

штучного комплексного інфекційного фону (ШКІФ) [210, 211]. Проводили 

оцінку інтенсивності ураження збудниками хвороб на штучному комплексному 

інфекційному фоні (ШКІФ) патогенів [213]. Для лабораторного методу штучної 

інфекції (E. graminis) рослин пшениці озимої використовували методику 

запропоновану В. И. Кривченко [214]. 

Методичною основою резистентності пшениці озимої проти основних 

патогенів був патент на корисну модель «Спосіб добору за комплексною 

стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці м’якої озимої» де є 

здобувач співавтором [215]. Одночасно ефект резистентності також 

здійснювали на штучних роздільних інфекційних фонах патогенів (ШРІФ) 

[216]. Фітоекспертизу прихованого (поверхневого) типу ураження роду 

Fusarium Link насіння досліджуваних сортів Triticum aestivum L. вирощених у 

агроекологічних зонах Лісостепу і Полісся, визначали методом висіву на 

поживне середовище картопляно-глюкозного агару (КГА) у лабораторних 

умовах. Перед висівом на КГА насіння дезинфікували 0,5 %-им KMnO4 

впродовж п’яти хвилин, після чого промивали холодною дистильованою 

водою. Чашки Петрі інкубували при температурі +20 ºС впродовж семи діб. 

Ідентифікацію збудників насіннєвої інфекції проводили за морфологічними 

особливостями патогенів за методиками Н. А. Наумова, В. Й. Билай, 

С. В. Ретьмана, Т. М. Кислих, Т. І. Мухи, Л. А. Мурашко [216–220].  

Фенологічні спостереження здійснювали згідно до методики 

В. В. Волкодава [221]. Морфологічні дослідження рослин пшениці озимої 

визначали за І. Г. Серебряковим [222], аналіз структури насіннєвої 

продуктивності – М. О. Майсуряном [223], кількість колосків у колосі – за 
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«Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур» 

(2000) [224], проходження фенологічних фаз розвитку за – А. Л. Тахтаджяном 

[225], Ф. М. Куперман [70, 226–228], А. І. Носатовським [87], Б. О. Доспєховим 

[229], динаміку тривалості періоду вегетації – за В. А. Кумаковим [230]. Вміст 

накопичених цукрів у вузлі кущіння – за Х. Н. Починком [231]. Аналіз 

хлібопекарської якості зерна здійснювали за загальноприйнятими методами 

(ДСТУ 3768:2010) [232]. 

Для оцінки жаростійкості у дослідах застосовували методику, 

запропоновану вченими МІП «Спосіб добору жаростійкого селекційного 

матеріалу пшениці м’якої озимої» [233] де є здобувач співавтором; за 

морозостійкістю – «Спосіб добору морозостійкого селекційного матеріалу 

пшениці м’якої озимої» [234, 235], та метод для оцінки й добору цінних 

генотипів за морозостійкістю [236]. Для виявлення посухостійких сортів у 

польових умовах використовували кілька критеріїв відбору за індексами 

посухостійкості (A. A. Rosielle, J. Hamblin, R. Talebi, F. Fayaz, A. M. Naji) [237, 

238]. 

Математичну обробку даних проводили за методиками варіаційної 

статистики Б. О. Доспєхова [229], а саме: середні арифметичні (Х), мінімальні 

(Xmin), максимальні (Xmax) значення, розмах варіювання (R = Xmax–Xmin), 

стандартне відхилення (S), коефіцієнт варіації (V). Для визначення 

пластичності та стабільності сортів використовували обчислення за методикою 

S. A. Eberhart та W. A. Russel [239, 240], методичні рекомендації «Параметры 

экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и 

анализ» (1984) [241] та «Визначення параметрів екологічної пластичності за 

урожайністю сортів Triticum аestivum L. в умовах Лісостепу та Полісся 

України» (2021) [242]. Важливо мати сучасну модель оцінки адаптивності 

сортів, яка врахує мінливість параметрів в усіх градієнтах екологічного 

середовища. Більшість таких методик ґрунтуються на методі регресійного 

аналізу, математична модель якого для визначення стабільності та пластичності 

сортів була запропонована K. W.Finlay та G. N. Wilkinsone [243] і доповнена 

S. A. Eberhart та W. A. Russel [239, 240]. Вона базується на об’єднанні і 
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перетворенні ефектів навколишнього середовища та взаємодії генотипу з 

умовами вирощування. Селекційна інтерпретація оцінки стабільності генотипів 

може значно різнитися, оптимальним вважають сорт з високим середнім 

значенням ознаки і коефіцієнтом регресії, близьким до одиниці, та з 

найменшими відхиленнями від лінії регресії [239]. Оптимальним є сорт, який 

має високу загальну адаптивну здатність, дає найбільший урожай у 

сприятливих середовищах і забезпечує максимальну його стабільність [241]. 

Математичну обробку даних проведено за В. П. Боровиковим [244], 

Б. О. Доспєховим [229], з використанням пакету прикладних комп’ютерних 

програм – Excel 2010 і Statistica 10.0. Розбіжності між вибірками вважали 

значущими за р<0,05.Основними джерелами вхідної інформації едафічного 

обстеження слугували карти ґрунтів, дані звітів МІП та НСДС згідно із 

завданнями в рамках програм наукових досліджень за результатами 

агрохімічної паспортизації ґрунтів агроекосистем [245]. 

Забезпечення метеорологічних спостережень. Інформацію про 

температуру, кількість опадів і ґрунтову та атмосферну вологість отримували з 

даних офіційного інформаційного сайту Українського гідрометеорологічного 

Центру [198] та звітних даних у рамках наукових програм установ, де 

виконували дослідження [246]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Динаміка параметрів метеорологічних умов на рівні багаторічних 

середніх значень за роки досліджень для частин Лісостепу і Полісся відповідає 

біологічному оптимуму культури Triticum aestivum L. Разом з цим, надмірна та 

недостатня кількість опадів двох екологічних умов є ризикованим фактором 

для отримання високої врожайності та показників якості зерна пшениці озимої. 

2. Метеорологічні умови екозон значно відрізнялись за температурним 

режимом та вологозабезпеченням, як в цілому за вегетаційний період культури, 

так і за окремими міжфазними періодами вегетації рослин. Це відображає 

особливості агроекологічних умов Лісостепу та Полісся України та, дає 

можливість отримати достовірні дані щодо відповідності рівня їх реалізації 
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потенційних можливостей пшениці, вірогідності оцінки матеріалу за ознаками 

та властивостями. 

3. Проведений аналіз метеорологічних даних у різних екологічних зонах 

дозволяє інтерпретувати отримані результати експериментів та рекомендувати 

вирощування високопродуктивних сортів пшениці озимої миронівської селекції 

для агроекосистем Лісостепу і Полісся.  

 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наступні наукові 

праці: [247].  

1. Кириленко В. В., Волощук С. І., Дубовик Н. С., Близнюк Б. В. 

Ретроспективний аналіз погодних умов у зоні діяльності Миронівського 

інституту пшениці. Миронівський вісник. 2016. Вип. 2. С. 87–97. 
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РОЗДІЛ 3 

АУТЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗОН 

ДОСЛІДЖЕНЯ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ ВЕГЕТАЦІЇ TRITICUM 

AESTIVUM L. 

 

Аутекологія – розділ екології, що вивчає взаємовідносини рослин 

пшениці із довкіллям, у нашому випадку це температурний режим повітря (°С) 

та кількість опадів (мм), які супроводжують період розвитку рослин пшениці 

м’якої озимої (діб) [248]. 

Варто відмітити, що загальноприйнятий аналіз погодних умов за 

календарні місяці не завжди повністю характеризує умови вегетації, оскільки 

час проходження рослинами пшениці озимої певних етапів за роками суттєво 

різниться, що пов’язано з термінами сівби і отримання сходів, а також часом 

осіннього припинення та весняного відновлення вегетації. Тому актуальним є 

визначення впливу гідротермічних умов на окремі міжфазні періоди пшениці 

озимої за безпосереднього формування врожайності [249]. 

 

3.1 Вплив температури та кількості опадів на міжфазні періоди 

осінньої вегетації пшениці м’якої озимої 

 

Варіювання погодних умов та тривалості міжфазних періодів негативно 

впливають не тільки на рослини пшениці, а й на активізацію еволюційних 

захисних процесів у середовищі фітопатогенів, ентомофагів та бур’янів у 

посівах пшениці [249]. 

Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань за темою 

дисертаційної роботи проводили дослідження основних метеорологічних 

вимірів 2015/16–2017/18 рр. за вирощування перспективних сортів пшениці 

м’якої озимої.  

Упродовж вегетаційного періоду рослини Triticum aestivum L. проходять 

складні фізіологічні перетворення. На розвиток культури на певному етапі 

органогенезу значно впливають екзогенні та ендогенні чинники. Вегетація 

відбувається за генетично закладеними схемами, тому з’являється можливість 
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керувати розвитком посівів і впливати на формування зерна, а отже на 

врожайність відповідно до врахування зовнішніх факторів. Звісно, змінити 

погодні умови неможливо, але завдяки розумінню їхнього впливу на рослину 

можна спланувати її розвиток. Перш за все, це оптимальний вибір часу сівби, 

який має вагоме значення для подальшого розвитку пшениці озимої. Саме від 

нього залежить, в яку фазу розвитку вона увійде до зимового спокою і якими 

будуть її можливості за перезимівлі, та як швидко розпочнеться подальший 

розвиток і коли можна чекати на повний врожай [250]. 

Моніторинг у період вегетації пшениці м’якої озимої 2015/16–2017/18 рр. 

в агроекосистемах зон Лісостепу та Полісся підтвердив істотний вплив 

погодних умов на тривалість періодів росту та розвитку перспективних сортів 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Гідротермічні умови періоду «сівба – сходи» пшениці озимої 

Параметри Агроекологічна зона 
Рік 

X 
2015/16 р. 2016/17 р. 2017/18 р. 

Тривалість періоду, діб 
Лісостеп 12±2,0 20±1,0 24±3,0 19±2,0 

Полісся 12±3,0 26±2,0 30±2,0 23±2,4 

∑R опадів, мм 
Лісостеп 1,02 66,81 66,8 44,9 

Полісся 0 124,2 86,9 70,4 

∑t факт., °C 
Лісостеп 183,9 197,1 253,9 211,6 

Полісся 161,9 214,8 224,2 200,3 

Середня добова t, °C 
Лісостеп 15,3 9,9 10,6 11,9 

Полісся 13,5 8,3 7,5 9,8 

Примітки: ∑R опадів – сума опадів, ∑t факт. – сума ефективних 

температур, X – середнє значення. 
 

У наших дослідженнях у період «сівба – сходи» сума добових температур 

(∑t факт.) варіювала від 161,9°С (2015/16 р. на Поліссі) до 253,9 °С (2017/18 р. у 

Лісостепу). Розбіжність терміну появи сходів відповідала співвідношенню 

вологозабезпечення ґрунту в допосівний і післяпосівний періоди та 

температурного режиму зони вирощування. Якщо в даний період середня 

добова температура в посівному горизонті стабільно тримається на рівні +9 °С, 

та появу сходів можна помічати вже через 10 діб [250], що ми й спостерігали в 

умовах 2015/16 р. За оптимальних строків сівби (ІІІ декада вересня) залежно від 
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умов року, мінливості гідротермічного режиму появу сходів варіювала від 

12 діб, за достатньої кількості опадів у вересні і жовтні 2015/16 р. до 30 діб, що 

пов’язано з ґрунтово-повітряною посухою, яку відмічали в період ще до 

початку сівби і до припинення осінньої вегетації пшениці 2017/18 р. 

Стан озимої пшениці перед часом припинення осінньої вегетації (ЧПОВ) 

є одним з важливих факторів, що забезпечують її продуктивність. Тривалість 

осіннього періоду вегетації пшениці озимої залежить від метеорологічних умов 

року, строків сівби, що триває 40–50 діб, а сума ефективних температур більше 

+5°С за осінній період становить 250–280 °С. Це сприяє формуванню у рослин 

2–4 добре розвинених пагонів та добрій перезимівлі [251]. 

Враховуючи багаторічні дослідження, встановлено, що високу 

продуктивність та морозостійкість мають рослини пшениці озимої, які до 

завершення осінньої вегетації встигають формувати 3–4 пагони. Оптимальний 

розвиток рослин залежить, як від строків сівби і попередників, так і від 

гідротермічних умов осіннього періоду. Сума ефективних температур повітря 

(вище +5 °С) за цей період повинна становити 200–350 °С, а його тривалість – 

45–65 діб [231, 251, 252]. 

Тривалість осінньої вегетації пшениці озимої визначали умови розвитку її 

у цей період. За протяжної осені створювалися додаткові можливості для росту 

й розвитку пшениці, а при ранньому припиненні вегетації розвиток рослин 

восени послаблювався. За різних строків припинення осінньої вегетації 

створилися різні агрокліматичні умови для росту і розвитку рослин. У наших 

дослідженнях тривалість осінньої вегетації залежала від погодних умов в роки 

досліджень. 

За розрахунку оптимальних умов вирощування пшениці озимої тривалість 

осінньої вегетації в Україні по деяких регіонах становить порівняно з середньо 

багаторічними показниками 48–54 доби [100]. Нами відмічено зміни у 

тривалості осінньої вегетації залежно від гідротермічного режиму. 

Встановлено, що при ранньому припиненні вегетації 2016/17 р. (09.11.2016 р. – 

Лісостеп, 15.11.2016 р. – Полісся), період від сходів пшениці озимої до кінця 
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осінньої вегетації тривав 22 доби, а з пізнім її припиненням 2015/16 р. 

(29.12.2015 р. – Лісостеп, 27.12.2015 р. – Полісся), – 53–55 діб (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Гідротермічні умови міжфазного періоду «сходи – припинення осінньої 

вегетації» пшениці озимої 

Параметри Агроекологічна зона 
Рік 

X 
2015/16 р. 2016/17 р. 2017/18 р. 

Тривалість періоду, діб 
Лісостеп 55±1,5 22±3,0 24±4,0 34±2,9 

Полісся 53±2,0 22±3,0 23±5,0 33±3,4 

∑R опадів, мм 
Лісостеп 70,1 19,6 51,3 47,0 

Полісся 82,9 52,3 38,9 58,0 

∑t факт., °C 
Лісостеп 284,4 96,9 127,9 169,7 

Полісся 217,5 57,8 98,3 124,5 

Середня добова t, °C 
Лісостеп 5,2 4,4 5,3 5,0 

Полісся 4,1 2,6 4,3 3,7 

Примітки: ∑R опадів – сума опадів, ∑t факт. – сума ефективних 

температур, X – середнє значення. 
 

За проаналізованми даними Миронівської та Ніжинської метеостанцій 

[198] сума опадів (∑R опадів) варіювала від 19,6 мм (2016/17 р.) у зоні 

Лісостепу до 82,9 мм (2015/16 р.) у Поліссі. Отже, сухому осінньому періоду з 

мінімальною кількістю опадів (19,6 мм – Лісостеп, 52,3 мм – Полісся) 

2016/17 р. відповідав найкоротший період «сходи – призупинення вегетації» 

(22 доби). Сума добових температур восени, яку рослина може використати в 

цей період, в зоні Лісостепу становила в середньому 169,7 °С з диференціацією 

від 96,9 (2016/17 р.) до 284,4 °С (2015/16 р.). У зоні Полісся – 124,5 °С з 

варіюванням за роками від 57,8 (2016/17 р.) до 217,5 °С (2015/16 р.), що за 

наявності вологи у верхньому горизонті грунту дало рослинам озимої пшениці 

можливість утворити від 3 до 5 пагонів. 

Таким чином, строк припинення вегетації пшениці озимої є важливим 

фактором, від якого значно залежить стан розвитку її посівів у кінці осені і 

відповідна реакція на екстремальні умови зимівлі. 

 

3.2 Характеристика тривалості періоду спокою рослин 
 

У період перезимівлі (період спокою) сільськогосподарські культури 

перебувають в стані зимового спокою і незначне коливання температур 
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зазвичай не становить загрози для посівів, але швидке потепління призводить 

до випрівання озимих культур, кількість опадів вище норми впливає на 

утворення льодової кірки; температури вище норми – спричинюють вимерзання 

вузлів кущіння, опади менше за норму не захищають рослини від вимерзання 

[253]. Вченими з’ясовано [125], що морозостійкість рослин корелює з 

динамікою витрати цукрів у процесі зимівлі. Не весь вміст запасних цукрів в 

осінній період, їх економне витрачання у період зимового спокою рослин 

пшениці озимої зумовлює стійкість рослин до несприятливих умов, у першу 

чергу до морозів [254]. 

Стан посівів пшениці озимої навесні значною мірою залежить від 

тривалості вимушеного спокою рослин і часу відновлення весняної вегетації 

(ЧВВВ). Зимовий спокій настає з припиненням осінньої вегетації, а 

закінчується з початком відновлення весняної. ЧВВВ, як екологічний чинник, 

досліджений та вперше теоретично обгрунтуваний В. Д. Мединцем [99]. 

Тривале перебування рослин у стані спокою впливало на ріст, розвиток і 

продуктивність. Установлено, що довший період зимового спокою пшениці 

озимої, тим більш ослабленими та кволими рослини виходять із зими [255]. 

В агрометеорологічних умовах Лісостепу та Полісся посіви пшениці 

озимої перебували у стані вимушеного спокою до п’яти місяців. Вони 

піддавалися дії ряду паратипових факторів довкілля. Рівень фатального впливу 

негативних факторів перезимівлі (варіювання температури і наявності великої 

кількості снігового покриву та утворення льодової кірки) залежав від 

особливостей кліматичних умов не лише зимового, а й осіннього періоду, який 

визначає характер процесу загартування рослин. У наших дослідженнях 

найдовший і найкоротший періоди вимушеного зимового спокою відмічено в 

Лісостепу – відповідно у 2016/17 р. (112 діб) та у 2015/16 р. (85 діб). 

Сума добових температур (∑t факт.) у період зимового спокою в роки 

досліджень від -74,5 °С до -290,0 °С у Лісостепу та від -128,3 °С до -261,1 °С у 

Поліссі і середньодобова температура відповідно до зон вирощування від -

+0,8 °С до -2,6 °С, суттєво вплинули на тривалість періоду (табл. 3.3). 



77 

Таблиця 3.3 

Гідротермічні умови міжфазного періоду вимушеного зимового спокою 

пшениці озимої 

Параметри Агроекологічна зона 
Рік 

X 
2015/16 р. 2016/17 р. 2017/18 р. 

Тривалість періоду, діб 
Лісостеп 85±7,0 112±3,0 110±5,0 102±5,0 

Полісся 92±5,0 110±4,0 110±5,0 104±4,7 

∑R опадів, мм 
Лісостеп 124,2 133,2 362,5 206,6 

Полісся 150,9 132,8 277,6 187,1 

∑t факт., °C 
Лісостеп -74,5 -290,0 -119,9 -161,5 

Полісся -128,3 -261,1 -234,4 -207,9 

Середня добова t2, °C 
Лісостеп -0,8 -2,6 -1,1 -1,5 

Полісся -1,3 -2,4 -2,1 -1,9 

Примітки: ∑R опадів – сума опадів, ∑t факт. – сума ефективних 

температур, X – середнє значення. 
 

3.3 Оцінка міжфазних періодів весняно-літньої вегетації пшениці 

озимої залежно від гідротермічних чинників 

 

Значущість екологічного ефекту ЧВВВ визначається, передусім, широким 

аспектом його практичного застосування, враховуючи який, можна з високою 

достовірністю прогнозувати онтогенез озимої пшениці у другій половині 

вегетації, у тому чи іншому конкретному році та зоні вирощування [256]. При 

ранньому або пізньому відновленні вегетації у рослин спостерігається суттєве 

відхилення від оптимальних темпів росту і розвитку. За пізнього відновлення 

вегетації пшениці зазвичай настає раптове підвищення температури повітря, що 

зумовлює різкий перехід від стану спокою до активної вегетації рослин. Це 

погіршує регенераційні процеси, гальмує ріст, спричиняє відмирання частини 

пагонів або і цілих рослин. За раннього відновлення вегетації пшениці в ґрунті 

наявний достатній запас вологи за рахунок повільного висихання його верхніх 

шарів, на що позитивно реагують рослини. [257]. 

Для оцінки впливу екологічного фактора ЧВВВ порівнювали умови 

відновлення весняної вегетації 2015/16–2017/18 рр. Різниця вегетації за роками 

була істотною у 2015/16 р. ЧВВВ спостерігали в кінці третьої декади лютого 

(22.02.2016 р. – Лісостеп, 26.02.2016 р. – Полісся) раніше оптимальних строків 

(до 10 діб), що спонукало до переважання вегетативного типу розвитку рослин 
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пшениці озимої. За такого раннього відновлення вегетації відмічали повільніше 

проходження етапів органогенезу. В 2016/17 р. ЧВВВ зафіксували в першій 

декаді березня: 01.03.2017 р. для агроекологічної зони Лісостепу та 

04.03.2017 .р для Полісся, тобто ці дати вважаються оптимальними строками 

відновлення для зон і, згідно класифікації В. Д. Мединця, рослини в такий рік 

розвиваються по генеративній направленості розвитку [255]. У 2017/18 р. ЧВВВ 

відбувся на початку першої декади квітня (04.04.2018 р. – Лісостеп, 

09.04.2018 р. – Полісся), при такому пізньому періоді відмічали суттєво вищу 

швидкість дозрівання культури. При різному ЧВВВ рослини розвивалися по-

різному.  

За період «ЧВВВ – колосіння» рослини пшениці озимої встигали пройти 

фази весняного кущіння та виходу в трубку. Кущіння рослин пшениці озимої – 

біологічний процес формування багатостеблової рослини. Здатність до 

утворення бокових пагонів дає змогу рослинам краще використовувати 

фактори вегетації для формування максимального врожаю [258]. У період 

весняної вегетації рослин важливо водозабезпечення в другій половині квітня – 

на початку травня, що дає змогу зберегти значну кількість пагонів [259, 260]. 

За проведеними спостереженнями встановлено, що основне кущіння 

рослин відбувалося навесні. Так, 2015/16 р. за настання ЧВВВ у 

агроекологічній зоні Лісостепу коефіцієнт кущіння складав 3–4,8 за ∑t факт. – 

786,7 °С та ∑R опадів – 157,7 мм (додаток Ж). Показник коефіцієнта кущіння 

рослин пшениці озимої в Полісся становив 1,2–1,8, що пов’язано з нижчою 

сумою активних температур (∑t факт. – 664,6 °С) та нормою опадів (∑R опадів 

– 141,2 мм) в даний період. 

У 2016/17 р. за настання ЧВВВ у агроекологічній зоні Лісостепу 

коефіцієнт кущіння пшениці озимої становив 2–2,5 за ∑t факт. – 758,8 °С та 

∑R опадів – 124,8 мм (додаток Ж). У Поліссі –2,4–3,8, за ∑t факт. – 746,1 °С та 

∑R опадів – 92,4 мм. 

В умовах 2017/18 р. з настанням ЧВВВ у агроекологічній зоні Лісостепу 

коефіцієнт кущіння рослин пшениці був у межах 2–3 за ∑t факт. – 688,9 °С та 

∑R опадів – 44,0 мм (додаток Ж). У Поліссі даний показник відмічено на 
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досить низькому рівні, як для весняного періоду (1,0–1,2), ймовірно, це 

пов’язано з найнижчою сумою активних температур у даний період за роки 

дослідження (∑t факт. – 612,1 °С) та низьким рівнем опадів (∑R опадів – 

19,8 мм). 

Початком фази виходу в трубку вважали проміжок часу коли на 

головному пагоні з’являвся стебловий вузол на відстані до 5 см від поверхні 

ґрунту. За холодної і хмарної погоди 2016/17 р. в умовах агроекологічних зон 

Лісостепу й Полісся відмічали сповільнений ріст стебла рослин пшениці 

озимої. В дослідах при оцінці впливу ЧВВВ крім дати його настання визначали 

також інші важливі для пшениці абіотичні чинники: суму опадів, дату настання 

колосіння, тривалість та суму біологічно-активних температур (понад +5°С) за 

період від ЧВВВ до колосіння та суму опадів за цей же період (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Гідротермічні умови міжфазного періоду «настання часу відновлення 

весняної вегетації – колосіння» пшениці озимої 

Параметри Агроекологічна зона 
Рік 

X 
2015/16 р. 2016/17 р. 2017/18 р. 

Тривалість періоду, діб 
Лісостеп 87±3,5 80±2,0 44±6,0 70±3,9 

Полісся 83±4,5 78±3,0 42±7,5 68±5,0 

∑R опадів, мм 
Лісостеп 157,7 124,8 44,0 108,8 

Полісся 141,2 92,4 19,8 84,5 

∑t факт., °C 
Лісостеп 786,7 758,8 688,9 744,8 

Полісся 664,6 746,1 612,1 674,3 

Середня добова t2, °C 
Лісостеп 9,1 9,5 15,7 11,4 

Полісся 8,0 9,6 14,6 10,7 

Примітки: ∑R опадів – сума опадів, ∑t факт. – сума ефективних 

температур, X – середнє значення. 

 

Упродовж 2015/16–2017/18 рр. відмічали зміни у тривалості періоду 

«ЧВВВ – колосіння», який склав в зоні Лісостепу 44 (2017/18 р.) – 87 діб 

(2015/16 р.); в Поліссі цей період змінювався в межах від 42 (2017/18 р.) до 83 

діб (2015/16 р.). Сума опадів варіювала від 19,8 мм (2017/18 р.) у Поліссі до 

157,7 мм (2015/16 р.) у Лісостепу. Середня сума добових температур за 

весняний період у Лісостепу дорівнювала 744,8 °С, змінюючись за роками від 
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688,9 (2017/18 р.) до 786,7 °С (2015/16 р.), у Поліссі – 674,3 °С із варіюванням 

612,1 °С (2017/18 р.) – 746,1 °С (2016/17 р.). Середня добова температура в цей 

період була у межах +8,0 °С (2015/16 р. у Поліссі) – 15,7 °С (2017/18 р. у 

Лісостепу). Такий температурний режим мав позитивний вплив на ріст нижніх 

міжвузлів та добовий приріст коренів, а також на початок утворення і 

диференціацію квіток, закладання тичинок і маточок. 

Тривалість літнього періоду співпадає з періодом «колосіння – повна 

стиглість» пшениці озимої. Спекотна погода та нестача вологи в ґрунті у цей 

період впливає на порушення формування генеративних органів і утворення 

в колосі великого числа недорозвинутих і стерильних квіток, знижує темпи 

надходження пластичних речовин з листя і стебла у період наливу зерна , 

яке формується щуплим, що впливає на величину врожаю [87]. 

Наприкінці другої декади травня з переходом температури повітря 

вище +15 °С настає метеорологічне літо. У періоди формування зерна та за 

його достигання в усіх агроекологічних зонах України інтенсивність 

фізіологічних процесів пшениці озимої знижується. Фазу настання воскової 

стиглості зазвичай прогнозують у період колосіння рослин пшениці озимої, 

оскільки завжди відмічається досить точно. Вченими встановлено, що достатня 

сума ефективних температур для проходження фази «колосіння – воскова 

стиглість» для більшості сортів пшениці складає 490 °С [257]. 

У наших дослідженнях тривалість міжфазного періоду «колосіння – повна 

стиглість» становила в середньому 64 доби (табл. 3.5). По зонах вирощування 

∑t факт. за цей період максимальна була у 2017/18 р. (1271,0 °С для Лісостепу 

та 1303,3 °С для Полісся). Температурний режим знаходився у межах від 

+17,7 °С (2016/17 р.) у Поліссі до +19,8 °С (2016/17 р.), у Лісостепу – сума 

опадів – від 182,5 мм до 119,8 мм у 2015/16 р.  

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 (табл. 3.6). 



81 

Таблиця 3.5 

Гідротермічні умови міжфазного періоду «колосіння – повна стриглість» 

пшениці озимої 

Параметри Агроекологічна зона 
Рік 

X 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Тривалість періоду, діб 
Лісостеп 65±2,0 58±4,0 68±1,5 64±2,5 

Полісся 65±2,0 59±3,0 68±1,5 64±2,2 

∑R опадів, мм 
Лісостеп 119,8 80,3 146,3 115,5 

Полісся 182,5 73,4 251,0 169,0 

∑t факт., °C 
Лісостеп 1187,6 1149,1 1271,0 1202,6 

Полісся 1253,1 1045,9 1303,3 1200,8 

Середня добова t2, °C 
Лісостеп 18,3 19,8 19,0 19,0 

Полісся 19,4 17,7 19,2 18,8 

Примітки: ∑R опадів – сума опадів, ∑t факт. – сума ефективних 

температур, X – середнє значення. 
 

За роками досліджень відмітили вище значення середньодобової 

температури та відповідно суми ефективних температур в агроекологічній зоні 

Лісостепу, показник суми опадів переважав в зоні Полісся, де спостерігали 

подовжений вегетаційний період пшениці озимої враховуючи контрастні 

гідротермічні, які обумовлені особливостями сезонного розподілу температури 

повітря і кількості опадів. 

Таблиця 3.6 

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. 
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Висновки до розділу 3 
 

1. З’ясовано, що за оптимальних строків сівби, залежно від погодних умов 

року, з урахуванням мінливості гідротермічного режиму, появу сходів 

відмічали на 12 добу в 2015/16 р (за достатньої кількості опадів у серпні, 

вересні і жовтні) та 30 добу в 2017/18 р (за ґрунтово-повітряної посухи, яку 

спостерігали в період до початку сівби і до припинення осінньої вегетації 

пшениці.) 

3. Відмічено зміни у тривалості осінньої вегетації залежно від 

гідротермічного режиму. За раннього припинення вегетації 2016/17 р. 

(09.11.2016 р. – Лісостеп, 15.11.2016 р. – Полісся), період від сходів до кінця 

осінньої вегетації пшениці озимої тривав 22 доби, а за пізнього 2015/16 р. 

(29.12.2015 р. – Лісостеп, 27.12.2015 р. – Полісся) – 53–55 діб. Сума опадів 

(∑R опадів) варіювала від 19,6 мм (2016/17 р.) в агроекостемі зони Лісостепу до 

82,9 мм (2015/16 р.) у Поліссі. Сума добових температур восени, яку рослина 

може використати в період сходи – припинення осінньої вегетації, у зоні 

Лісостепу становила в середньому 169,7 °С з диференціацією від 96,9 

(2016/17 р.) до 284,4 °С (2015/16 р.), тоді як у зоні Полісся – 124,5 °С з 

варіюванням за роками від 57,8 (2016/17 р.) до 217,5 °С (2015/16 р.), що за 

наявності вологи у верхньому горизонті грунту дало можливість рослинам 

пшениці озимої утворити від 3 до 5 пагонів. 

4. Різниця у тривалості періоду вимушеного зимового спокою в зоні 

Лісостепу – відповідно у 2016/17 р. (112 діб) та у 2015/16 р. (85 діб), та сума 

добових температур (∑t факт.) у період зимового спокою яка варіювала за 

роками від -74,5 °С до -290,0 °С – у Лісостепу та від -128,3 °С до -261,1 °С – у 

Поліссі, за середньодобової температури відповідно до зон дослідження від -0,8 

до -2,6 °С, суттєво вплинули на тривалість вище зазначеного періоду. 

5. Визначено, що час відновлення весняної вегетації у 2015/16 р. 

відмічено в кінці третьої декади лютого (22.02.2016 р. – Лісостеп, 26.02.2016 р. 

– Полісся) раніше оптимальних строків, що спонукало до переважання 

вегетативного типу розвитку рослин пшениці озимої. За такого раннього 
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відновлення вегетації спостерігали повільніше проходження етапів 

органогенезу: у 2016/17 р. – в першій декаді березня для обох зон дослідження. 

6. Визначено зміни тривалості періоду від ЧВВВ до колосіння, в умовах 

Лісостепу в межах від 44 доби (2017/18 р.) до 87 діб (2015/16 р.); в умовах 

Полісся – від 42 діб (2017/18 р.) до 83 діб (2015/16 р.). Сума опадів варіювала 

від 19,8 мм (2017/18 р.) у Поліссі до 157,7 мм (2015/16 р.) у Лісостепу. Середня 

сума добових температур за весняний період у Лісостепу дорівнювала 744,8 °С, 

видозмінючи за роками від 688,9 (2017/18 р.) до 786,7 °С (2015/16 р.), у Поліссі 

– 674,3 °С із варіюванням від 612,1 °С (2017/18 р.) до 746,1 °С (2016/17 р.). 

Середня добова температура в цей період була у межах від 8,0 °С (2015/16 р. у 

Поліссі) до 15,7 °С (2017/18 р. у Лісостепу). 

7. Тривалість міжфазного періоду «колосіння – повна стиглість» 

становила в середньому 64 доби. По зонах вирощування ∑t факт. за цей період 

максимальною була у 2017/18 р. (1271,0 °С для Лісостепу та 1303,3 °С для 

Полісся). Температурний режим зафіксували у межах від 17,7 °С (2016/17 р.) у 

зоні Полісся до 19,8 °С (2016/17 р.) у Лісостепу – від 182,5 мм до 119,8 мм у 

2015/16 р. 

 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наступні наукові 

праці:[261–264]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УРОЖАЙНОСТІ 

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЯК ПРОЯВ АДАПТИВНОСТІ 

 

Урожайний потенціал культури – найбільш важлива властивість сорту. 

Тому одним із головних напрямів пшениці озимої є генетичне поліпшення та 

підвищення продуктивності сортів, як головного чинника, що характеризує їх 

господарську цінність [265, 266]. Правильна оцінка впливу окремих елементів 

продуктивності у формуванні врожайності сприяє досягненню її потенціалу в 

умовах природного середовища. При цьому продуктивність колосу є однією із 

головних ознак, які визначають урожайність пшениці озимої при оптимальній 

щільності стеблостою [224] за різного погодного моделювання у несхожі 

міжфазні періоди розвитку пшениці. 

 

4.1 Характеристики елементів урожайності сортів пшениці озимої 

 

Одним із важливих напрямів теоретичних досліджень є вивчення 

взаємодії «середовище – генотип» і проблема оцінок генотипів за стабільністю 

та пластичністю [198, 267]. За даними Я. Леллі [125] основними компонентами 

врожайності є кількість продуктивних стебел на одиниці площі, кількість зерен 

у колосі з рослини, середня маса зерна з рослини і 1000 насінин. Такої думки 

дотримуються й інші дослідники [268–270]. 

Добір за певною ознакою призводить до підвищення продуктивності 

колосу або урожайності тільки в тому випадку, якщо інші їх компоненти будуть 

зберігатися на постійному рівні і не будуть зменшуватися нижче певного 

критичного рівня [224].  

Ґрунтуючись на існуючих вивченнях впливу циклічних коливань 

гідрометеорологічного режиму окремих екосистем, дослідження елементів 

урожайності пшениці озимої є необхідними, тому що під дією зовнішніх 

факторів відбувається модифікаційна мінливість ознак та властивостей пшениці 

озимої. 
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4.1.1 Визначення висоти рослин 
 

Висота рослин виконує важливі господарсько-біологічні функції в 

онтогенезі пшениці та має тісний зв’язок з іншими ознаками і властивостями, у 

першу чергу, зі стійкістю до вилягання, засвоюваністю основних поживних 

елементів, продуктивністю і якістю продукції, а також має генетичну основу і 

високу спадковість [271].  

Зареєстровані і допущені до вирощування в Україні сорти озимої пшениці 

в значній мірі різняться за висотою рослин. За даними С. П. Лифенко сорти 

пшениці озимої за висотою рослин розділено на п’ять типів: карлики – менше 

60 см, напівкарлики – < 80, низькорослі – 80–105 см, середньорослі – 105–-

120 см і високорослі – понад 120 см [272]. 

Реалізацію високого генетичного потенціалу понад 8–10 т/га можуть 

забезпечити лише сорти з міцним і коротким стеблом. Вчені вважають, що 

оптимальною висотою рослин, яка забезпечує найвищий рівень урожайності, 

стійкість до вилягання та несприятливих умов середовища може бути 91–

100 см [272, 273].  

Структурні виміри висоти рослин проводили щороку в період молочно-

воскової стиглості зерна пшениці озимої (рис. 4.1).

 

 

 

Рис. 4.1 Проведення виміру висоти 

рослин пшениці в польових 

умовах (МІП, 2017 р.) 

 

 

 

За 2016–2018 рр. проведення досліджень на посівах пшениці озимої 

визначено параметри формування елементів продуктивності рослин залежно 

від сортових особливостей і агроекологічної зони їх вирощування та виявлено 
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їх відмінності. Мінливість залежно від умов року та агроекологічної зони 

ознаки «висоти рослин» дослідженої вибірки сортів наведено на рисунку 4.2. 
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Рис. 4.2 Варіювання висоти рослин (см) сортів пшениці озимої (середнє за 

2016–2018 рр.) 

 

У середньому в агроекологічній зоні Лісостепу оптимальну висоту рослин 

відмічали в 2016 р. у всіх сортів, яка була в межах 84–102 см порівняно з 

стандартом (105 см); 2017 р. – у сортів Вежа миронівська (87 см), МІП Валенсія 

(86 см), Грація миронівська (85 см), МІП Дніпрянка, Естафета миронівська 

(84 см), Горлиця миронівська (83 см), Трудівниця миронівська (82 см), до 

стандарту Подолянка (83 см); 2018 р. – у сортів Горлиця миронівська і 

Естафета миронівська (99 см), Вежа миронівська (98 см), 

Трудівниця миронівська (97 см), МІП Валенсія (96 см), в порівнянні зі 

стандартом – 120 см (рис. 4.2). 

За проведеними дослідженнями в умовах агроекологічної зони Полісся – 

оптимальну висоту рослин відзначали 2016 р. – у сортів Грація миронівська 

(98 см), МІП Дніпрянка (93 см), Трудівниця миронівська (92 см), 

Господиня миронівська (90 см), Вежа миронівська (86 см), МІП Валенсія 

(85 см), Естафета миронівська (92 см), до стандарту Подолянка (114 см). В 

2017 р. – у сортів МІП Княжна (98 см) Трудівниця миронівська (95 см), 
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Грація миронівська (88 см), Господиня миронівська (87 см), МІП Дніпрянка 

(82 см), Естафета миронівська (81 см) в порівнянні зі стандартом – 97 см. У 

2018 р. – у сортів Вежа миронівська (102 см), Естафета миронівська (101 см), 

Трудівниця миронівська (86 см), МІП Валенсія (98 см), МІП Дніпрянка (98 см), 

Господиня миронівська (97 см), порівняно з стандартом (113 см) (див. рис. 4.2). 

В умовах вирощування пшениці озимої в зоні Лісостепу за різниці між 

максимальним і мінімальним значенням висоти рослин (R = max – min, розмах 

варіювання) спостерігали реакцію генотипів на умови випробування в роки 

дослідження. Найнижчий розмах варіювання спостерігали у сортів 

Вежа миронівська (6,3 см), Горлиця миронівська (6,7 см), МІП Валенсія 

(7,0 см), Грація миронівська (7,6 см) (додаток И.1). 

В умовах вирощування пшениці озимої в зоні Полісся, різницю між 

максимальним і мінімальним значенням ознаки спостерігали в межах 8,7–

21,4 см. Мінливість досліджуваної ознаки величини коефіцієнта варіації в 

умовах випробування Полісся за три роки є незначною (V = 13,89–27,77 %). 

Високу адаптивність за найнижчим розмахом варіювання висоти рослин 

визначено у сортів Горлиця миронівська (11,3 см), Вежа миронівська (11,7 см) 

(додаток И.2). 

У середньому за роками досліджень визначено в умовах вирощування 

пшениці озимої різницю між максимальним і мінімальним значенням розмаху 

варіювання за «висотою рослин» в межах 8,7–21,4 см, що характеризував 

реакцію у конкретного генотипу в роки дослідження (табл. 4.1). 

Найнижчий розмах варіювання відмічали у сортів Вежа миронівська 

(6,3 см), Горлиця миронівська (6,7 см), МІП Валенсія (7,0 см) та 

Грація миронівська (7,6 см) що свідчить про високу їх адаптивність. Коефіцієнт 

варіації сортів (18,43–35,57 %) вказує, що мінливість досліджуваної ознаки є 

незначною. 

Проаналізувавши статистичні показники, що характеризують сорти 

пшениці озимої за висотою рослин, можна виділити найбільш адаптовані, на які 

вплив погодних умов року та зони випробування були мінімальними. 
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Таблиця 4.1 

Характеристика сортів пшениці озимої за висотою рослин (2016 – 2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

Лісостеп Полісся 

X
h
 (

2
0
1
6

-

2
0
1
8
 р

р
.)

 

Статистичні параметри 

X
h
 (

2
0
1
6

-

2
0
1
8
 р

р
.)

 

Статистичні параметри 

Lim, см R, 

см 
V, % 

Lim, см R, 

см 
V, % 

max min max min 

Подолянка 

(стандарт) 
97,3 104,3 88,3 16,0 21,04 95,8 100,7 92,0 8,7 19,54 

Трудівниця 

МИР 
92,4 99,0 87,3 11,7 20,23 91,0 99,0 79,3 19,7 17,21 

Горлиця МИР 82,6 90,7 84,0 6,7 16,92 92,9 98,0 86,7 11,3 27,77 

МІП Валенсія 77,9 81,3 74,3 7,0 18,43 85,0 93,3 76,0 17,3 24,60 

Господиня МИР 97,3 102,3 81,0 21,3 37,57 80,8 86,3 74,3 12,0 15,62 

МІП Княжна 98,9 105,0 91,7 13,3 26,56 95,4 103,7 82,3 21,4 15,35 

Вежа МИР 78,1 83,0 76,7 6,3 24,21 87,1 92,0 80,3 11,7 18,95 

МІП Дніпрянка 94,6 101,0 85,0 16,0 19,99 92,5 99,0 85,7 13,3 15,54 

Естафета МИР 86,6 94,3 82,7 11,6 23,39 90,8 98,3 84,0 14,3 13,89 

Грація МИР 88,9 97,3 89,7 7,6 26,54 101,9 109,0 94,0 15,0 16,72 

Примітки: МИР – миронівська, Xh – значення середньої висоти рослин за 

дослідом, max – середнє максимальне значення за роками, min – середнє 

мінімальне значення за роками, R – розмах варіювання, V – коефіцієнт варіації.  
 

З вузькою нормою реакції, низькою дисперсією і незначною мінливістю 

виділили сорти: Горлиця миронівська та Вежа миронівська. Окремо варто 

відмітити і те, що вони за роки досліджень мали один з менших показників 

висоти рослин, і найменший розмах її варіювання, що вказує на високу 

адаптивність генотипу. 

 

4.1.2 Дослідження елементів структури головного колоса 
 

Вагому функцію у збільшенні фотосинтетично активної поверхні рослини 

пшениці озимої відіграє структура колосу, яка в свою чергу залежить від 

довжини колосового стрижня, кількості й розподілу колосків, розмірів 

колоскових та квіткових лусок. Розміри колоса різних генотипів культури, які 

формуються на ІІІ і ІV етапах органогенезу, мають чіткий фенотиповий прояв, 

у зв’язку з чим вони є зручними і важливими ознаками в селекції на 

продуктивність [274, 275]. Ступінь прояву ознаки «довжини головного колоса» 

є результатом взаємодії генів і факторів зовнішнього середовища, які варіюють 
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як за роками, зокрема і впродовж вегетаційного періоду [276, 277]. При зміні 

екологічного градієнта чи стресового фактора кожний сорт володіє властивими 

лише для нього компенсаторними ефектами [278, 279]. 

Роки проведення досліджень вирізнялися контрастними гідротермічними 

умовами. В зоні Лісостепу за березень–травень 2016 р. (ІІІ–IV-й етап 

органогенезу) випало 164 мм опадів, гідротермічний коефіцієнт (ГТК) становив 

1,88. Весняні місяці (березень–травень) 2017 р. характеризувалися меншою 

кількістю опадів ніж у попередньому році на 84,0 мм і вищими температурними 

показниками в середньому на 3,83 °С, ГТК становив 0,8. За час відновлення 

весняної вегетації до фази колосіння (березень–травень 2018 р.) випало 61 мм 

опадів, ГТК – 0,55. 

В зоні Полісся за березень–травень 2016 р. (ІІІ–IV-й етап органогенезу) 

випало на 81 мм опадів більше ніж в Лісостепу, ГТК–2,51. В 2017 р. в цей 

період відмічали лише 71 мм опадів та зниження температури в середньому на 

6,16 °С. За ЧВВВ до фази колосіння 2018 р. випав критично низький рівень 

опадів – 32 мм, що супроводжувався підвищенням температури в середньому 

на 2,93 °С порівняно до середніх багаторічних показників за цей період. 

Виявили взаємозв’язок між гідротермічними умовами року та 

формуванням довжини головного колоса. Оптимальними визначили періоди 

2016 р. для обох зон досліджень де зафіксували довжину головного колоса 

понад 10,0 см. Коефіцієнт варіації ознаки становив для зони Лісостепу 6,21–

22,76 %, Полісся – 10,48–21,94 % (додатки К.1, К.2). 

Розміри головного колоса генотипів пшениці мають чіткий фенотиповий 

прояв, у зв’язку з чим вони вагомі та зручні у дослідженнях за елементами 

продуктивності [280]. Визначено середню арифметичну довжини головного 

колоса (Х), розмах мінливості (min–max) та коефіцієнт варіювання (V, %).  

Максимальні значення ознаки «довжини головного колоса» отримали у 

2016 р., у Лісостепу, за варіювання від 9,71 см до 11,70 см, що вказує на 

сприятливі умови років досліджень у міжфазний період «ЧВВВ – повна 

стиглість» (див. розділ 2, 3) (додаток К.1). Варто зазначити, що за трьохрічними 
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статистичними даними більшою довжиною головного колоса володіли сорти: 

МІП Валенсія (12,3 см), Горлиця миронівська, Грація миронівська (по 12,0 см). 

Досліджувані сорти пшениці озимої за вирощування в різних 

агрокліматичних зонах при формуванні довжини головного колоса виявили 

значну різноманітність. Більшість їх (70 %) сформували колос понад 10,0 см в 

обох зонах досліджень в 2016 р. В умовах Полісся вагомі ознаки «довжини 

головного колоса» у порівнянні зі стандартом відмічали у сортів 

Грація миронівська (12,6 см), Естафета миронівська (12,2 см), 

Трудівниця миронівська, МІП Княжна, МІП Дніпрянка (12,0 см) (додаток К.2).  

У середньому за три роки дослідження, для сортів Естафета миронівська 

(V = 6,21 %), Грація миронівська (V = 7,20 %) та МІП Валенсія (V = 8,06 %) в 

умовах випробувань Лісостепу, мінливість варіювання «довжини головного 

колоса» була слабкою за V < 10%; для решти сортів – варіювання довжини 

головного колоса склало за середнім коефіцієнтом (V від 11,53–22,76 %). В 

умовах випробувань Полісся варіювання довжини головного колоса становило 

за середнім коефіцієнтом (V від 10,48–21,94 %). 

Окремо варто відмітити і те, що для об’єктивного аналізу в 

агроекосистемах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) виявлено сорт 

Вежа миронівська, з стабільним незначним розмахом варіювання досліджуваної 

ознаки, що вказує на високу адаптивність генотипу (Лісостепу – 13,64 %, 

Поліссі – 13,07 %) (табл. 4.2). 

Кількісні ознаки характеризують найбільш важливі показники 

продуктивності пшениці, у тому числі величину її врожайності та якість. 

Врожайний потенціал сорту завжди є найважливішою характеристикою, тому 

дослідження елементів продуктивності за їх впливом на врожайність 

проводиться вже тривалий час [281]. Кількість колосків у колосі – пластичий 

елемент структури урожайності, що залежить від екологічних умов, які 

впливають на особливості росту і розвитку рослин на ранніх етапах 

органоутворення [282]. Саме тому наразі існує проблема стабілізації 

урожайності зернових культур, що вимагає створення сортів, адаптованих до 

певних кліматичних умов. [283]. 
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Таблиця 4.2 

Характеристика сортів пшениці за довжиною головного колоса залежно 

від умов випробувань (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

Лісостеп Полісся 

X
d
 (

2
0
1
6

-

2
0
1
8
 р

р
.)

 Статистичні параметри 

X
d
 (

2
0
1
6

-

2
0
1
8
 р

р
.)

 Статистичні параметри 

Lim, см 

V, % 

Lim, см 

V, % 
max min max min 

Подолянка (стандарт) 9,2 11,5 7,0 15,48 8,9 10,2 7,0 10,48 

Трудівниця МИР 9,4 11,0 7,2 13,44 9,7 12,0 6,0 18,56 

Горлиця МИР 9,0 12,0 8,0 13,94 9,1 11,5 5,0 21,94 

МІП Валенсія 9,6 12,3 6,0 8,06 8,7 11,6 6,8 16,40 

Господиня МИР 9,3 11,8 6,5 22,76 9,3 11,0 6,0 11,75 

МІП Княжна 8,8 11,3 6,5 14,85 8,6 12,0 6,0 18,64 

Вежа МИР 8,8 10,9 6,0 13,64 9,0 11,5 6,2 13,07 

МІП Дніпрянка 8,8 10,5 7,0 11,53 9,2 12,0 6,5 16,04 

Естафета МИР 8,8 11,0 8,0 6,21 9,2 12,2 6,5 15,59 

Грація МИР 9,2 12,0 7,5 7,20 9,2 12,6 5,5 19,04 

Примітки: МИР – миронівська, Xd – значення середньої довжини 

головного колоса рослин за дослідом, max – середнє максимальне значення за 

роками, min – середнє мінімальне значення за роками, V – коефіцієнт варіації.  
 

Кількість колосків у колосі визначали згідно Методики державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур (В. В. Волкодав) [224]. 

Екологічну пластичність біотипів оцінювали за коефіцієнтом регресії bі, що 

характеризує середню реакцію сорту на зміну умов середовища 

(І. П. Діордієва) [284]. 

Згідно отриманих даних, у сорту стандарту Подолянка за 2016–2018 рр. у 

середньому було 16,2–17,0 колосків у колосів відповідно в умовах Полісся та 

Лісостепу. У деяких аналізованих сортів в Лісостепу цей показник не 

поступався стандарту та перевищував його на 2 % (Естафета миронівська), в 

Поліссі – перевищували стандарт у межах 1,2–9,2 % усі досліджувані сорти, 

окрім Вежі миронівської (табл. 4.3). За даними середньої кількості колосків у 

колосі в зоні випробування Лісостепу (2016 р.) перевищували аналогічні 

показники 2018 р. на 18,23 %. Так, у сорту пшениці озимої Горлиця 

миронівська істотно збільшувалася середня кількість колосків у колосі на 

29,12 % або на 5,3 шт.; у Поліссі ці показники перевищували на 12,08 %.  
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Таблиця 4.3 

Характеристика сортів пшениці за кількістю колосків у колосі (шт.) 

залежно від умов випробувань (Лісостеп (МІП), Полісся (НСДС)) 

Сорт, стандарт 
Рік 

Х σd
2 bi 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Подолянка (стандарт) 18,41/17,22 15,4/14,9 17,1/16,6 17,0/16,2 1,96 0,59 

Трудівниця МИР 18,2/18,2 15,3/17,1 14,3/15,8 15,9/17,0 0,21 1,04 

Горлиця МИР 18,2/20,2 16,5/15,5 12,9/16,7 15,9/17,5 0,14 1,52 

МІП Валенсія 17,6/18,6 16,7/16,1 14,1/14,6 16,1/16,4 1,15 1,14 

Господиня МИР 20,8/17,8 14,2/18,3 16,1/15,9 17,0/17,3 0,03 1,23 

МІП Княжна 17,9/18,6 15,1/16,1 14,7/15,1 15,9/16,6 0,01 1,21 

Вежа МИР 16,2/16,8 14,6/14,3 13,5/16,2 14,8/15,8 0,25 0,67 

МІП Дніпрянка 17,8/17,4 13,7/16,3 14,2/17,0 15,2/16,9 0,49 0,86 

Естафета МИР 18,4/21,0 17,0/17,3 16,9/14,9 17,4/17,7 0,28 1,28 

Грація МИР 17,2/16,6 16,2/15,8 13,8/17,1 15,7/16,5 0,04 0,47 

Примітки: МИР – миронівська, знаменник1 – Лісостеп, чисельник2 – 

Полісся, X – середнє значення, σd
2 – середнє квадратичне відхилення 

(стабільність), bi – коефіцієнт регресії (пластичність). 
 

У сорту Естафета миронівська середня кількість колосків у колосі була на 

29,04 % вищою порівняно зі стандартом. В умовах Лісостепу (2017 р.) стандарт 

переважав також сорт Естафета миронівська (9,41 %), в умовах Полісся – 

Господиня миронівська 18,57 %. 

Екологічно пластичними і пристосованими до несприятливих умов 

вирощування є генотипи з коефіцієнтом регресії bi < 1. Сорти, у яких bi = 1 – 

середньопластичні; bi > 1 – низькопластичні, якщо bi < 1 – біотипи 

малоперспективні та майже не реагують на покращення умов вирощування 

[284]. 

Наближену до оптимальної реакції на зміну умов середовища відповідно 

до коефіцієнту регресії (bі = 0,47–1,04) за кількістю колосків із колоса 

визначено для сорту Трудівниця миронівська (bі = 1,04). Коефіцієнт bі < 1 

вказує на вирощування сортів за використання екстенсивного фону, які мають 

більшу економічну цінність, ніж сорти із потенційно високими показниками, 

але зі значним їх варіюванням. 

Важливим елементом продуктивності колоса є кількість зерен у ньому. 

Окремі автори відмічають значну кореляційну залежність між числом зерен у 

колосі та врожайністю [280]. Маса зерна з колоса – вагомий елемент 
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продуктивності рослини, який залежить від багатьох факторів, зокрема 

довжини колоса, кількості зерен у ньому та їх крупності, а також від умов 

вирощування. Варто відмітити, що маса зерна з колоса суттєво впливає на масу 

зерна з рослини та врожайність, оскільки між масою колоса та врожайністю 

існує позитивна кореляційна залежність [285]. 

Кількість зерен у залежить від кількості колосків у колосі, але не є його 

прямим відображенням, оскільки за несприятливих умов у колоску може 

формуватись одна зернівка, а в деяких колосках вони можуть не утворитись. 

Наші дослідження проведені в зоні Лісостепу засвідчують, що вищими 

показниками озерненості колоса володіли сорти: Господиня миронівська 

(41,8 шт.), МІП Валенсія (41,3 шт.). За даною ознакою стандарт (38,3 шт.) в зоні 

Полісся істотно переважали сорти: Горлиця миронівська (48,3 шт.), Естафета 

миронівська (46,0 шт.), МІП Валенсія (45,0 шт.), Трудівниця миронівська 

(44,8 шт.). 

У зоні дослідження Лісостепу кількість зерен у головному колосі сорту 

Господиня миронівська (2016 р.) становила 50,5 шт., що на 20,8 % перевищував 

стандарт, МІП Валенсія (2017 р.) 44,3 шт. відповідно 32,5 % вище стандарту, – 

Естафета миронівська – 44,0 шт., або на +3,77 % до стандарту. У зоні Полісся за 

кількістю зерен в колосі теж переважав сорт Господиня миронівська (2016 р.) – 

48,7 шт., що на 27,15 % більше, ніж у стандарту. У 2017 р. також виділили сорт 

МІП Валенсія, в якому нараховували 49,4 зерен у колосі (+36,08 % до 

стандарту). Сорт МІП Дніпрянка мав кількість зерен – 46,4 шт. (+15,13 % до 

стандарту). Такі показники вказують на прямопропорційну залежність з 

урожайністю сортів пшениці озимої (табл. 4.4). Наближену до оптимальної 

реакції на зміну умов середовища відповідно до коефіцієнту регресії за 

кількістю зерен у колосі виявили у сорту Грація миронівська (bі = 0,95). 

Найменш реагували на зміну умов (bі = 0,38–0,48) зразки МІП Дніпрянка 

(bі = 0,38), МІП Валенсія (bі = 0,42), Вежа миронівська (bі = 0,48). Маса зерна 

головного колоса позитивно корелює з продуктивністю окремої рослини й 

урожайністю посіву. Згідно з даними таблиці 4.5, середня, за три роки, 
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продуктивність одного колоса в зоні Лісостепу сорту пшениці озимої стандарту 

становила 1,85 г. 

Таблиця 4.4 

Характеристика сортів пшениці за кількістю зерен у колосі (шт.) залежно 

від умов випробування 

Сорт, стандарт 
Рік 

Х σd
2 bi 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Подолянка (стандарт) 41,81/38,32 33,5/36,3 42,4/40,3 39,2/38,3 22,60 0,37 

Трудівниця МИР 41,2/44,3 40,0/45,3 36,0/44,7 39,1/44,8 0,76 0,64 

Горлиця МИР 42,4/52,8 42,3/47,7 31,1/44,3 38,6/48,3 3,24 2,62 

МІП Валенсія 40,3/43,8 44,3/49,4 39,2/41,9 41,3/45,0 20,37 0,42 

Господиня МИР 50,5/48,7 36,8/45,8 38,2/35,9 41,8/43,5 3,32 3,29 

МІП Княжна 42,0/46,2 39,0/42,8 37,7/41,0 39,6/43,3 0,56 1,24 

Вежа МИР 38,7/38,8 39,4/36,8 32,0/42,0 36,7/39,2 0,02 0,48 

МІП Дніпрянка 39,0/37,8 35,8/39,5 33,3/46,4 36,0/41,2 1,27 0,38 

Естафета МИР 38,1/53,4 34,4/45,8 44,0/38,9 38,8/46,0 8,70 1,12 

Грація МИР 42,9/37,5 42,1/44,9 34,5/38,8 39,8/40,4 16,66 0,95 

Примітки: МИР – миронівська, знаменник1 – Лісостеп, чисельник2 – 

Полісся, X – середнє значення, σd
2 – середнє квадратичне відхилення 

(стабільність), bi – коефіцієнт регресії (пластичність). 
 

Перевищував стандарт сорт Господиня миронівська за масою зерна 

головного колоса від 1,50 г (2017 р.) до 2,33 г (2016 р.).  

Таблиця 4.5 

Варіювання маси зерна з колоса у сортів пшениці м’якої озимої в умовах 

Лісостепу (МІП) 

Сорт, стандарт 

Рік 
X 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

г % г % г % г % 

Подолянка ст. 1,76 – 1,50 – 2,30 – 1,85 – 

Трудівниця МИР 1,65 93,75 1,70 113,33 1,80 78,26 1,72 92,97 

Горлиця МИР 1,83 103,97 2,03 135,33 1,55 67,39 1,80 97,30 

МІП Валенсія 1,44 81,81 1,90 126,67 1,88 81,73 1,74 94,05 

Господиня МИР 2,33 132,39 1,50 100,00 2,14 93,04 1,99 107,57 

МІП Княжна 1,70 96,59 1,74 116,00 1,79 77,83 1,74 94,05 

Вежа МИР 1,80 102,27 1,75 116,67 1,93 83,91 1,83 98,92 

МІП Дніпрянка 1,65 93,75 1,40 93,33 1,58 68,69 1,54 83,24 

Естафета МИР 1,66 94,32 1,70 113,33 2,00 86,96 1,79 96,76 

Грація МИР 2,08 118,18 1,80 120,00 1,61 70,00 1,83 98,92 

S 0,25 – 0,19 – 0,25 – 0,11 – 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, % – відсотків відносно 

стандарту, X – середнє значення, S – стандартне відхилення. 
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На основі проведених досліджень встановлено, що середня за три роки 

вага одного колоса сорту стандарту Подолянка в зоні випробування Полісся, 

становила 1,91 г. Максимальний відсоток забезпечив сорт 

Господиня миронівська 132,46 % із масою зерна одного колоса від 2,21 г 

(2016 р.) до 2,78 г (2018 р.). Решта сортів також переважали стандарт за цим 

показником на 12,04 %(МІП Дніпрянка) та 30,89 % (Горлиця миронівська) 

(табл. 4.6). 

Отримані результати досліджень в зонах Лісостепу і Полісся, дають 

підстави стверджувати, що за ознакою «маса зерен із у колоса» вагомі значення 

мали рослини сортів 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). 

Таблиця 4.6 

Варіювання маси зерна з колоса у сортів пшениці м’якої озимої в умовах 

Полісся (НСДС) 

Сорт, стандарт 

Рік 
X 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

г % г % г % г % 

Подолянка ст. 1,98 - 1,71 - 2,05 - 1,91 - 

Трудівниця МИР 2,17 109,59 2,2 128,65 2,12 103,41 2,16 113,09 

Горлиця МИР 2,92 147,47 2,34 136,84 2,23 108,78 2,5 130,89 

МІП Валенсія 2,32 117,17 2,32 135,67 1,95 95,12 2,2 115,18 

Господиня МИР 2,21 111,61 2,6 152,05 2,78 135,61 2,53 132,46 

МІП Княжна 2,43 122,72 2,23 130,41 2,16 105,37 2,27 118,85 

Вежа МИР 2,22 112,12 1,81 105,85 2,53 123,41 2,19 114,66 

МІП Дніпрянка 2,04 103,03 2,03 118,71 2,36 115,12 2,14 112,04 

Естафета МИР 2,63 132,82 2,36 138,01 1,81 88,29 2,27 118,85 

Грація МИР 2,01 101,51 2,41 140,94 2,43 118,53 2,28 119,37 

S 0,30 - 0,28 - 0,29 - 0,18 - 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, % – відсотків відносно 

стандарту, X – середнє значення, S – стандартне відхилення. 
 

На масу зерна впливає низка чинників навколишнього природного 

середовища. Насамперед, важливими є гідротермічні умови в фазу дозрівання, а 

також антропогенні чинники. Найбільші відмінності за масою 1000 зерен 

виявлені у зоні Лісостепу (2016 р.), де середнє значення даного показника за 

всіма сортами на 3,76 % більше, ніж в стандарту. У зоні Полісся (2018 р.) це 
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перевищення становить +2,88 %. Середнє значення маси 1000 зерен в 

Лісостеповій зоні становило: 2016 р – 49,67 г (Горлиця миронівська – 54,90 г), 

2017 р. – 39,22 г (Горлиця миронівська – 42,70 г), 2018 р. – 47,11 г 

(Вежа миронівська – 51,00 г). У Поліссі: 2016 р – 49,67 г (Горлиця миронівська 

– 54,90 г), 2017 р. – 54,26 г (Горлиця миронівська – 60,90 г), 2018 р. – 39,95 г 

(Вежа миронівська – 51,00 г). Виявлено тенденцію до збільшення маси 1000 

зерен пшениці в агроекосистемах зон Лісостепу та Полісся в таких сортів: 

Горлиця миронівська, Грація миронівська, МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

Встановлено, що вплив фактору «зона × рік» на даний показник становив 

63 %, фактору «рік» – 10 %, взаємодія факторів «сорт × зона × рік» – 6 %. 

Результати дисперсійного аналізу показують, що залежно від року і зони 

вирощування, маса 1000 зерен значно відрізняється (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 Вплив факторів на масу 1000 зерен сортів пшениці озимої в зонах 

Лісостепу (МІП) і Полісся (НСДС) України, 2016–2018 рр. 

 

Середнє значення маси зерен з рослини в досліді по роках складало 4,06 г 

для сортів в умовах випробування зони Лісостепу та 4,64 г для сортів в умовах 

Полісся. Найменший розмах варіювання відмічали в стандарту (R = 3,43 г) та 

сортів МІП Валенсія (R = 3,89 г), МІП Дніпрянка (R = 3,90 г), а найбільший – 

Естафета миронівська (R = 5,24 г). У середньому за роки дослідження 

найбільшу масу зерен з рослини (7,75 г) сформував сорт Горлиця миронівська. 

Істотно йому поступалися усі інші генотипи, окрім Естафета миронівська 

(7,52 г), Грація миронівська (7,42 г), Господиня миронівська (7,37 г) (табл. 4.7). 
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Таблиця 4.7 

Характеристика сортів пшениці м’якої озимої за масою зерна з рослини 

залежно від умов випробування (Лісостеп (МІП), Полісся (НСДС)) 

Сорт, 

стандарт 

Рік 

Статистичні параметри (середнє 

за роками) 

Lim, г 
R, г V, % 

2016 р, 2017 р, 2018 р, max min 

Подолянка ст. 5,051/5,352 2,10/3,01 4,85/3,69 5,53 2,10 3,43 32,93 

Трудівниця МИР 4,00/6,51 2,20/3,51 4,68/5,15 6,51 2,20 4,31 33,95 

Горлиця МИР 4,84/7,75 3,47/3,16 4,83/4,43 7,75 3,16 4,59 34,34 

МІП Валенсія 3,87/6,25 2,36/3,25 4,61/4,13 6,25 2,36 3,89 32,31 

Господиня МИР 6,37/7,37 2,37/3,78 5,07/3,86 7,37 2,37 5,00 38,36 

МІП Княжна 4,36/6,68 2,19/3,42 4,66/3,80 6,68 2,19 4,49 35,75 

Вежа МИР 5,79/6,10 1,93/3,55 3,31/4,11 6,10 1,93 4,17 38,25 

МІП Дніпрянка 5,68/5,25 1,78/3,11 4,39/4,97 5,68 1,78 3,90 35,29 

Естафета МИР 5,05/7,52 2,28/3,44 4,54/3,57 7,52 2,28 5,24 41,01 

Грація МИР 7,42/5,67 2,31/2,85 5,32/3,77 7,42 2,31 5,11 42,33 

Примітки: ст. – стандарт, знаменник1 – Лісостеп, чисельник2 – Полісся, 

МИР – миронівська, max – середнє максимальне значення за роками, min – 

середнє мінімальне значення за роками, R – розмах варіювання, V – коефіцієнт 

варіації. 
 

Спектр рівня прояву ознак (продуктів генів) елементів структури 

головного колоса може змінюватись від середовища до середовища в 

екологічному (географічному) чи часовому (роки) градієнтах. Тому, якщо 

поняття генотип особини, що відображає всю сукупність генів геному, є 

стабільним і не залежить від зміни лімітуючих чинників довкілля, то поняття 

генетика ознаки відображає сильно варіюючі числа і спектри генів у відповідь 

на зовнішні умови. 

 

4.1.3 Дефініція рівня урожайності зерна пшениці 
 

Стабільність і показники врожайності озимої пшениці залежить від 

виявлення і співвідношення різних кількісних ознак, які формуються на різних 

етапах органогенезу, а це означає, що вони мають різну генотипну і фенотипну 

мінливість, яка в свою чергу залежить від оптимальності чи напруженості 

факторів життєзабезпеченості рослин [286]. Повна реалізація потенціалу 

урожайногсті сортів у конкретних умовах сільськогосподарського виробництва 
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неможливі без знання закономірностей росту і розвитку рослин пшениці, 

можливих відхилень у цих процесах при зміні умов вирощування і їх впливу на 

формування цінної господарської частини врожайності, тобто зерна [272]. 

Недостатнє забезпечення за росту й розвитку пшениці озимої 

оптимальними погодними умовами є основною задачею, розв’язання якої 

надасть змогу повною мірою реалізувати великий потенціал її продуктивності. 

У зв’язку із потенційним впливом стресів (потепління клімату, та ін.) на 

рослини пшениці селекція повинна базуватися на використанні комплексу 

ознак, що характеризують ступінь пластичності і продуктивності рослин. У 

виробництві цінність даної культури визначається насамперед високою 

стабільністю, що дає можливість одержувати сталі врожаї навіть за стресових 

умов [287, 288]. 

У 2016 р. в зоні Лісостепу, стандарт (6,41 т/га) за врожайністю 

переважали всі досліджувані сорти (додаток Л). Варто відмітити сорт Горлиця 

миронівська (8,35 т/га) за найвищою урожайністю. У зоні Полісся на рівні 

стандарту (9,97 т/га) виявлено сорт Естафета миронівська (9,69 т/га) (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 Рівень урожайності сортів пшениці в умовах випробування 

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. 
 

Слід зазначити що у 2017 р. урожайність пшениці озимої в 

агроекологічній зоні Лісостепу була суттєво знижена порівняно з показниками 
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в Поліссі. Це пов’язано з тим, що посіву озимих під урожай 2017 р. в зоні 

Лісостепу передувала ґрунтово-повітряна посуха та низька 

вологозабезпеченість до припинення осінньої вегетації, сума опадів за даний 

період склала 160 мм, що становило 44,9 % до СБ. На фоні посухи 

морфофізіологічний стан рослин пшениці перед входженням в зиму був 

незадовільним. 

За ЧВВВ температура повітря в першій декаді березня перевищувала СБ 

на 8,2 °С. На весь період формування врожаю вплинула негативна дія 

підвищених температур, яку водночас підсилювала весняно-літня повітряно-

ґрунтова посуха (2017 р.). Недостатня сума опадів, що становила лише 52,6 % 

від СБ (199,0 мм) за цей період, досить негативно вплинула на формування 

рослин пшениці, за рахунок чого більш ніж в двічі знизилась їх урожайність. 

У зоні Лісостепу порівняно зі стандартом Подолянкою (4,03 т/га) 

найвищу врожайність сформували сорти Трудівниця миронівська (4,19 т/га), 

Господиня миронівська (4,11 т/га). У зоні Полісся оптимальний температурний 

режим сприяв підвищенню рівня врожайності більшості сортів. Порівняно з 

Подолянкою (8,73 т/га) найвищу урожайність відмічено у сорту 

Господиня миронівська (9,62 т/га), який істотно перевищував стандарт в обох 

зонах дослідження. Варто відмітити сорти МІП Валенсія (9,65 т/га), 

МІП Дніпрянка (9,42 т/га) та Грація миронівська (9,27 т/га).  

Урожайність сортів за 2018 р. була на рівні стандарту та незначною 

мірою варіювала по Лісостепу та Поліссі. Вищу урожайність відмічали в зоні 

Лісостепу, так як від ЧВВВ до молочної стиглості зерна ГТК = 0,58. У зоні 

Полісся за цей період ГТК = 0,24, рослини були виснаженими та не мали 

ресурсів для формування оптимального рівня врожайності. У зоні Лісостепу 

відносно стандарту (6,31 т/га) вищу врожайність мали сорти 

Грація миронівська (6,79 т/га), МІП Дніпрянка (6,59 т/га) та 

Господиня миронівська (6,36 т/га). У зоні Полісся в порівнянні з стандартом 

(6,07 т/га) найвищий урожай забезпечили сорти: Естафета миронівська 

(6,95 т/га), МІП Дніпрянка (6,25 т/га) та МІП Валенсія (5,78 т/га). 
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Для визначення рівеня адаптивності сорту, за допомогою дисперсійного 

аналізу встановили частку досліджуваних факторів. Відповідно до результатів 

дослідження довірчий рівень (p-level) виявили меншим 0,1 % від рівня 

значущості за всіма факторами (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 Вплив факторів на врожайність зерна сортів пшениці озимої в 

зонах дослідження Лісостепу (МІП) і Полісся (НСДС), (2016–2018 рр.) 

 

З’ясували, що вплив фактору «зона» на врожайність пшениці озимої 

становив 27 %, фактору «рік» – 21 %, взаємодія факторів «рік × зона» – 34 %, а 

вплив фактору «сорт» складав лише 3 %, що свідчить про відмінності за рівнем 

урожайності, але цей показник більшою мірою залежав від погодних умов 

вирощування сортів. Таким чином, урожайність достовірно залежала від 

агроекологічної зони і року дослідження та від їх взаємодії. 

Отже, на основі аналізу погодних умов різних екосистем та рівня 

урожайності вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої визначено її 

варіабельність під дією мінливості чинників довкілля. 

Отримані результати дають підставу стверджувати, що різні агроценози 

пшениці озимої є вагомим чинником впливу на структурні компоненти 

урожайності рослин пшениці. Тобто, елементи структури урожайності 

взаємопов’язані. Вірогідно, до теорії еколого-генетичної організації кількісних 

ознак зазначено, що для складної ознаки, сприйнятливої до феномену взаємодії 

«генотип–середовище», неможливо дати стабільну (паспортну) генетичну 

характеристику в різних середовищах [289]. 
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На наш погляд, одержані результати і вище викладене є свідченням 

доцільності проведення досліджень для розв’язання теоретичних і прикладних 

задач в екології та селекції рослин, які випливають з даних положень, так і для 

виявлення закономірностей варіабельності (відносної стабільності) певних 

ознак у конкретних агроекосистемах, а також з метою виділення кращих 

адаптованих сортів для умов впровадження з відповідним їх рівнем прояву за 

різних умов досліджень. Лише постійне накопичення експериментальних даних 

щодо селекційно-генетичних особливостей генотипів та ознак за екзогенних 

флуктуацій умов вирощування дасть можливість прогнозувати норму реакції 

відносно стабільного генотипу за фенотипово лабільними кількісними 

ознаками. 

 

4.2 Паратиповий вплив екологічної зони на показники якості зерна 

 

Підвищення показників якості зерна пшениці та його хлібопекарських 

властивостей є першочерговим завданням держави, виконання якого значною 

мірою залежить від впровадження сортів культури. Водночас несприятливі 

умови забезпечення вологою у критичні фази росту й розвитку пшениці м’якої 

озимої, що відмічали в досліджувані періоди, дали змогу виявити залежність 

показників якості зерна від погодних умов, зон розташування посівів та 

генотипової особливості сорту. Тому, необхідно враховувати ступінь 

збереження і стабільності цих властивостей. 

Хімічні властивості зерна пшениці визначаються вмістом у ньому білків, 

вуглеводів та інших сполук. Від вмісту та співвідношення цих сполук у зерні 

великою мірою залежать борошномельні та хлібопекарські властивості зерна. 

Показник седиментації вважають основним у визначенні якості зерна [290]. 

Встановлено, що вплив фактору «рік» на показник седиментації пшениці 

озимої дорівнював 25 %, фактору «сорт» – 15 %, як і взаємодія факторів 

«сорт × рік» – 15 %, а вплив фактору «зона» складав лише 3 %, це свідчить про 

те, що седиментація (набухання) є комплексним показником, який трактує силу 

зерна (борошна) та більшою мірою залежить від умов року вирощування та 

сортових особливостей пшениці м’якої озимої (рис. 4.6). Біохімічні показники 
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якості характеризують харчову цінність зерна. Білок є однією з його складових, 

вміст якого в зерні (борошні) є важливим критерієм оцінки якості зерна 

пшениці у світовій практиці. 
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Рис. 4.6 Вплив факторів на показник седиментації зерна сортів 

пшениці озимої у зонах дослідження Лісостепу (МІП) і Полісся (НСДС), 

(2016–2018 рр.) 

 

Якщо в зерні < 9% білка, це свідчить про незадовільну якість борошна 

такого врожаю. Мінімум вмісту білка в зерні пшениці м’якої озимої для 

забезпечення задовільної якості має становити 12 % [291, 292]. 

Важливу роль у формуванні кількості білка в зерні пшениці озимої 

відігравали гідрометеорологічні умови в фазу наливу зерна, коли відбувалося 

перетікання азоту з листків та стебел в зерно та перетворення його на білкові 

структури. Виявлено, що в роки проведення досліджень погодні умови істотно 

впливали на вміст білка. У фазі наливу зерна при температурах близько +31 °С 

та відсутності опадів відмічено збільшення вмісту, як білка, так і клейковини, 

що спостерігали у більш посушливі роки досліджень. 

Кращі показники білка в зерні >11,0 % виявлені у досліджуваних сортах: 

Естафета миронівська, МІП Валенсія, МІП Дніпрянка, Трудівниця миронівська, 

Вежа миронівська, Господиня миронівська. (табл. 4.8). Так, найбільшу кількість 

білка у зерні пшениці в зоні Лісостепу сформовано у 2017 р., коли у період від 

початку фази молочної до повної стиглості зерна відмічали підвищений 

температурний режим і ґрунтову посуху (ГТК=0,7). 
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Таблиця 4.8 

Вміст білка (%) в зерні сортів пшениці озимої за різних умов та років 

вирощування 

Сорт, стандарт 

Вміст білка в зерні сортів пшениці (%) за роками досліджень 

Лісостеп Полісся 

2
0
1
6
 р

. 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

X 

2
0
1
6
 р

. 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

X 

Подолянка (стандарт) 10,13 10,43 8,20 9,59 10,20 10,10 9,00 9,77 

Трудівниця МИР 9,50 11,68 9,10 10,09 9,50 11,20 10,30 10,33 

Горлиця МИР 9,50 10,85 10,10 10,15 9,50 10,30 10,40 10,07 

МІП Валенсія 10,40 12,95 9,80 11,05 10,40 10,90 10,50 10,60 

Господиня МИР 11,20 11,10 11,50 11,27 11,20 11,80 9,70 10,90 

МІП Княжна 10,60 10,18 9,60 10,13 10,60 10,10 9,80 10,17 

Вежа МИР 10,48 11,25 10,10 10,61 10,50 10,50 8,10 9,70 

МІП Дніпрянка 11,15 11,43 10,80 11,13 11,20 11,10 8,60 10,30 

Естафета МИР 10,18 10,33 10,10 10,20 10,10 9,80 9,70 9,87 

Грація МИР 10,23 9,58 9,00 9,60 10,20 10,40 8,10 9,57 

X 10,34 10,98 9,83 10,38 10,34 10,62 9,42 10,13 

max 11,20 12,95 11,50 11,27 11,20 11,80 10,50 10,90 

min 9,50 9,58 8,20 9,59 9,50 9,80 8,10 9,57 

НІР05 0,48 0,64 0,61 – 0,39 0,52 0,67 – 

Примітки: МИР – миронівська, max – максимальне значення за роками, 

min – мінімальне значення за роками, X – середнє значення. 
 

Посушливі умови певною мірою гальмували фотосинтетичні процеси, а 

дихання рослин підсилювалось і збільшувались витрати вуглеводів, за рахунок 

чого відбувалось активне накопичення білка. Меншу кількість його сформовано 

2016 р. і 2018 р., коли у фазу наливу зерна стояла прохолодна погода з 

підвищеною вологістю повітря. За нашими дослідженнями, вміст білка у зерні 

сортів був у межах min 8,20 і max 12,95 % у Лісостепу, Поліссі – min 8,10 і max 

11,80 %. Показниками, понад 10 %, за роками вирізняли сорти в умовах 

Лісостепу – Господиня миронівська (2016, 2018 рр.), МІП Валенсія (2017 р.); 

Полісся — Господиня миронівська (2016, 2018 рр.), МІП Валенсія (2017 р.). 

Несприятливі умови забезпечення вологою у критичні фази росту й 

розвитку пшениці м’якої озимої дали змогу виявити залежність показників 

якості зерна від погодних умов, зон розташування посівів та генотипової 

особливості сорту. З’ясували, що вплив фактору «сорт» на вміст білка становив 
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19 %, факторів «сорт × рік» – 15 %, «сорт × зона × рік» – 14 %, отже вагомий 

вплив на даний показник мав в основному фактор «сорт» та його взаємодія з 

іншими факторами (рис. 4.7). Більші показники білка (11,0 % і більше) 

виявлено у досліджуваних сортах: Естафета миронівська, МІП Княжна, 

Господиня миронівська та Горлиця миронівська. 

19%11%

12%

15%

8% 14%

21%

Сорт Рік Сорт*Зона

Сорт*Рік Зона*Рік Сорт*Зона*Рік

Похибка
 

 

Рис. 4.7 Вплив факторів на вміст білка у зерні сортів пшениці озимої в 

зонах дослідження Лісостепу (МІП) і Полісся (НСДС), (2016–2018 рр.) 

 

Вміст клейковини в зерні пшениці озимої і фізичні властивості, які 

характеризують її якість, можуть значно варіювати. Зазвичай вміст клейковини 

добре корелює з вмістом білка. Однак є випадки, коли під дією певних факторів 

білок клейковини може змінювати свої фізико-хімічні властивості, через що 

може зменшуватись міцна гідратована маса «сирої клейковини» і, відповідно, 

спостерігають зменшення виходу клейковини при дещо більшому вмісті білка в 

зерні, а також може зумовлюватись надлишковою кількістю опадів [291, 293]. 

Аналогічне явище відмітили у 2018 р., в умовах Полісся, коли практично за 

однакового вмісту білка в досліджуваних сортах, порівняно з вмістом його в 

сортах в умовах Лісостепу, був дещо нижчим вміст клейковини (табл. 4.9). Це 

пояснюється тим, що умови зволоження, які визначаються ГТК, мають 

позитивну кореляцію з вмістом клейковини і білка (r = 0,60…0,67), однак дія 

цього фактора дає позитивні результати лише до періоду дозрівання. 
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Таблиця 4.9 

Вміст клейковини (%) в зерні сортів пшениці озимої за різних умов та 

років вирощування 

Сорт, стандарт 

Вміст білка в зерні сортів пшениці (%) за роками досліджень 

Лісостеп Полісся 

2
0
1
6
 р

. 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

X 

2
0
1
6
 р

. 

2
0
1
7
 р

. 

2
0
1
8
 р

. 

X 

Подолянка (стандарт) 22,88 22,98 20,60 22,15 21,40 26,40 15,50 21,10 

Трудівниця МИР 21,35 21,80 17,40 20,18 22,90 22,60 18,40 21,30 

Горлиця МИР 19,00 23,08 22,10 21,39 19,00 30,00 19,50 22,83 

МІП Валенсія 16,03 23,92 23,00 20,98 16,00 25,60 23,20 21,60 

Господиня МИР 20,75 26,93 20,90 22,86 20,80 28,30 24,00 24,37 

МІП Княжна 22,98 26,13 25,30 24,80 23,00 28,80 22,00 24,60 

Вежа МИР 22,75 25,33 21,50 23,19 22,80 22,80 19,70 21,77 

МІП Дніпрянка 23,05 25,55 22,00 23,53 23,10 26,20 16,00 21,77 

Естафета МИР 25,80 23,33 23,20 24,11 25,10 27,90 18,40 23,80 

Грація МИР 24,70 27,88 25,60 26,06 22,70 25,30 21,40 23,13 

X 21,93 24,69 22,16 22,93 21,68 26,39 19,81 22,63 

max 25,80 27,88 25,60 26,06 25,10 30,00 24,00 24,60 

min 16,03 21,80 17,40 20,18 16,00 22,60 15,50 21,10 

НІР05 0,91 0,48 0,69 – 0,79 0,73 0,93 – 

Примітки: МИР – миронівська, max – максимальне значення за роками, 

min – мінімальне значення за роками, X – середнє значення. 
 

Під час збирання врожаю високе значення ГТК впливає на зменшення 

вмісту клейковини майже на половину, а білка — на 16–17 % [294]. Слід 

зазначити, що за настання повної стиглості та збирання сортів, які 

досліджували у Поліссі у 2018 р., відмічали тимчасові зливи (127,8 мм), такі 

умови зволоження території пригальмували жнива та, ймовірно, призвели до 

незначного зниження врожайності та біохімічних показників якості зерна 

пшениці. 

За нашими дослідженнями сорти пшениці сформували середній вміст 

клейковини у межах min 20,18 і max 26,09 % у Лісостепу, Поліссі — min 15,50 і 

max 30,0 %. Цей високий показник відмічали у сортів для Лісостепу — 

Естафета миронівська (2016 р.), Грація миронівська (2017, 2018 рр.), 

МІП Княжна (2018 р.); у Поліссі — Естафета миронівська (2016 р.), 

Горлиця миронівська (2017 р.), МІП Княжна (2018 р.). 
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У результаті проведених досліджень встановлено, що вплив погодних 

умов на накопичення клейковини в зерні пшениці м’якої озимої був достатньо 

суттєвим і перебував у прямій залежності від гідротермічного режиму 

упродовж весняно-літнього періоду вегетації, особливо на завершальних її 

етапах. Між вмістом білка та клейковини в зерні сортів, що досліджували в 

Лісостепу, встановлено кореляційний зв’язок r = 0,56 (рис. 4.8 а), який 

описується рівнянням регресії:  

y = 5,7073 + 1,6565 × x, (4.1) 

де y – вміст клейковини, x – вміст білка. 

Діаграма розсіювання: Вміст білка (х) vs. Вміст клейковини (у)

у = 5,7073 + 1,6565х

Кореляція: r =  0,55959
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Рис. 4.8 Кореляційна залежність між вмістом білка та клейковини в зерні 

сортів, вирощених в умовах Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС) 

 

Відмічено зменшення виходу клейковини у сортах 2017 р., що зумовлено 

надлишковою кількістю опадів у період збирання врожаю (ГТК = 1,3) при дещо 

більшому вмісті білка в зерні, який активно формувався за спекотних та 

посушливих умов вегетації (ГТК = 0,7). Тому, враховуючи до розрахунку дані 

досліду, отримуємо помірний кореляційний зв’язок r = 0,56. 

Між вмістом білка та клейковини в зерні досліджуваних сортів 

встановлено тісний кореляційний зв’язок r = 0,85 для зони Полісся (див. 

рис. 4.8 б), який обчислюється рівнянням регресії:  

y = –4,015 + 2,6309 × x, (4.2) 

де y – вміст клейковини, x – вміст білка. 
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Діаграми розсіювання емпіричних значень вказують на високу позитивну 

кореляцію, а отже наші дослідження підтвердили наявність прямого 

кореляційного зв’язку між вмістом білка і клейковини, як у межах сорту, так і 

загалом для сортів, які досліджувались в агроекосистемах зон Лісостепу та 

Полісся. Встановлено, що вміст клейковини перебуває у прямій залежності від 

вмісту білка в зерні. 

Встановлено, що максимальний вплив на вміст клейковини мав фактор 

«рік» – 41 %, взаємодія факторів «сорт × рік» – 14 %, а вплив фактору «сорт» – 

10 %, що свідчить про відмінності за даним показником. Таким чином, вміст 

клейковини достовірно залежав від сорту, кліматичної зони і року та від їх 

взаємодії (рис. 4.9). 

1% 6%
10%

41% 9%

14%

9%10%

Сорт Зона Рік

Сорт*Зона Сорт*Рік Зона*Рік

Сорт*Зона*Рік Похибка
 

Рис. 4.9 Вплив факторів на вміст сирої клейковини у зерні сортів 

пшениці озимої в зонах дослідження Лісостепу (МІП) і Полісся (НСДС), 

(2016–2018 рр.) 

 

Між вмістом білка у дозрілому зерні і кількістю в ньому клейковини існує 

прямий зв’язок, який підтверджується не лише високим коефіцієнтом прямої 

кореляції, а й відношенням клейковини до білка, який дорівнює 2,2 (табл. 4.10). 

Співвідношення сирої клейковини і білка у зерні пшениці варіює в широких 

межах і залежить від ґрунтових і погодних умов [295]. За даними 

П. Є. Суднова, цей показник залежно від району вирощування пшениці 

знаходиться в межах від 1,47 до 2,09 [296]. 
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Таблиця 4.10 

Співвідношення сирої клейковини і білка у зерні пшениці в зерні сортів 

пшениці озимої за різних умов та років вирощування (Лісостеп (МІП), 

Полісся (НСДС)) 

Сорт, стандарт 

Рік 
Статистичні параметри (середнє за 

роками) 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Lim, см 

σ Х V, % 
max min 

Подолянка (стандарт) 2,21/2,12 2,4/2,5 2,3/1,9 2,5 1,9 0,22 2,23 9,67 

Трудівниця МИР 2,1/2,2 2,1/2,2 2,1/2,0 2,2 2,0 0,08 2,12 3,56 

Горлиця МИР 2,0/2,0 2,0/2,7 2,4/1,9 2,7 1,9 0,31 2,17 14,50 

МІП Валенсія 1,7/1,7 2,2/2,5 2,3/2,2 2,5 1,7 0,33 2,10 15,65 

Господиня МИР 2,0/2,0 2,1/2,6 2,1/2,3 2,6 2,0 0,23 2,18 10,61 

МІП Княжна 2,1/2,1 2,4/2,4 2,2/2,3 2,4 2,1 0,14 2,25 6,13 

Вежа МИР 2,1/2,2 2,5/2,3 2,2/2,0 2,5 2,0 0,17 2,22 7,77 

МІП Дніпрянка 2,2/2,2 2,3/2,5 2,2/2,0 2,5 2,0 0,16 2,23 7,31 

Естафета МИР 2,2/2,2 2,0/2,5 2,1/2,1 2,5 2,0 0,17 2,18 7,89 

Грація МИР 2,4/2,2 2,7/2,6 2,5/2,2 2,7 2,2 0,21 2,43 8,49 

Середнє відношення 2,2 2,5 2,0 0,20 2,21 9,16 

Примітки: знаменник1 – Лісостеп, чисельник2 – Полісся, МИР – 

миронівська, max – середнє максимальне значення за роками, min – середнє 

мінімальне значення за роками, σ – стандартне відхилення, Х – середнє 

значення, V – коефіцієнт варіації. 
 

Встановлено, що співвідношення клейковини до білка в зерні пшениці в 

середньому за роками, варіювало у межах від 1,7 в зонах Лісостепу та Полісся 

2016 р. для сорту МІП Валенсія до 2,7, для сорту Грація миронівська в 

Лісостепу 2017 р. та Горлиця миронівська в Поліссі в 2017 р. Слід відмітити, 

що більшою мірою на цей показник впливали два чинники: сорт та рік. 

Визначено кореляційні залежності між урожайністю та показниками 

якості зерна пшениці озимої і умовами зон дослідження за роками з 

оптимальним та мінімальним врожаєм (табл. 4.11). 

За результатами кореляційного аналізу встановлено високий позитивний 

зв’язок між урожайністю та масою 1000 зерен за весь період дослідження у 

двох агроекостстемах, r = 0,73. Відмічали високий позитивний зв’язок між 

урожайністю пшениці та вмістом білка в Лісостепу (r = 0,78), а також вмістом 

клейковини (r = 0,68). У Поліссі (2016 р.) між урожайністю та вмістом 

клейковини визначили сильний позитивний коефіцієнт кореляції (r = 0,78).  
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Таблиця 4.11  

Кореляційні зв’язки (r) між урожайністю сортів пшениці та показниками 

якості зерна у зонах дослідження Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС) 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

 

Умови, рік 
Маса 1000 

зерен, г 

Вміст білка, 

% 

Показник 

седиментації, мл 

Вміст «сирої» 

клейковини, % 

(2016, 2017 рр.)1 0,53±0,19 0,78±0,14 -0,64±0,17 0,68±0,17 

(2017, 2018 рр.)2 -0,20±0,23 0,20±0,23 0,17±0,23 0,41±0,21 

(2016 р.) 1 0,46±0,31 -0,35±0,33 -0,35±0,33 -0,02±0,35 

(2017 р.) 1 0,07±0,35 -0,63±0,27 -0,04±0,35 -0,25±0,34 

(2017 р.) 2 -0,06±0,35 -0,49±0,30 -0,45±0,31 -0,16±0,34 

(2018 р.) 2 -0,66±0,26 0,56±0,29 0,62±0,27 0,78±0,21 

Загальна 0,73±0,10 0,26±0,15 0,03±0,16 0,01±0,16 

Примітки: 1 – умови Лісостепу, 2 – умови Полісся. 
 

Таким чином, дані дослідження свідчать, що науково-обґрунтований 

вибір зон, а також погодні умови позитивно впливали не лише на показники 

урожайності пшениці озимої, але і на біохімічні та технологічні властивості 

зерна. Варто відмітити, що за роки проведення досліджень складалися як 

сприятливі, так і несприятливі умови для формування показників якості зерна 

пшениці м’якої озимої. Ефективність цього технологічного заходу залежить від 

багатьох факторів, найголовнішими з яких є погодні умови року, сортові 

особливості. Отримані експериментальні дані свідчать, що якість зерна 

пшениці озимої суттєво залежала від погодних умов та зон розташування. 

Отже, на основі аналізу впливу погодних умов різних агроекосистем на 

рівень урожайності сортів пшениці м’якої озимої визначено її аутоекологічні 

взаємовідносини з абіотичними чинниками довкілля та варіабельність під дією 

мінливості цих чинників у двох зонах дослідження для подальшого формування 

продуктивності даної культури. 

 

Висновки до розділу 4: 
 

1. Визначено різницю між максимальним і мінімальним значенням ознаки 

«висоти рослин» в межах 8,7–21,4 см в зоні Полісся, а мінливість величини 

коефіцієнта варіації є незначною (13,89–27,77 %). Високою адаптивністю за 

нижчим розмахом варіювання характеризувалися сорти Горлиця миронівська, 

Вежа миронівська. 
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2. На основі аналізу у багатосередовищних дослідженнях (Лісостеп, 

Полісся, 2016–2018 рр.) виявлено високу адаптивність генотипу за ознакою 

«довжина головного колоса» (Лісостепу – 13,64 %, Поліссі – 13,07 %) у сорту 

Вежа миронівська, з стабільним незначним розмахом варіювання за вказаною 

ознакою. 

3. Наближену до оптимальної реакцію на зміну умов середовища 

відповідно до коефіцієнту регресії за кількістю колосків у колосі відмічено у 

сорту Трудівниця миронівська (bі = 1,04). Коефіцієнт bі < 1 нижче одиниці 

вказує на вирощування сортів за використання екстенсивного фону, які мають 

більшу економічну цінність, ніж сорти із потенційно високими показниками, 

але зі значним їх варіюванням. 

4. Наближену до оптимальної реакцію на зміну умов вирощування за 

кількістю зерен у колосі виявили у сортіу Грація миронівська (bі = 0,95), 

найменш реагували на зміну умов генотипи МІП Дніпрянка (bі = 0,38), 

МІП Валенсія (bі = 0,42), Вежа миронівська (bі = 0,48). 

5. За ознакою «маса зерна з колоса» відмічено сорт: 

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).  

6. Встановлено, що вплив фактору «зона × рік» на масу 1000 зерен 

становив 58 %, фактору «рік» – 10 %, взаємодія факторів «сорт × зона × рік» – 

7 %. Результати дисперсійного аналізу вказують, що залежно від року і зони 

вирощування маса 1000 зерен значно відрізнялася. 

7. Вплив фактору «зона» на врожайність пшениці озимої становив 27 %, 

«рік» – 21 %, взаємодія факторів «рік × зона» – 34 %, а фактору «сорт» складав 

лише 3 %, що свідчить про відмінності за рівнем урожайності, але цей показник 

більшою мірою залежав від умов вирощування сортів. 

8. Доведено, несприятливі умови забезпеченя вологою в критичні фази 

росту й розвитку пшениці м’якої озимої дали змогу виявити залежність якості 

зерна від погодних умов і зондосліджень. Вищий показник вмісту білка 12,3 % 

відмічено у сорту МІП Княжна. 
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9. Встановлено, що вплив фактору «рік» на показник седиментації 

пшениці озимої складав 25 %, фактору «сорт» та взаємодія факторів 

«сорт × рік» по 15 %, а вплив фактору «зона» лише 3 %, що вказує на те, що 

седиментація є комплексним показником, який в більшій мірі залежить від 

погодних умов року вирощування та сортових особливостей пшениці. 

10. З’ясовано, вплив на вміст білка становив факторів: «сорт» – 19 %, 

«сорт × рік» – 15 % і «сорт × зона × рік» – 14 %. Високі показники білка (понад 

11,0 %) виявлено у сортах: Естафета миронівська, МІП Княжна, 

Господиня миронівська та Горлиця миронівська. 

11. Нові сорти пшениці озимої сформували середній вміст клейковини у 

межах min 20,18 і max 26,09 % у Лісостепу – Естафета миронівська (2016 р.), 

Грація миронівська (2017, 2018 рр.), МІП Княжна (2018 р.), у Поліссі – 

min 15,50 і max 30,0 %, цей високий показник вирізнили у сортів 

Естафета миронівська (2016 р.), Горлиця миронівська (2017 р.), МІП Княжна 

(2018 р.). 

12. Встановлено, що максимальний вплив на вміст клейковини в зерні мав 

фактор «рік» – 41 %, взаємодія факторів «сорт × рік» – 14 %, «сорт» – 10 %, що 

свідчить про відмінності за даним показником. 

13. Співвідношення клейковини до білка в зерні пшениці озимої 

варіювало у межах від 1,7 (МІП Валенсія) в Лісостепу та Полісся 2016 р. до 2,7 

(Грація миронівська і Горлиця миронівська) в 2017 р. Більшою мірою на цей 

показник впливали чинники: сорт та рік. 

14. В агроекосистемах зон Лісостепу і Полісся виділено сорт 

МІП Княжна, який вирізнявся за вищими значеннями вмісту білка, клейковини 

та показником седиментації, що підтверджено занесенням його як сорт 

«сильної» пшениці до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні на 2018 р. у зонах Полісся, Лісостепу і Степу. 

 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наступні наукові 

праці:[297–303] 

1. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., 

Каліцінська О. Б. Вплив агроекологічних чинників і сортових особливостей на 



113 

врожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої. Агроекологічний журнал. 

2019. № 1 С. 62–73. DOI: https:doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163258. 

2. Близнюк Б. В., Лось Р. М., Демидов О. А., Кириленко В. В., 

Гуменюк О. В. Вплив погодних умов на тривалість періодів вегетації та 

врожайність пшениці м’якої озимої у Лісостепу й Поліссі. Миронівський вісник. 

2019. Вип. 8. С. 73–90. 

3. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., 

Пикало С. В. Вплив погодних умов на формування вмісту білка та клейковини 

у зерні Triticum aestivum L. сортів миронівської селекції. Агроекологічний 

журнал. 2020. № 3 С. 63–72. DOI: https:doi.org/10.33730/2077-

4893.3.2020.211528. 

4. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В. Вплив погодніх умов 

Лісостепу і Полісся України на врожайність генотипів Triticum aestivum L. 

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. 12. 

5. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В. 

Формування урожайності нових сортів пшениці м’якої озимої в агроценозах 

лісостепу й полісся України. Рослинництво ХХІ століття: виклики та 

інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України : матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25–26 вересня 

2019 р.). Київ, 2019. С. 61. 

6. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В. Вплив умов 

вирощування на показники якості зерна пшениці м’якої озимої. Селекція, 

генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур : матеріали 

VІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів, (с. Центральне, 24 квітня 2020 р.). С. 16. 

7. Колюча Г. С., Юрченко Т. В., Вологдіна Г. Б., Муха Т. І., 

Правдзіва І. В., Близнюк Б. В. Селекційна цінність матеріалу, створеного 

шляхом інтрогресивних схрещувань пшениці з малопоширеними і дикорослими 

видами злаків. Миронівський вісник. 2016 Вип. 3. С. 94–107. 



114 

РОЗДІЛ 5 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ ДО АБІОТИЧНИХ ТА 

БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ ДОВКІЛЛЯ СОРТІВ TRITICUM AESTIVUM L. 

 

Середовище, яке оточує живі істоти, складається з багатьох елементів, які 

по-різному впливають на життєдіяльність організмів. Останні неоднаково 

реагують на різні фактори довкілля. Окремі елементи середовища, що 

взаємодіють з організмами, називають екологічними факторами. Демекологія 

вивчає і описує варіювання чисельності особин певного виду і встановлює їх 

причини (популяційна екологія). Умови існування – це сукупність життєво 

необхідних факторів середовища, без яких живі організми не можуть існувати. 

Щодо організмів вони виступають, як екологічні фактори [304]. Усі екологічні 

фактори прийнято систематизувати за такими основними групами: абіотичні, 

біотичні та антропічні. Абіотичні (абіогенні) фактори – це фізико-хімічні 

фактори неживої природи, що діють на живий організм [305]. Біотичні, або 

біогенні фактори – це прямий чи опосередкований вплив живих організмів як 

один на одного, так і на довкілля. Антропічні (антропогенні) фактори в останні 

роки виділяють у самостійну групу факторів серед біотичних, у зв’язку з їхнім 

великим значенням. Це фактори прямого або опосередкованого впливу людини 

та її господарської діяльності на живі організми та середовище.  

 

5.1 Аутекологічні особливості накопичення цукрів у вузлі кущіння 

 

Аутекологія — розділ екології, що вивчає вплив чинників довкілля 

(екологічних факторів) на окремі організми, популяції і види (рослин, тварин, 

грибів, бактерій). Завдання аутекології – виявлення фізіологічних, 

морфологічних і інших пристосувань (адаптації) видів до різних екологічних 

умов: режиму зволоження, високих і низьких температур, засоленню ґрунту 

(для рослин) [318]. 

Біологічні особливості пшениці озимої обумовлюють вегетаційний цикл, 

що складається з двох періодів росту. Перший проходить восени від сівби до 

припинення вегетації рослин, другий розпочинається з ЧВВВ. Між цими 



115 

періодами взимку пшениця озима перебуває у стані вимушеного спокою [70]. 

Вона добре використовує для росту і розвитку осінні та ранньовесняні умови 

вегетації, формує гарантовано високу і стабільну урожайність зерна [319–321]. 

Умови перезимівлі пшениці озимої є визначальними у процесі вегетації. 

Тому актуальним є дослідження з визначення здатності генотипу протистояти 

комплексу негативних екологічних чинників у період перезимівлі [322]. 

Необхідною умовою є також властивість сортів накопичувати достатню 

кількість цукрів у вузлах кущіння – не менше 32 % на кінець осінньої вегетації 

[231]. Встановлено, що найбільшою морозо- та зимостійкістю володіють 

рослини пшениці озимої, які за зимовий період використовують менше цукрів і 

в період виходу з під снігу зберігають більшу частину поживних речовин [324]. 

Накопичення цукрів у вузлі кущіння має особливе значення у розвитку 

морозостійкості перед переходом до стану зимового спокою. При зниженні 

температури і за наявності світла утворення цукрів відбувається досить 

ефективно. Водночас зниження температури зменшує витрачання цукрів на 

процеси дихання й росту. Для стійкіших сортів характерна вища здатність 

утворювати цукри саме при зниженій температурі. Накопичуючись у клітинах, 

вони підвищують концентрацію клітинного соку, знижують водний потенціал. 

Що вища концентрація соку, то нижча точка його замерзання, тому 

накопичення цукрів стабілізує клітинні структури, зокрема хлоропласти, що 

дозволяє їм функціонувати при температурах, близьких до 0 °С. Крім того, 

зростає стійкість клітинних оболонок до зневоднення й механічного тиску. 

Процес фотофосфорилювання триває навіть при негативних 

температурах. Особливе значення має захисний вплив цукру на білки, 

зосереджені в поверхневих мембранах клітини. Захисна дія цукрів 

проявляється, тільки якщо вона відбувається одночасно зі зниженням 

температури [325]. 

У відділі біотехнології генетики і фізіології МІП упродовж досліджуваних 

років визначали вміст накопичених цукрів у вузлі кущіння [231] та довжину 

конуса наростання і етапи органогенезу, тобто стан рослин у період зимівлі 

[226, 228]. Також оцінюючи сприятливість умов середовища для формування 
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продуктивності пшениці, вираховували гідротермічний коефіцієнт (ГТК), який 

є інтегральним показником, що відображає загальний вплив температури та 

опадів [203]. 

Аналізуючи дані рисунка 5.1, варто підкреслити, що в міжфазний період 

«сівби – припинення осінньої вегетації» 2015/16 р. в зоні Лісостепу рослини 

мали достатню кількість вологи, позитивно вплинуло на входження їх в зиму. 

Рослини пшениці озимої були забезпечені оптимальними умовами для 

осіннього кущіння (середній коефіцієнт за сортами – 2,2) (додаток М.1). 

Умови міжфазних періодів «сівба – сходи – припинення осінньої 

вегетації» в зоні Полісся були більш посушливими, рослини не мали достатньої 

кількості вологи та суми ефективних температур для формування 2–4 пагонів, 

коефіцієнт кущіння в середньому складав 1,2 (додаток М.2).
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Рис. 5.1 Гідротермічні умови за період вегетації пшениці озимої 2015/16 р. 

(Лісостеп (МІП), Полісся (НСДС)) 

Примітки: СБ – сівба, СХ – сходи, ЧПОВ – час припинення осінньої 

вегетації, ПС – період спокою, ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації, К – 

колосіння, ПВС – повна стиглість. 

 

Але за ЧВВВ і до повної стиглості пшениці озимої більш високий 

коефіцієнт ГТК (2,21, 1,43) відмічали в умовах Полісся, що значною мірою 

позитивно вплинуло на ріст, розвиток і урожайність досліджуваних зразків 

порівняно з Лісостеповою зоною. 
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Дані морфофізіологічного аналізу (додатки М.1, М.2, рис. 5.2), 

засвідчують, що до припинення вегетації (Лісостеп – 29.12.2015 р., Полісся – 

27.12.2015 р.) у Лісостепу накопичення цукрів у вузлі кущіння у зразках 

становило в середньому 32,7 %, а значення довжини конуса наростання – 

0,38 мм, в умовах Полісся ці показники складали 33,2 % та 0,31 мм відповідно. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

В
ід

с
о
т
о
к
 ц

у
к
р
ів

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лісостеп ЧПОВ Лісостеп ЧВВВ 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

В
ід

с
о
т
о
к
 ц

у
к
р
ів

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полісся ЧПОВ Полісся ЧВВВ 
 

   а       б    

Рис. 5.2 Накопичення цукрів у вузлі кущіння рослин пшениці озимої 

на час припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 2015/16 р. 

(Лісостеп (а) (МІП), Полісся (б) (НСДС)) 

Примітки: ЧПОВ – час припинення осінньої вегетації, ЧВВВ – час 

відновлення весняної вегетації, 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 період відновлення вегетації пшениці озимої (Лісостеп – 22.02.2016 р., 

Полісся – 26.02.2016 р.) середній відсоток накопичення цукрів у вузлі кущіння 

в умовах Лісостепу склав 23,8 %, середнє значення довжини конуса наростання 

– 0,67 мм, в умовах Полісся – 26,7 % та 0,51 мм відповідно. Отримані 

результати свідчать про помірну перезимівлю рослин пшениці та їх 

морфологічно активний органоутворюючий процес. На основі 

агрометеорологічної інформації міжфазного періоду «часу призупинення 

вегетації – ЧВВВ», 2015/16 р. можемо характеризувати, як оптимальні строки 

настання фенологічних фаз. 

Гідротермічні умови, які склалися в міжфазний період «сівба – 

припинення осінньої вегетації» 2016/17 р. у Лісостепу визначено як достатнє 
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зволоження, але за – «ЧВВВ – повна стиглість» пшениці озимої вищий ГТК 

(0,91, 0,85) відмічали в умовах Полісся, де рослини з осені були забезпечені 

високим запасом вологи, яка позитивно вплинула на їх весняний розвиток та 

рівень врожайності, який був вищим на 42,1 % ніж у Лісостепу (рис. 5.3). 

Особливістю характеризувався етап посіву 2016 р. у Лісостепу – надзвичайно 

затяжний період росту і розвитку. За даний період випало 453 мм опадів – 74 % 

до багаторічної кількості. 
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Рис. 5.3 Гідротермічні умови за період вегетації пшениці озимої 2016/17 р. 

(Лісостеп (МІП), Полісся (НСДС)) 

Примітки: СБ – сівба, СХ – сходи, ЧПОВ – час припинення осінньої 

вегетації, ПС – період спокою, ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації, К – 

колосіння, ПВС – повна стиглість. 

 

Дефіцит вологи спостерігали у серпні та вересні 2016 р. (37 мм, 2 мм, 60 і 

4 % відповідно), а також у березні, травні, червні 2017 р. (13 мм, 24 мм, 20 мм, 

37, 44, і 22 %). Надмірна кількість опадів випала у листопаді 2016 р. (74 мм, що 

на 190 % більше середніх багаторічних показників) та липні (93 мм, 111 %) 

2017 р. (рис. 5.4). Середня температура повітря всього вегетаційного періоду 

(+9,0 °С) перевищувала багаторічну на 0,7 °С, але у жовтні (+6,6 °С), листопаді 

(+1,3 °С ) 2016 р. та січні (-5,3 °С) 2017 р. вона була нижчою від середніх 

багаторічних показників.  
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Рис. 5.4 Сума опадів (мм) за вегетаційний 2016/2017 р. період пшениці 

озимої в зоні Лісостепу (МІП) 

Примітки: ∑R опадів – кількість опадів, СБ ∑R опадів – середня 

багаторічна кількість опадів. 

 

Аномально теплими були серпень (+20,9 °С), вересень (+15,7 °С), 

листопад (-1,8 °С) 2016 р. та лютий (-2,7 °С), березень (+6,1 °С) і квітень 

(+10,4 °С), червень (+20,6 °С) 2017 р., середні температури повітря яких 

перевищували середньомісячні багаторічні на 1,2; 1,3; -0,5; -0,7; 4,6; 1,2; 2,1 °С 

відповідно (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5 Температура повітря (°С) за вегетаційний 2016/17 р. період 

пшениці озимої зоні Лісостепу (МІП) 

 

За даними морфофізіологічного аналізу 2016/17 р. рослин в зоні Лісостепу 

припинення вегетації зафіксували 09.11.2016 р. (додаток М.3). Відмічено тісний 



 120 

зв’язок між гідротермічними умовами року та процесом накопичення цукрів 

у вузлі кущіння, який становив за дослідом 28,3 %. Враховуючи низькі 

температури в зимовий період, а особливо січень (-5,3 °С), коли 

середньодобову температуру відмічали на 1,3 °С нижчою за СБ показники, 

рослини пшениці активно використали накопичені ними цукри, до 57,0 % від їх 

запасів (рис. 5.6). Середнє значення довжини конуса наростання на час 

припинення осінньої вегетації становило 0,19 мм, що склало лише 50,0 % від 

попереднього року. У ЧВВВ пшениці озимої (01.03.2017 р.) середнє значення 

довжини конуса наростання підвищувалося лише на 26,9 %, що вказує на 

несприятливі гідротермічні умови періоду спокою. У 2016/17 р. в зоні Полісся, 

рослини у міжфазний період «сівба – припинення осінньої вегетації» 

(15.11.2016 р.) не мали достатнього рівня запасу вологи. 
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Рис. 5.6 Накопичення цукрів у вузлі кущіння рослин пшениці озимої 

на час припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 2016/17 р. 

(Лісостеп (а) (МІП), Полісся (б) (НСДС)) 

Примітки: ЧПОВ – час припинення осінньої вегетації, ЧВВВ – час 

відновлення весняної вегетації, 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. 

 

Надмірні опади (69 мм) спостерігали лише за 10–15 діб до часу 

призупинення вегетації (див. рис. 5.3), за таких умов коефіцієнт осіннього 

кущіння відмічали на рівні 1,0, довжина конуса наростання – 0,18 мм. Вільний 

запас цукрів у вузлі кущіння (25,3 %), за період спокою рослини використали в 
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середньому за сортами на 24,1 %. Отримані результати свідчать про 

передчасне входження рослин пшениці в зиму порівняно з 2015/16 р. в 

середньому на 50 діб, при якому культура не мала достатнього коефіцієнта 

кущіння. 

Запаси вологи, які рослини пшениці отримали з осені позитивно вплинули 

на їх весняний розвиток та рівень врожайності, який на 42,06 % перевищував 

Лісостепову зону. За таких гідротермічних умов на ЧВВВ (04.03.2017 р.) 

коефіцієнт кущіння рослин становив 3,0. Відсоток накопичення цукрів у вузлі 

кущіння в середньому був на рівні 18,0 %, також за період спокою довжина 

конуса наростання збільшилась в середньому майже вдвічі та становила 

0,32 мм (додаток М.4). Отримані результати свідчать про помірно м’яку 

перезимівлю рослин пшениці, але в зимовий період вони були досить 

ослабленими. 

Впродовж 2017/18 р. в зоні Полісся, порівняно з Лісостепом рівень 

зволоження був вищим такі умови призвели до формування врожаю майже на 

одному рівні в двох зонах дослідження. Але в період колосіння пшениці озимої 

відмічали недостатнє зволоження ґрунту в зоні Полісся (ГТК = 0,24), що 

вплинуло на зниження врожайності зерна порівняно з минулими роками. Сівбу 

в зоні Лісостепу розпочали в умовах посухи, достатню кількість опадів 

відмічали за 15–18 діб до часу припинення осінньої вегетації, майже одночасно 

спостерігали надмірний рівень перезволоження території в Поліссі, якому теж 

передував посушливий період. 

До часу припинення вегетації в зоні Лісостепу (15.11.2017 р.), враховуючи 

умови зволоження (рис. 5.7) та температурний режим, рослини пшениці озимої 

мали незначний коефіцієнт кущіння (1,0) (додаток М.5), але враховуючи 

помірно м’які умови перезимівлі за ЧВВВ (04.04.2018 р.) він становив 3,0, що 

вказує на ймовірне позитивне використання запасів вологи, за рахунок 

випадання опадів в кінці жовтня 2017 р. Накопичення цукрів у вузлі кущіння у 

зразках становило у середньому, 36,9 %, з яких за період спокою рослини 

використали 28,2 %. 
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Рис. 5.7 Гідротермічні умови за період вегетації пшениці озимої 2017/18 р. 

(Лісостеп (МІП), Полісся (НСДС)) 

Примітки: СБ – сівба, СХ – сходи, ЧПОВ – час припинення осінньої 

вегетації, ПС – період спокою, ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації, К – 

колосіння, ПВС – повна стиглість. 

 

Такий вміст цукрів є достатнім для вдалої перезимівлі рослин навіть при 

затяжній зимі. Встановлено середнє значення довжини конуса наростання в 

осінній період – 0,28 мм та збільшення його на 69,1 % за настання ЧВВВ (рис. 

5.8). До припинення вегетації в зоні Полісся (20.11.2017 р.) за умов зволоження 

(рис. 5.7) та температурного режиму осені 2017 р. рослинам пшениці озимої не 

вистачило часу сформувати достатню кущистість. За 10–12 діб до припинення 

осінньої вегетації випало 88,39 мм опадів, але це не дало позитивний результат 

на входження рослин в зиму, середній коефіцієнт кущіння по сортах становив 

1,0 (додаток М.6), на період ЧВВВ (09.04.2018 р.) він збільшився до показника 

1,2, так як за умов весняної ґрунтово-повітряної посухи (ГТК = 0,24) рослинам 

не вистачило осінньо-зимових запасів вологи. Накопичення цукрів у вузлі 

кущіння у зразках становило у середньому 25,0 % з яких за період спокою 

рослини використали 21,2 %. Середнє значення довжини конуса наростання в 

осінній період склало 0,19 мм, збільшення відмічали на 40,6 % за настання 

ЧВВВ. 
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Рис. 5.8 Накопичення цукрів у вузлі кущіння рослин пшениці озимої 

на час припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 2017/18 р. 

(Лісостеп (а) (МІП), Полісся (б) (НСДС)) 

Примітки: ЧПОВ – час припинення осінньої вегетації, ЧВВВ – час 

відновлення весняної вегетації, 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. 
 

За результатами виділено кращі генотипи пшениці озимої: МІП Княжна, 

МІП Дніпрянка, Горлиця миронівська, Вежа миронівська та 

Естафета миронівська, що мають підвищений адаптивний потенціал у 

міжфазний період «сходи – час припинення осінньої вегетації». Їх можна 

використовувати в селекційному процесі для створення вихідного матеріалу, 

адаптованого до різних екологічних зон.  

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. 

 

5.2. Оцінити Triticum aestivum L. за морозо- та зимостійкістю 

 

Проблема морозо- та зимостійкості пшениці озимої є однією з найбільш 

важливих у стабілізації виробництва зерна. Погодні умови перезимівлі пшениці 

озимої в Україні вирізняються непередбачуваністю, різноманітністю і 

складністю за роками. Нерідко вони потрапляють під дію низьких температур, 
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що зумовлює до зрідження, іноді до абсолютної загибелі рослин. Сорти 

пшениці озимої, призначені для виробничого використання в Україні, мають 

бути достатньо зимостійкими, оскільки лише за цієї умови можлива реалізація 

генетичного потенціалу врожайності сорту [306]. 

За даними В. В. Моргуна, існує помітний зв’язок між еколого-

географічними умовами регіону поширення рослин та генетично обумовленим 

рівнем їх стійкості до екстремальних факторів [307]. М. І. Вавілов [308] 

підкреслював, що загибель рослин пшениці озимої зумовлюється різними 

чинниками: низькі від’ємні температури, льодова кірка, вимокання, випрівання 

тощо. Вирішення цієї проблеми потребує глибокого знання біологічних 

особливостей рослин, їх стійкості до екстремальних умов середовища, у тому 

числі до дії холоду та морозів. Стреси, обумовлені дією несприятливих 

чинників довкілля (низькою температурою та морозами) є одним із основних 

факторів, що обмежують продуктивність озимих культур [309]. Зимостійкість – 

одна з необхідних складових адаптивності сортів пшениці озимої [310, 311], 

підвищення врожайності яких супроводжується зниженням зимостійкості, 

однак поєднання в одному генотипі зимостійкості з продуктивністю та іншими 

цінними ознаками може бути допустиме [312, 313]. Здатність протистояти 

несприятливим умовам зимівлі, зокрема стійкості до низької температури та до 

її коливань впродовж зимового періоду, є важливим за створення сортів 

пшениці м’якої озимої. Глобальні зміни клімату спонукають до проведення 

досліджень з селекції на зимо-, морозостійкість сортів [314]. 

Селекція пшениці на стійкість до стресових факторів середовища може 

стати новим етапом генетичного поліпшення культури [315]. До таких 

досліджень слід віднести методичні рекомендації щодо використання 

паперових рулонів для оцінки й добору цінних генотипів [248]. 

Зимостійкість є цілісною з найбільш суттєвих складових адаптивного 

потенціалу пшениці озимої [316, 317]. Результати низької перезимівлі складно 

компенсувати, а у випадку сильного зрідження або ж повної загибелі посівів, 

взагалі неможливо, прогнозувати ефективність добору одночасно за 

врожайністю і зимостійкістю (морозостійкістю) досить складно [318–321]. 
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Багаторічними дослідженнями науковців МІП [322–324] встановлено, що у 

роки із сприятливими умовами зимівлі зразки пшениці, як правило, 

перезимовували на 80–100 %. Практичний досвід селекціонерів вказує, що 

найбільш достовірну оцінку морозо-, зимостійкості пшениці м’якої озимої 

можна отримати при використанні польових методів її визначення. Але у 

результаті зміни клімату за останні роки у зоні Лісостепу та Полісся України 

осінньо–зимові періоди характизувалися нестійким температурним режимом, 

тому у польових умовах оцінити селекційний матеріал за морозо-, 

зимостійкістю вдається раз на 5–10 років [112]. 

Мінливість погодних умов, сприятливих для диференціації 

досліджуваних сортів за зимостійкістю в польових умовах, спонукає 

використовувати різні лабораторні методи. Так, сорти пшениці озимої щороку 

проморожували при t -12,5 °С відповідно до методичних рекомендацій [226].  

Враховуючи попередні дослідження селекціонерів МІП на пшениці 

озимій, виявлено, що навіть за візуально непомітного пошкодження після дії на 

рослини низьких температур, які наближаються до критичних, досліджувані 

сорти різняться за станом конуса наростання. Відмічено тенденцію, що під 

негативну дію низьких температур потрапляли рослини, які перейшли на ІІІ 

етап органогенезу, меншою мірою пошкоджуються рослини, в період спокою 

на ІІ етапі органогенезу. Нами відмічено, що порівняно інтенсивний ріст і 

диференціація конусів наростання впродовж осінньої вегетації не завжди є 

показником морозо- та зимостійкості сортів. 

З метою визначення рівня морозостійкості сортів пшениці озимої 

проводили систематичні проморожування проростків за методичними 

рекомендаціями МІП та «Спосіб добору морозостійкого селекційного 

матеріалу пшениці м’якої озимої» (патент) [234, 235]. Даний метод 

визначення відносної морозостійкості сортів пшениці озимої досліджували в 

умовах контрольованого режиму. З кожного сорту зразка відбирали по 200 

кращих зерен, які пророщували впродовж 48 годин у чашках Петрі на 

фільтрувальному папері у термостаті при температурі +25 ºС. Насіння, що 

проросло, вміщували у спеціальні марлеві мішечки, які складали у скляний 
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ексикатор. Проморожування проростків приблизно однакової довжини до 

5 мм проводили за схемою: перша фаза загартування при температурі +1 °С 

впродовж 8 діб, друга – 3 доби за температури -4 °С, надалі проводили 

зниження до температури проморожування -12,5 °С по 2 °С щогодини. 

Оптимальною для диференціації зразків при визначенні морозостійкості у 

проростках була температура -12,5 °С. Таке відносно швидке зниження 

температури дозволяє значно скоротити час досліду за правильно підібраної 

температури проморожування та не впливає на достовірність оцінки та добір 

морозостійкого матеріалу. Загартування та проморожування проростків 

пшениці озимої здійснювали у спеціально пристосованих міні-камерах ЛВН–

200 Г. Після проморожування проростків температуру у камері поступово 

підвищували і через 5–6 діб підраховували кількість життєздатних проростків 

для загальної оцінки сортів за морозостійкістю. 

Досліджувані сорти порівнювали відносно сорту еталону морозостійкості 

– Миронівська 808. За роки вивчення найвищий рівень морозостійкості для усіх 

сортів відмічали в 2018 р. За 2016–2017 рр. відзначали слабку диференціацію за 

морозостійкістю до критичних реакцій на зниження температури, так як 

досліджуваним матеріалом слугували вже стабільні сорти, створені 

планомірним формуванням кращої адаптованості селекційного матеріалу МІП 

завдяки послідовному добору більш зимостійких форм. Середня кількість 

живих проростків після проморожування по досліду складала у 2016 р. – 82,0 % 

(еталон – 75,0 %), 2017 р. – 83,0 % (еталон – 79,0 %), 2018 р. – 86,5 % (еталон – 

77,5 %) (табл. 5.1).  

Більшість сортів пшениці озимої формували високий рівень 

морозостійкості, на що вказують експериментальні дані. Враховуючи аналіз 

проморожування проростків пшениці та частку їх життєздатності варто 

відмітити: сорт МІП Дніпрянка мав найменше стандартне відхилення за 

дослідом – 1,26 %, коефіцієнт варіації становив – 1,42 %, з середнім значенням 

морозостійкості на рівні 88,83 %. 
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Таблиця 5.1 

Проморожування проростків пшениці та частка їх життєздатності 

(лабораторний метод) (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

Кількість живих проростків 

після проморожування, %. 

Статистичні параметри (середнє за 

роками) 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Lim, % 

σ Х V, % 
max min 

МИР 808 (ет.) 75,0 79,0 77,5 79,0 75,0 2,02 77,17 2,62 

Подолянка (ст.) 89,0 79,0 84,0 89,0 79,0 5,00 84,00 5,95 

Трудівниця МИР 84,5 85,5 91,5 91,5 84,5 3,79 87,17 4,34 

Горлиця МИР 80,5 85,5 85,5 85,5 80,5 2,89 83,83 3,04 

МІП Валенсія 79,0 81,0 86,0 86,0 79,0 3,61 82,00 4,40 

Господиня МИР 77,5 76,5 81,0 81,0 76,5 2,36 78,33 3,02 

МІП Княжна 75,5 79,5 87,0 87,0 75,5 5,84 80,67 7,24 

Вежа МИР 84,5 86,0 83,5 86,0 83,5 1,26 84,67 1,49 

МІП Дніпрянка 87,5 89,0 90,0 90,0 87,5 1,26 88,83 1,42 

Естафета МИР 75,5 77,0 84,5 84,5 75,5 4,82 79,00 6,10 

Грація МИР 79,5 81,5 85,0 85,0 79,5 2,78 82,00 3,39 

Примітки: ет. – еталон, ст. – стандарт. МИР – миронівська, max –

максимальне значення за роками, min –мінімальне значення за роками, σ – 

стандартне відхилення, Х – середнє значення, V – коефіцієнт варіації. 
 

У сорту Вежа миронівська також відмічали стандартне відхилення – 

1,26 %, з коефіцієнтом варіації – 1,49 %, морозостійкість за дослідом 

дорівнювала 84,67 %; сорт Господиня миронівська за рівнем морозостійкості в 

середньому перевищував стандарт на 1,25 % з стандартним відхиленням – 

2,36 %.  

 

5.3 Оцінити аспекти жаро- та посухостійкості рослин пшениці 

 

Розгляд фізіологічних досліджень посухостійкості і жаростійкості рослин 

від часів К. А. Тімірязєва до нашого часу проведено у працях видатних вчених 

[326–328]. Незважаючи, що сучасна фізіологія рослин має цілий ряд 

методичних розробок [329] для діагностики стійкості рослин пшениці озимої до 

ґрунтової посухи й високих температур, значного зрушення у розв’язанні 

проблеми не спостерігали.  

Досить різкі зміни температур у Лісостепу та Поліссі України – це 

об’єктивна реальність, яку неможливо відмінити. Тому, на нашу думку, слід 
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детально обґрунтувати особливості адаптації культури до стресу в умовах 

МІП та НСДС. Дослідження посухостійкості у польових умовах потребує 

багаторічних спостережень, тому що вона проявляється не кожного року і 

суттєво різниться за ступенем напруженості термофакторів [330]. 

Сучасні методи оцінки посухостійкості за об’єктивністю та швидкістю 

визначення її не відповідають потребам випробувань пшениці озимої. 

Особливої уваги заслуговує методика ранньої діагностики посухо- і 

жаростійкості рослин, за якою об’єктом дослідження є насіння. Здатність 

рослин на перших етапах розвитку використовувати вологу в умовах посухи є 

важливою біологічною і господарською ознакою [113]. 

 

5.3.1 Охарактеризувати ранню діагностику жаростійкості нових 

сортів 

 

Для характеристики жаростійкості генотипів пшениці озимої 

використовували лабораторний метод, який ґрунтується на різних принципах, 

що відображають різні фізіолого-біохімічні реакції.  

Ранню діагностику жаростійкості проводили за методичними 

розробками патенту запропонованого вченими МІП «Спосіб добору 

жаростійкого селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої» [233] (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9 Підготовка (А) та прогрівання (Б) пробірок з насінням сортів 

пшениці озимої на водяній бані (лабораторний дослід, 2016–2018 рр.) 

 

У 2016–2018 рр. досліджували десять сортів за рівнем жаростійкісті. По 

100 насінин засипали у пробірки і заливали водою кімнатної температури 
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(повторність двохразова). Пробірки з насінням прогрівали на водяній бані 

впродовж 20 хвилин при температурі +56…+58 °С. Контролем слугувало 

насіння, з дистильованою водою кімнатної температури, але не піддавали дії 

високої температури. Потім прогріте і непрогріте (контроль) насіння у 

дворазовій повторності розкладали в ростильні, які ставили в термостат при 

температурі +21 °С. На сьому добу кількість схожого прогрітого і непрогрітого 

насіння виражали у відсотках до контролю (рис. 5.10).  
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Рис. 5.10 Схожість насіння сортів пшениці озимої після дії температурного 

стресу (+56…+58 °С) (лабораторний дослід, 2016–2018 рр.) 

 

На основі проведених досліджень упродовж трьох років виявлено, що 

після дії на насіння підвищених температур їх можна поділити на групи за 

кількістю пророслих насінин: з високою схожістю (пророслого насіння 81–

100 %), середньою (61–80 %) та слабкою (40–60 %). За відсотком схожості 

насіння перевищували контроль (100 %) сорти: Господиня миронівська (86–

88 %), МІП Дніпрянка (83–86 %), МІП Валенсія (82–86 %) та Вежа миронівська 

(82–84 %). Більшість сортів пшениці озимої характеризується високою 

жаростійкістю. Експериментальні дані свідчать, що рання діагностика 

жаростійкості може бути використана для оцінки сортів і виявлення серед них з 

високим відсотком схожості при дії на насіння температурного чинника. 
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5.3.2 Диференціація сортів пшениці за індексами посухостійкості 
 

За прогресуючої динаміки глобального потепління спостерігається 

циклічність посухи за роками та її посилення. Для одержання високого рівня 

врожайності пшениці в таких умовах, необхідно вирощувати стійкі, адаптивні 

до дефіциту вологи сорти, що позитивно реагують на зміни навколишнього 

природного середовища [331].  

Об’єктивним показником стійкості рослини до посухи вважається їх 

урожайність за умов водного дефіциту [326–328]. Для виявлення посухостійких 

генотипів в польових умовах запропоновано кілька критеріїв відбору, що 

полягають у рівні врожайності зерна у стресових і оптимальних умовах 

розвитку [237, 238]. Для відбору посухостійких сортів на даний час 

актуальності набувають індекси посухостійкості, які враховують рівень втрати 

урожаю під впливом посухи порівняно з оптимальними умовами вирощування 

[243]. Ці індекси базуються як на стійкості, так і на чутливості генотипів до 

водного стресу. R. A. Fischer і R. Maurer [332] ввели індекс сприйнятливості до 

стресу (SSI) у зернових культур, який визначає рівень чутливості генотипу до 

різних стресових факторів, зокрема посухи. P. Gavuzzi та співавтори [333] для 

аналізу зернових культур впровадили індекс урожайності в стресових умовах 

(YI), який визначається відношенням урожайності сорту під впливом 

стресового чинника до середньої урожайності випробуваних сортів у подібних 

умовах. Н. О. Вус та співавтори [334] порівнюючи низку індексів, показали, що 

для більш точної оцінки зразків за посухостійкістю доречно користуватися не 

одним, а комплексом індексів. Ці показники ґрунтовно характеризували ступінь 

зниження врожайності рослин на фоні посухи порівняно зі зволоженим фоном. 

Перелік найбільш використовуваних індексів, а також формули їх визначення 

наведені у таблиці 5.2. Характеристика сортів за найбільш поширеними 

індексами посухостійкості наведена в таблицях 5.3, 5.4. За дослідженими 

індексами кращим є сорти з меншим числовим значенням індеків толерантності 

(TOL), стресосприйнятливості (SSI), абіотичної толерантності (ATI), зниження 

урожайності (YRR) та відсоткової сприйнятливості до стресу (SSPI). 
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Таблиця 5.2 

Індекси посухостійкості та формули для їх визначення 

Назва індексу Формула 

Індекс сприйнятливості до посухи 

(SSI) [332] 
SSI = (1–Ys/Yp)/(1–Ȳs/Ȳp) 

Середня урожайність (MP) [237] MP = (Yp+Ys)/2 

Індекс урожайності (YI) [333] YI = Ys/Ȳs×100 

Толерантність (TOL) [237] TOL = Yp–Ys 

Середнє геометричне урожайності 

(GMP) [335] 
GMP = √(Yp×Ys) 

Середня гармонійна (HM) [336] HM = 2(Yp×Ys)/(Yp+Ys) 

Процентний індекс сприйнятливості 

до стресу (SSPI) [337] 
SSPI = [(Yp-Ys)/2Ȳp]×100 

Індекс продуктивності в стресових і 

сприятливих умовах (SNPI) [337] 

SNPI =  

[3√(Yp+Ys)/(Yp-Ys)]×[3√(Yp×Ys×Ys)] 

Індекс толерантності до абіотичного 

стресу (ATI) [337] 
ATI = [(Yp-Ys)/(Ȳp/Ȳs)]×[√(Yp×Ys)] 

Індекс зниження урожайності (YRR) 

[338] 
YRR = 1–Ys/Yp 

Примітки: Ys – урожайність сорту під впливом посухи; Yp – урожайність 

сорту в оптимальних умовах; Ȳs – середня урожайність всіх сортів під впливом 

посухи; Ȳp – середня урожайність всіх сортів в оптимальних умовах. 

 

За рештою індексів толерантніші до посухи (середньої урожайністі (MP), 

урожайністі (YI), середньої геометричної урожайності (GMP), середньої 

гармонійної (HM), продуктивності в стресових і сприятливих умовах (SNPI)) 

генотипи з більшим числовим значенням показника. Згідно з індексом 

толерантності (TOL) у середньому за дослідженими різниця врожайності 

становила TOL = 3,54 т/га. У зоні Лісостепу найменшу різницю, а відповідно й 

нижче значення індексу толерантності виявлено, поряд із стандартом в сорту 

Господиня миронівська (TOL = 2,86) (табл. 5.3). Також цей сорт виділили за 

значенням індексу стресосприйнятливості (SSI = 0,85), процентного індексу 

сприйнятливості до стресу (SSPI = 19,6) та індексу зниження урожайності 

(YRR = 0,41). 

Сорт Трудівниця миронівська вирізняли за індексом урожайності 

(YI = 111,4), середнім геометричним урожайності (GMP = 5,65) та індексом 

продуктивності в стресових і сприятливих умовах (SNPI = 7,72). За 
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показниками середньої продуктивності кращим був сорт Горлиця 

миронівська (MP = 6,01), за гармонічним середнім значенням (HM = 5,32) – 

МІП Валенсія. 

Таблиця 5.3 

Характеристика сортів пшениці м’якої озимої за індексами посухостійкості 

в умовах випробування Лісостепу (МІП) (2015/16, 2016/17 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 

Примітка: 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: індексом 

толерантності (TOL = 1,11), стресосприйнятливості (SSI = 0,37), процентним 

індексом сприйнятливості до стресу (SSPI = 6,21), індексом зниження 

урожайності (YRR = 0,14), індексом урожайності (YI = 123,0) та індексом 

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) (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Характеристика сортів пшениці м’якої озимої за індексами посухостійкості 

в умовах випробування Полісся (НСДС), (2016/17, 2017/18 рр.) 

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

Подолянка (ст.) 2,66 0,83 14,88 12,34 0,30 7,40 107,40 7,28 7,16 12,40 

Трудівниця МИР 3,21 1,02 17,97 13,76 0,38 6,96 94,70 6,77 6,59 10,20 

Горлиця МИР 4,27 1,31 23,88 17,18 0,48 6,72 81,10 6,37 6,04 8,36 

МІП Валенсія 3,87 1,09 21,66 18,28 0,40 7,72 102,30 7,47 7,23 10,87 

Господиня МИР 4,75 1,34 26,57 20,55 0,49 7,25 86,20 6,84 6,47 8,86 

МІП Княжна 2,88 0,97 16,11 11,97 0,35 6,73 93,60 6,57 6,42 10,22 

Вежа МИР 3,06 0,92 17,11 14,18 0,34 7,49 105,50 7,33 7,18 11,62 

МІП Дніпрянка 3,17 0,91 17,73 15,37 0,34 7,84 110,60 7,67 7,51 12,21 

Естафета МИР 1,11 0,37 6,21 5,25 0,14 7,51 123,00 7,48 7,46 17,40 

Грація МИР 3,85 1,13 21,53 17,25 0,42 7,35 95,90 7,09 6,84 10,13 

X 3,28 0,99 18,37 14,61 0,36 7,30 100,03 7,09 6,89 11,23 

max 4,75 1,34 26,57 20,55 0,49 7,84 123,00 7,67 7,51 17,40 

min 1,11 0,37 6,21 5,25 0,14 6,72 81,10 6,37 6,04 8,36 

S 1,01 0,27 5,63 4,26 0,10 0,39 12,32 0,43 0,49 2,53 

Примітка: 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. 

 

Встановлено, що серед досліджуваних зразків високим рівнем 

посухостійкості характеризувався сорт Господиня миронівська та 

Естафета миронівська, які за результатами оцінки виділили за чотирма (TOL, 

SSI, SSPI, YRR) та шістьма індексами (TOL, SSI, SSPI, YRR, YI, SNPI) 

відповідно. Відносно високою посухостійкістю також характеризували сорти 

Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська та МІП Дніпрянка. 

 

5.4 Синекологічні особливості стійкості пшениці озимої проти 

основних зубників хвороб 

 

Серед сільськогосподарських культур пшеницю озиму, як продовольчу 

культуру України, важко переоцінити. Вона займає більш як половину посівних 
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площ зернових культур та провідне місце за валовим збором зерна. 

Патогенні організми уражують культуру з фази її висіву до збирання врожаю. 

Фітосанітарний стан на посівах пшениці в останні роки істотно змінився, 

про що свідчать результати багаторічного моніторингу хвороб. Значно 

підвищилося ураження найбільш шкідливими захворюваннями: Tilletia caries 

Tul., Septoria tritici Rob.et. Desm., Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal, 

Fusarium radix putrescat de cereals, Puccinia recondita Rob. et Desm f. sp. tritici 

Eriks., Fusarium Link graminearum Schwabe, Microdochium nivale, бактеріози, 

вірусні хвороби, іноді досягаючи рівня епіфітотії. Варто зазначити, що недобір 

урожаю пшениці озимої від комплексу хвороб становить від 12 до 18 %, а в 

роки епіфітотій – 25–50 % і більше [339, 340]. 

Більшість сортів пшениці озимої, що вирощують у виробництві, 

уражуються збудниками хвороб. Тому перспективним напрямком є створення 

сортів пшениці озимої з груповою стійкістю. Посіви стійких сортів менше 

уражуються хворобами, що є істотним важелем, за допомогою якого можливе 

утримання наростання інфекції збудників хвороб і забезпечення захисту рослин 

від них без застосування хімічних засобів. Стійкість проти хвороб ми 

розглядаємо, як головну умову для повного прояву біологічного потенціалу 

пшениці, досягнутого у миронівських нових сортах [339]. 

 

5.4.1 Методичні підходи до визначення стійкості рослин пшениці 

озимої за штучної інокуляції збудником Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici 

Em. Marchal 

 

Борошниста роса (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal 

(E. graminis). Прояв хвороби відбувається з фази сходів і впродовж всієї 

вегетації до повної стиглості рослин. Патоген набуває сильного розвитку в 

прохолодну і вологу погоду, в загущених та перерослих посівах. Симптоми 

проявляються на листі (з обох боків листової поверхні), стеблах, листкових 

піхвах, а у епіфітотійні роки і на колосі у вигляді світлого павутинистого 

нальоту та подушечок борошнистого нальоту спочатку білого, потім 

жовтувато-сірого кольору. Шкодочинність її полягає у зменшенні 
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асиміляційної поверхні листя, що уповільнює розвиток рослин. E. graminis 

впливає на зменшення кількості, маси зерен та до неповного наливу зерна. 

Недобір за урожайністю унаслідок ураження борошнистою росою становить 

10–15 %, а в роки епіфітотій сягає 30 % [341, 342]. 

Для лабораторного методу штучної інфекції (E. graminis) рослин 

пшениці озимої використовували методику, запропоновану В. И. Кривченко 

[214]. Більш зручним і продуктивним є лабораторний метод, з використанням 

світлоустановок і реактиву – бензимідазолу (C7H6N2). Одне з найважливіших 

властивостей препарату – зберігати життєздатність ізольованих листків 

впродовж 2–3-х тижнів без зміни імунологічних властивостей рослин. 

Сутність методу полягала в наступному:  

– рослини 10 сортів (Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська, 

МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська, 

МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська та стандарт 

Подолянка) вирощували в горщиках або ростильнях ставили у термостат для 

швидкого проростання насіння з подальшим використанням світло установок. 

На початку утворення другого листка зрізали вже сформовані перші листки, 

повністю або верхню частину, та розміщали у чашки Петрі. Місця зрізів 

прикривали змоченою в розчині бензимідазолу ватою, під листки підкладали 

чисті предметні скельця, в одній чашці можна розмістити 3 сорти по 5 

листочків, концентрація робочого розчину бензимідазолу 0,004 %, тобто 40 мг 

препарату на 1 літр води. 

У кожному досліді використовувати одну і ту ж частину листка сорту, 

краще верхню, або половинку семиденних проростків. Вирощування рослин 

сортів пшениці озимої та укладання відрізків листя показано на рисунку 5.11. 

Інфекційним матеріалом слугувала місцева популяція. Для інокуляції відрізків 

листя застосовували метод струшування спор. Чашки Петрі закривали кришкою 

на 24 години, переміщаючи в затемнене місце, після чого переставляли на 

стелажі світлоустановок. Облік реакції стійкості проводили на восьму, дев’яту 

добу після інокуляції E. graminis. Додавали розчин бензимідазолу в чашки один 

раз у три, чотири доби після інокуляції до появи подушечок гриба. 
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Рис. 5.11 Схема розкладання відрізків листя сортів у чашки Петрі при 

бензимідазольному методі за інокуляції збудником E. graminis 

(лабораторний дослід, 2018 рр.) 

 

На відрізках листків відмічали позитивний розвиток спороношення гриба 

E. graminis. Результати оцінок співпадають із польовими за використання 

різних фонів патогена. Перевагою методу є його доступність і невеликі 

енергозатрати. За винятком літніх жарких місяців експерименти можна 

проводити цілий рік в чітко контрольованих умовах освітлення, вологості і 

навіть температури. Останню регулюють природним або примусовим 

вентилюванням від простого автоматичного пристрою. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що оптимальними 

умовами при інокуляції відрізків листя патогеном E. graminis і визначення 

стійкості рослин є температура +18–21 °С і відносна вологість повітря в 

діапазоні 70–99 % (за 14–16-ти годинній добі). Реакція стійкості рослин істотно 

змінювалася при високих температурах. Тому перевищення критичного 

показника в +22–25 °С може знівелювати результати. При температурах вище 

+25 °С експерименти проводити не рекомендуємо. Мінімально допустимою 

температура +15–17 °С. 

Освітлення також безпосередньо впливає на інкубаційний період 

збудника і, відповідно, точність дослідів. Доведено, що оптимальним 

освітленням є 4500 люкс. Регулювання світлового потоку здійснювали 

відключенням окремих ламп та установки. 

За використання даного лабораторного методу нами проведена оцінка 10 

сортів миронівської селекції у порівнянні з стандартом та уразливими сортами 

Кепрок (USA), Хунь–Дань (CHN) за інокуляції збудником E. graminis. У 

нашому випадку на рослинах, в місцях його контакту зі збудником, 

утворюються хлорози і некрози, пустули. 
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У таблиці 5.5 наведена реакція досліджень сортів за стійкістю проти 

E. graminis з урахуванням їх реакції на проникнення патогена у рослину. 

Найбільшу стійкість відмічено за штучної інокуляції у сортів: МІП Валенсія, 

Господиня миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, 

Естафета миронівська, Грація миронівська. Сорти Трудівниця миронівська та 

Горлиця миронівська. 

Таблиця 5.5 

Реакція сортів пшениці озимої на інокуляцію збудником Erysiphe graminis 

DC. f. sp. tritici (лабораторний дослід, середнє за 2017–2018 рр.) 

Групи сортів за стійкістю Сорт, оригінатор 
Хлорози, некрози, 

пустули 

Стійкі – відсутність ураження 

Відносно стійкі 

МІП Валенсія, 

Господиня миронівська, 

МІП Княжна, 

Вежа миронівська, 

МІП Дніпрянка, 

Естафета миронівська, 

Грація миронівська (МІП) 

незначні хлорози, пустули 

відсутні 

Відносно сприятливі 

Подолянка (ІФРГ, МІП) –

стандарт, 

Трудівниця миронівська, 

Горлиця миронівська 

(МІП) 

одиничні пустули 

Сприятливі – помірне число пустул 

Високо сприятливі 
Кепрок (USA), Хунь-Дань 

(CHN) 

пустули добре виражені, 

зливаються, з рясним 

спороношенням 

 
 

Найбільш чутливими залишились сорти-заражувачі Кепрок (USA) та 

Хунь-Дань (CHN). Даний метод також успішно застосовують для оцінки інших 

зернових культур щодо збудників низки хвороб [192, 342, 343]. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень з визначення стійкості 

рослин пшениці озимої за штучної інокуляції збудником E. graminis, у 

лабораторних умовах МІП виділено сорти з різним ступенем стійкості до 

патогена. Кращі з них (МІП Валенсія, Господиня иронівська, МІП Княжна, 

Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська ) 

рекомендовані як джерела стійкості та залучені в селекційну роботу. 
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5.4.2 Дослідження комплексної стійкості рослин пшениці за 

використання різних фонів патогенів Septoria tritici Rob. et Desm., Puccinia 

recondita f. sp. tritici Rob. et Desm., Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. 

Marchal 

 

Септоріоз (Septoria tritici Rob.et. Desm. – S. tritici) характеризується 

високою інтенсивністю ураження за умов тривалої вологості, особливо в фазу 

«цвітіння – колосіння» пшениці озимої. Проявляється патоген переважно на 

листі з обох боків у вигляді плям, спочатку не чітко виражених з контуром. 

Потім плями збільшуються і в центрі їх формуються темні крапки-пікніди. 

Недобір урожаю може сягати більше 20 %. Шкодочинність септоріозу 

проявляється у зменшенні асиміляційної поверхні листя, недорозвиненості 

колосків, щуплості зерна, зниження врожаю та сходів насіння [344].  

Упродовж 2016–2018 рр. досліджували динаміку ступеня ураження 

S. tritici сортів пшениці озимої у Лісостепу в природних умовах (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12 Інтенсивність ураження рослин пшениці збудником S. tritici 

(природній фон, зони Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС), 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. 
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Відзначали тенденцію до збільшення поширення збудника на час 

цвітіння і колосіння рослин за роками в зоні Лісостепу, на що ймовірно 

впливали умови зволоження та зниження середньодобової температури. 

Підвищений рівень інтенсивності ураження патогеном до 20 % відмічали в 

2015/16 р., за ГТК у квітні 1,81 та травні – 1,95. 2016/17 р. Незначною 

динамікою інтенсивності ураження характеризувалися сорти МІП Валенсія (7–

8 %) та МІП Дніпрянка (9–11 %), які виявилися стійкими до збудника S. tritici. 

В умовах Полісся найвищу інтенсивність ураження S. tritici (20 %) сортів 

відмітили в 2016/17 р. Інтенсивне поширення збудника виявили в період від 

колосіння до цвітіння рослин. У травні 2017 р., надмірне перезволоження 

(ГТК = 3,11) вплинуло на швидке поширення хвороби. Стійкими до збудника за 

роками та зонами досліджень були сорти МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

Бура іржа (Puccinia recondita Rob. et Desm f. sp. tritici Eriks – P. recondita). 

Проявляється збудник хвороби на листі та його піхвах. Спочатку переважно на 

верхній стороні листка проявляються ржаво-бурі подушечки, уредопустули, які 

за сприятливих погодних умов швидко поширюються. Найбільшої шкоди бура 

іржа завдає у фазі молочної стиглості. При сильному проявленні її, 

уредопустули вкривають майже всю поверхню листової пластини, що впливає 

на скручування її та відмирання. Шкодочинність бурої іржі полягає у 

зменшенні асиміляційної поверхні і посиленні транспірації рослин, що 

спонукає до порушення водного балансу і передчасного відмирання листя та 

щуплості зерна [345]. 

У Лісостепу найбільшу інтенсивність ураження рослин пшениці 

збудником P. recondita (18 %) відмічали в фазу формування та наливу зернівки 

2016/17 р. в умовах критичної посухи (ГТК = 0,32) та підвищених температур 

(+20,6 °С) (рис. 5.13). Стійкими до поширення хвороби визначили сорти: 

Горлиця миронівська, МІП Валенсія та МІП Княжна. 

В умова Полісся найвище ураження рослин збудником P. recondita (18 %) 

відмічали в фазу молочної стиглості 2015/16 р. (ГТК = 0,67), 2016/17 р. 

(ГТК = 0,81), що притаманно для даного патогена. Підвищений температурний 

режим (+15,0 °С), вплинув на виcoкy peпpoдyктивнy здaтнicть збудника та 
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скорочення тpивaлості ypeдинioгeнepaції. Стійкими до патогена виявили 

сорти: Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська та Естафета миронівська. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

С
т
у

п
ін

ь
 у

р
а
ж

е
н

н
я
, 

%

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сорт

2016 р. Лісостеп 2016 р. Полісся 2017 р. Лісостеп

2017 р. Полісся 2018 р. Лісостеп 2018 р. Полісся
 

Рис. 5.13 Інтенсивність ураження рослин пшениці збудником P. recondita 

(природній фон, зони Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС), 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. 

 

Прояв E. graminis в умовах Лісостепу відмічали в 2015/16 р. від початку 

колосіння до фази воскової стиглості рослин. Патоген набув сильного розвитку 

(19 %) за вологої погоди в травні та червні (ГТК = 1,95 та 1,14, відповідно) 

(рис. 5.14). Умови червня 2016/17 р. також сприяли масовому поширенню 

збудника в фазу молочно-воскової стиглості рослин пшениці (ГТК = 1,53). 

Сорти Трудівниця миронівська та Вежа миронівська характеризували 

середньостійкими. 

В умовах Полісся також відмітили активний розвиток хвороби (11–20 %). 

Ураження рослини зазнали в 2015/16 р. у травні за надмірного перезволоження 

(ГТК = 3,11). Збудник також набув сильного розвитку до 20 % за прохолодної 

та вологої погоди в червні 2017/18 р. (ГТК = 1,75) у фазу молочної та молочно-

воскової стиглості. Вище середньою стійкостю характеризувалися сорти 

МІП Валенсія (14–16 %) та Естафета миронівська (13–16 %).  



 141 

0

5

10

15

20

С
ту

п
ін

ь 
у
р
аж

ен
н

я,
 %

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сорт

2016 р. Лісостеп 2016 р. Полісся 2017 р. Лісостеп

2017 р. Полісся 2018 р. Лісостеп 2018 р. Полісся
 

Рис. 5.14 Інтенсивність ураження рослин пшениці збудником E. graminis 

(природній фон, зони Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС), 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. 

 

Важливим завданням у селекції пшениці м’якої озимої є створення 

комплексно стійкого проти захворювань та шкідників селекційного матеріалу. 

Основна і необхідна умова будь-якої селекційної роботи – це наявність джерел і 

донорів ознаки, за якою ведеться селекція. Особливістю селекції за стійкістю 

проти хвороб є те, що генотипи, визначені як донори, можуть швидко втрачати 

цю властивість. Це відбувається унаслідок зміни вірулентності патогенів та 

погодних умов, тобто відбувається втрата ефективності відомих генів стійкості 

[346, 347]. Тому постійно існує потреба у виявленні нових джерел стійкості 

проти збудників хвороб, пошук яких є актуальним і потребує постійного 

дослідження нових сортів пшениці озимої власної селекції [348]. 

На сьогодні штучні фони стали невід’ємним елементом технології 

створення стійких проти шкідливих організмів сортів більшості 

сільськогосподарських культур. Безсумнівно, що створення та впровадження 

стійких сортів у виробництво – екологічно перспективний шлях розвитку 

сільського господарства. Однак цей процес обов’язково повинен бути 

безперервним, оскільки абсолютної стійкості досягнути неможливо і стійкість 
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проти будь-якого патогена чи проти групи хвороб рано чи пізно може бути 

подолана збудником [348]. 

Упродовж 1987–2021 рр. проводяться об’ємні цілеспрямовані 

дослідження зі створення стійких проти основних хвороб сортів пшениці м’якої 

озимої у лабораторії селекції озимої пшениці МІП спільно з співробітниками 

відділу захисту росли МІП та науковцями Інституту захисту рослин НААН 

(ІЗР) з використання штучного комплексного інфекційного фону (ШКІФ) [210]. 

Створення штучного комплексного інфекційного фону патогенів. 

Збудник P. recondita є одним з найпоширеніших і шкідливих захворювань 

пшениці озимої, що призводить до зниження врожайності пшениці. Основою 

створення синтетичної популяції збудника P. recondita пшениці слугувала 

колекція різноманітних патотипів з відомими генами вірулентності, що 

визначаються при диференціації популяції в зонах Степу, Лісостепу та Полісся 

України. Масове напрацювання спор для штучного інфекційного фону 

проводили науковці ІЗР у зимово-весняний період на універсально 

сприйнятливому сорті заражувачі Хунь-Дань (CHN). У дослідних посівах 

пшениці в фазу виходу рослин в трубку інокулювали згідно методичних 

розробок патенту [210]. Проводили обліки з визначення резистентності рослин 

при максимальному розвитку хвороби в фазу молочно-воскової стиглості 

пшениці. 

Septoria tritici Rob. et Desm (S. tritici). Інтенсивний розвиток хвороби 

проходить на старіючих тканинах рослин пшениці озимої, тому найбільшої 

шкоди хвороба завдає у фазах трубкування, колосіння та цвітіння. Збирання 

інфекційного матеріалу збудника S. tritici проводили у фазу молочної стиглості 

зерна за прведення маршрутних обстежень посівів пшениці озимої на 

сортовипробувальних станціях та на виробничих посівах в різних екосистемах 

зон України науковці ІЗР. Інокуляцію рослин проводили відповідно до 

методичних розробок патенту [210]. Обліки ступеня ураження S. tritici сортів 

пшениці озимої проводили у період максимального розвитку хвороби у фазу 

молочно-воскової стиглості. 
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Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. Marchal (E. graminis). Збудник 

борошнистої роси шкодочинний не тільки в зонах помірного клімату (країнах 

Західної Європи), де патоген в умовах достатнього зволоження завдає найбільш 

вагомих збитків, але й в усьому світі. В умовах Лісостепу України існує 

достатньо високий природний фон збудника E. graminis, для більшого 

накопичення його створювали провокаційний фон. Як накопичувач інфекції, 

використовували сприйнятливий сорт-заражувач Хунь-дань (CHN) його 

висівали з одного боку по довжені ділянок смугою, а також через кожні 50 

номерів. Обліки ураження патогеном пшениці озимої проводили окомірно з 

моменту його прояву та до молочно-воскової стиглості зерна. 

Ураження рослин пшениці озимої збудниками було різним, у зв’язку з 

погодними умовами років досліджень (рис. 5.15).  
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Рис. 5.15 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. 
 

Інтенсивність поширення E. graminis становила за 2016–2018 рр. 8–21 %, 

Стійкими виявили сорти МІП Валенсія, Господиня миронівська, 

МІП Дніпрянка та Грація миронівська, ураження яких не перевищувало 17 %, 

сорт-заражувач – 28–35 %. Стійкість до P. reconditа проявили сорти 
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Трудівниця миронівська, МІП Валенсія, МІП Княжна, МІП Дніпрянка, 

Грація миронівська (до 15 %), сорт-заражувач – 23–30 %, Загальний відсоток 

ураження був у межах 8–18 %. Значне поширення збудника S. tritici відмічали 

на всіх дослідних ділянках. Серед сортів відмітили стійкі: 

Горлиця миронівська, МІП Валенсія, Вежа миронівська та МІП Дніпрянка (до 

18 %), сорт-заражувач – 25–30 %. Загальний відсоток поширення збудника 

варіював у межах 12–23 %. 

Використання та детальне вивчення штучного комплексного 

інфекційного фону патогенів є обґрунтованим та досить актуальним елементом 

технології за стійкістю сортів пшениці озимої проти шкідливих організмів. В 

наших дослідженнях представляють практичну цінність за комплексною 

стійкістю проти основних збудників хвороб (E. graminis + P. reconditа + S. 

tritici) сорти МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

 

5.4.3 Патогенний комплекс насіння пшениці озимої 
 

Розповсюдження та інтенсивний розвиток фузаріозу колоса у вологі роки 

становить потенційну небезпеку. Велика кількість інфекційних структур грибів 

роду Fusarium Link., сприятливі для зараження колоса, погодні умови 

призводять до епіфітотії хвороби. У зв’язку з цим зростає значимість 

постійного контролю за поширенням найбільш шкідливих захворювань 

пшениці, який дозволить враховувати підвищення їх агресивності, 

вірулентності і ареал розповсюдження для створення адаптивної системи 

захисту агроценозів [349–352]. 

За ураження грибами – збудниками хвороб у рослинах виникають 

патологічні зміни фізіологічних процесів, що супроводжуються порушенням 

функцій рослини або окремих її частин. Хвора рослина – своєрідна біологічна 

система, в межах якої ростуть і розвиваються два організми – рослина і патоген, 

що співіснують на основі особливої взаємодії та регулюються умовами 

зовнішнього середовища. 

Якість насіння є одним із основних чинників, що забезпечують високу та 

стабільну урожайність сільськогосподарських культур. Через насіннєвий 
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матеріал можуть поширюватися збудники хвороб, які впливають на 

погіршення цінності самого насіння, так і надалі до зниження продуктивності 

рослин. 

За шкодочинністю серед збудників хвороб зернових колосових культур 

домінують гриби роду Fusarium Link. Вважається, що ступінь розвитку хвороби 

на 70 % залежить від сорту й агротехніки, а на 30 % від погодних умов. 

Інтенсивному розвитку фузаріозу колосу сприяє температура повітря +20–25 ºС 

і підвищена вологість повітря (75 % і більше) у міжфазний період «цвітіння – 

повна стиглість». 

Основне місце локалізації міцелію збудника фузаріозу у зерні із 

прихованою інфекцією – це клітини перикарпію. Відбувається деформація і 

порушення щільності поперечних його клітин. Товщина клітин зовнішнього 

епідермісу збільшується в 1,5–2,0 рази, порівняно з неураженими. Зниження 

врожайності при ураженні всього колоса може становити 82 %, половини – 

76 %, третини – 44 %, крім того близько 70 % зерен втрачають схожість. 

Фузаріоз колосу погіршує хлібопекарські якості зерна, борошна: енергія 

проростання і схожість можуть знижуватися на 24 %, маса 1000 зерен – на 39–

72 %. Отже, заражене спорами насіння небезпечне, бо в ньому є інфекція, що 

слугує джерелом для розповсюдження його під час зберігання. Посів насіння із 

прихованою інфекцією може спричинити загибель сходів або ослаблення 

рослин. Такі рослини сприйнятливі до ґрунтової та аерогенної інфекції [346, 

353].  

Для визначення видового складу збудників хвороб на насінні пшениці 

озимої у лабораторних умовах МІП шляхом проведення фітопатологічного 

аналізу було виявлено рівень інфікування насіння грибами, який відмічали на 

кожному сорті пшениці (Лісостеп та Полісся) (рис. 5.16). 

Із ураженого зерна пшениці у чисту культуру спільно з ВЗР МІП 

виділили шість видів (F. moniliforme, F. gibbosum, F. graminearum, F. culmorum, 

F. sporotrichiella, F. avenaceum) грибів роду Fusarium Link. 
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Рис. 5.16 Видовий склад грибів роду Fusarium Link, виділений із насіння 

пшениці озимої, вирощеної в умовах випробування Лісостепу (МІП) і 

Полісся (НСДС) (2017, 2018 рр.) 

Для визначення насінневої інфекції проводили фітопатологічний аналіз 

зразків зерна сортів миронівської селекції, зібраного в зонах Лісостепу і 

Полісся. У лабораторних умовах поверхнево стерилізували матеріал методом 

занурення його в 70 % розчин C2H5OH на 1–2 с. Після цього зерно промивали 

стерильною водою, просушували між листками фільтрувального паперу та 

розкладали у вологі камери в стерильних чашках Петрі. Матеріал витримували 

в термостаті при температурі +26–28 С впродовж 5 діб. Ідентифікацію грибів 

проводили при огляді досліджуваного субстрату під мікроскопом. Потім 

мікроміцети пересівали в інші чашки Петрі з картопляно-глюкозним агаром 

(КГА), приготовленим за загальноприйнятою методикою [216–220]. Ізоляти 

оглядали на 7-му та 14-ту добу, фіксуючи наявність чи відсутність мікроконідій 

(рис. 5.17). Кінцеву ідентифікацію здійснювали при мікроскопічному 

дослідженні з урахуванням морфологічних особливостей їх мікро- і 

макроконідій, наявності або відсутності хламідоспор. 

Кількість зерен з внутрішньою інфекцією грибами роду Fusarium Link 

відмічали в сортах за вирощування в Поліссі (2017 р.) в межах 5–50 %, а в 
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середньому по досліду 29,5 %. Незначну кількість інфікованого насіння мав 

сорт Горлиця миронівська (5 %), середній відсоток ураження збудником 

фузаріозу показав сорт Господиня миронівська (20 %). Інші сорти пшениці 

озимої уражувалися патогеном на рівні стандарту (додаток Н). 

 
 

Рис. 5.17 Динаміка розвитку насінневої інфекції родів Fusarium Link і 

Alternaria Nees на прикладі сорту МІП Дніпрянка: А – перша доба, Б – 

сьома доба, В – 14-та доба (лабораторний дослід, 2018 р.) 

 

Серед збудників хвороб домінували гриби з роду Alternaria Nees, сорт 

Горлиця миронівська (7,5 %) виявся стійким до даного патогенна. Кількість 

зерен, уражених альтернаріозом, в досліді варіювала від 7,5 % до 70 %, що в 

середньому склало 45,5 % (рис. 5.18). 

45,5%25,0%

8,4%11,6%
3,5%

1,8%

4,2%

Здорові зерна Alternaria F. graminearum F. culmorum

F.sporotrichiella F.moniliforte F.oxisporum
 

Рис. 5.18 Видовий склад збудників хвороб (родів Fusarium Link і Alternaria 

Nees) насіння пшениці озимої в умовах Полісся (НСДС), (2017 р.) 
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Сорт Горлиця миронівська вивчили за комплексною стійкістю до вище 

згаданих збудників хвороб насіння. Відмічали відсоток ураження видами грибів 

роду Fusarium Link: F. culmorum – 11,6 %, F. graminearum – 8,4 %, F. oxisporum 

– 4,2 %, F. sporotrichiella – 3,5 %, F. moniliforme – 1,8 %. 

У 2018 р. кількість уражених зерен грибами роду Fusarium Link 

знаходилася в межах 6–36 % в середньому 21,2 % по досліду з домінуючим 

видом F. sporotrichiella (5,8 %) та F. moniliforme (5,7 %), а також виділено: 

F. culmorum – 3,7 % і F. graminearum – 2,4 %. Незначну кількість інфікованого 

насіння мав сорт Грація миронівська (6 %), середній відсоток ураження сорти 

Вежа миронівська (18 %), Естафета миронівська (18 %) та 

Господиня миронівська (22 %). 

Інші сорти пшениці озимої мали вищий рівень сприйнятливості до даного 

патогена (додаток Н). Кількість уражених зерен грибами роду Alternaria Nees в 

досліді варіювала від 28 % до 72 %, що в середньому склало 59,2 % (рис. 5.19). 

Стійкість до даного патогена проявив сорт Вежа миронівська (28 %), решта 

сортів – середньостійі. 

59,2%

5,8%

23,2%

2,4%3,7%5,7%

Здорові зерна Alternaria F. graminearum

F. culmorum F.sporotrichiella F.moniliforte
 

Рис. 5.19 Видовий склад збудників хвороб (родів Fusarium Link і Alternaria 

Nees) на насінні пшениці озимої (Полісся (НСДС), 2018 р.) 

У Лісостеповій зоні результати досліджень дещо різнилися за вивченням 

низки сортів, ніж в умовах Полісся. У патогенному комплексі значно 

зменшилась частка грибів роду Alternaria Nees (5–30 %), відповідно в 

загальному по досліду 18,2 % (рис. 5.20). 
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75,8%

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

0,8%

Здорові зерна Alternaria F. graminearum

F. culmorum F.sporotrichiella F.moniliforte 
 

Рис. 5.20 Видовий склад збудників хвороб (родів Fusarium Link і Alternaria 

Nees) на насінні пшениці озимої (Лісостеп (МІП) 2017 р.) 

 

Відносно стійкими до даного збудника виявилися сорти 

Естафета миронівська (5 %), Грація миронівська (7,5 %) та МІП Княжна (10 %), 

за ураження стандарту до 25,0 % (додаток Н). Гриби роду Fusarium Link 

зустрічали значно рідше. Заражене насіння виявлено у восьми генотипів, яке не 

перевищувало 12,5 %. Не виявлено інфікованого насіння збудником роду 

Fusarium Link у сортів: МІП Валенсія та Естафета миронівська (0 %), мали 

відносну стійкість – Горлиця миронівська, МІП Княжна, Вежа миронівська 

(2,5 %) та слабо сприйнятливі – Трудівниця миронівська, 

Господиня миронівська, МІП Дніпрянка і Грація миронівська (10 %). Середній 

розвиток даного збудника (6,0 %), а саме: F. graminearum – 2,4 %, 

F. sporotrichiella – 1,5 %, F. culmorum – 1,3 %, F. moniliforme – 0,8 %. 

Варто зазначити, що особливої уваги заслуговують сорти пшениці озимої, 

які володіли комплексною стійкістю щодо збудників роду Fusarium Link та 

роду Alternaria Nees – МІП Княжна, Естафета миронівська, Грація миронівська. 

За результати досліджень 2018 р патогенний комплекс суттєво 

збільшився в порівнянні з попереднім роком. Частка грибів роду Alternaria Nees 

склала 28–88 % відповідно в загальному по досліду 62 % (рис. 5.21). 

Всі досліджувані сорти мали високий рівень стійкості. Ураження грибами 

роду Fusarium Link відмічали дещо вищим з часткою від досліду – 14,4 %, 

F. sporotrichiella – 4,3 %, F. graminearum – 4,0 %, F. culmorum – 2,8 %, 

F. avenaceum – 2,5 %, F. gibbosum – 0,8 %. Уражувалося насіння усіх сортів 
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пшениці (2–38 %). Високу стійкість проявили сорти: Вежа миронівська (2 %), 

МІП Княжна (4 %), Господиня миронівська (6 %) та МІП Дніпрянка (8 %) 

(додаток Н). Заслуговують на увагу сорти пшениці озимої, з комплексною 

стійкістю за роками в лісостеповій зоні досліджень до збудника роду Fusarium 

Link: МІП Княжна та Вежа миронівська. 

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
 

Рис. 5.21 Видовий склад збудників хвороб (родів Fusarium Link і Alternaria 

Nees) на насінні пшениці озимої (Лісостеп (МІП) 2018 р.) 

 

Патогенний комплекс зерна пшениці озимої у зонах Лісостепу та Полісся 

включав два роди: Alternaria Nees та Fusarium Link. Визначення ураженості 

зерна показало ймовірне збільшення відсотку ураженого зерна за рахунок 

підвищеного рівня ГТК. Відмічено істотний вплив зони перезволоження збору 

зерна під час жнив на ураженість грибами родів Alternaria Nees та Fusarium 

Link та генотипу пшениці озимої. 

 

Висновки до розділу 5: 
 

1. Встановлено, що 90 % досліджуваних сортів за рівнем морозостійкості 

перевищували сорт еталон морозостійкості – Миронівська 808. Переважно 

відзначали слабку диференціацію за морозостійкістю до критичних реакцій на 

зниження температури, так як досліджуваним матеріалом були вже стабільні 

сорти, створені планомірним формуванням кращої адаптованості селекційного 

матеріалу МІП завдяки послідовному добору більш зимостійких форм. Середня 

кількість живих проростків після проморожування становила – 78,33 % – 

88,83 % в еталону – 77,17 %. 
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2. Осіння та весняна посуха ймовірно можуть викликати як зниження, 

так і підвищення вмісту в клітині розчинних цукрі, що пов’язуємо з фазою 

вегетації, неоднаковою стійкістю до стресових абіотичних чинників та 

ступенем ураження рослин несприятливими факторами. 

3. Встановлено, що після дії на насіння підвищених температур 

(+56…+58 °С) за відсотком схожого насіння перевищували контроль сорти: 

Господиня миронівська, МІП Дніпрянка, МІП Валенсія та Вежа миронівська. 

60 % сортів пшениці озимої характеризується високою жаростійкістю. Рання 

діагностика жаростійкості може бути використана для оцінки генотипів і 

виявлення серед них з високим відсотком схожості при дії на насіння 

температурного чинника. 

4. Втділено високопосухостійкі сорти Господиня миронівська за чотирма 

індексами посухостійкості (TOL, SSI, SSPI, YRR) та Естафета миронівська за 

шістьма (TOL, SSI, SSPI, YRR, YI, SNPI). Відносно високою посухостійкістю 

характеризуємо сорти Трудівниця миронівська, Горлиця миронівська та 

МІП Дніпрянка. 

5. Відносно стійкими за штучної інокуляції збудником Erysiphe graminis 

DC. f. sp. tritici у виявилися сорти: МІП Валенсія, Господиня миронівська, 

МІП Княжна, Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, 

Грація миронівська. Сорти Трудівниця миронівська та Горлиця миронівська, 

які відповідали рівню стандарту. 

6. Підвищений рівень інтенсивності ураження патогеном Septoria tritici 

Rob.et. Desm. (Лісостеп) відмічали на сортах в 2015/16 р., за ГТК у квітні – 1,81 

та травні – 1,95. У 2016/17 р. Стійкими до даного збудника у Поліссі вирізнили 

сорти МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

7. У Лісостеповій зоні найбільше уражувалися рослини пшениці озимої 

збудником Puccinia recondita Rob. et Desm f. sp. tritici Eriks в фазу формування 

та наливу зернівки 2016/17 р. в умовах критичної посухи (ГТК = 0,32) та 

підвищених температур (+20,6 °С). Стійкими до хвороби в умовах Лісостепу, 

виявилися сорти: Горлиця миронівська, МІП Валенсія та МІП Княжна, у 

Поліссі найвище ураження рослин відзначали в фазу молочної стиглості 
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2015/16 р. (ГТК = 0,67), 2016/17 р. (ГТК = 0,81), що притаманно для 

збудника. Підвищений температурний режим (+18,12 °С) вплинув на виcoкy 

peпpoдyктивнy здaтнicть збудника та скорочення тpивaлості ypeдинioгeнepaції. 

Стійкими до поширення хвороби виявилися сорти: Трудівниця миронівська, 

Горлиця миронівська та Естафета миронівська. 

8. Прояв Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal в умовах Лісостепу 

відзначували в 2015/16 р. від початку колосіння до фази воскової стиглості 

рослин, характеризували стійкими сорти: Трудівниця миронівська та 

Вежа миронівська. В умовах Полісся також відмітили активний розвиток 

хвороби, відзначили вище середньої стійкості сорти: МІП Валенсія та 

Естафета миронівська. 

9. За штучного комплексного інфекційного фону патогенів інтенсивність 

поширення E. graminis становила 8–21 %, P. reconditа 8–18 %, S. tritici 12–23 %. 

Практичну цінність за комплексною стійкістю проти основних збудників 

хвороб (E. graminis + P. reconditа + S. tritici) представляють сорти 

МІП Валенсія та МІП Дніпрянка. 

10. Виявлено рівень інфікування насіння грибами сортів пшениці озимої в 

умовах випробування Лісостепу та Поліссі. Виділено шість видів 

(F. moniliforme, F. gibbosum, F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichiell, 

F. avenaceum) грибів роду Fusarium Link у чисту культуру. 

11. Виявлено сорти пшениці озимої з комплексною стійкістю щодо 

збудників роду Fusarium Link та роду Alternaria Nees: МІП Княжна, 

Естафета миронівська, Грація миронівська 

 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наступні наукові 

праці:[354–358]. 

1. Кириленко В, Близнюк Б. Селекция пшеницы озимой (Triticum aestivum 

L.) на морозостойкость в условиях Лесостепи Украины. Rezultatele cercetărilor 

la cultura plantelor de câmp în Republica Moldovа : materialele conferinţei 

ştiinţifico-practice, (Republica Moldova, Bălţi, 19 iunie 2015). Chişinău, 2015. 

P. 116–120. 
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сільськогосподарських культур : збірник тез міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених, (с. Центральне, 21 квітня 2016 р.). Миронівка, 

2016. С. 28–29. 

3. Близнюк Б. В., Гуменюк О. В., Кириленко В. В. Особливості 

формування перезимівлі Triticum aestivum L. В кліматичних зонах Лісостепу й 

Полісся України. Ecological and genetic aspects in field crops’ breeding under 

climate changes : Abstracts of the international Conference devoted to the 90th 

anniversary of geneticist plant breeder, Professor Nikolai Chekalin, (April 18–19, 

2019). Poltava, 2019 С. 22–23. 

4. Близнюк Б. В., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Лось Р. М., 

Мурашко Л. А. Патогенний комплекс зерна Triticum aestivum L. у двох 

агроекологічних зонах України. Генетика та селекція сільськогосподарських 

рослин – від молекули до сорту : матеріали ІV міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів, (18 вересня 2020 р.). С. 5. 

5. Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Дергачов О. Л., Дубовик Н. С., 

Близнюк Б. В., Хоменко С. О. Методи підвищення морозо-, зимостійкості 

пшениці м’якої озимої (Triticum аestivum L.) в умовах Лісостепу України. 

Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 16. С. 120–124. 
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РОЗДІЛ 6 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА УРОЖАЙНІСТЮ СОРТІВ 

ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССІ 

 

Визначальним аспектом в агробіоценозі пшениці озимої та напрямів 

використання зерна, на сьогодні, є підвищення потенціалу врожайності та її 

стабільності [359]. 

Під фенотиповою (екологічною) пластичністю деталізують зміну в 

фенотиповій експресії генотипу або, математичною мовою, функцією 

комплексів умов навколишнього середовища [360]. Для екологічної 

стабільності можна використати дефініцію, акцентуючи увагу на тому, що 

стабільність передбачає обмежені зміни в фенотиповій експресії генотипу. Так, 

під стабільністю розуміють здатність сортів мати стійку продуктивність, або 

інші цінні господарські ознаки чи властивості за змін умов середовища [361–

363]. Вчені зазначають, що фенотиповий рівень прояву ознаки є результатом 

численних взаємодій генетичної системи рослинного організму та зовнішніх 

умов дослідженого середовища [363–367]. 

Термін «норма реакції» радять використовувати, як синонім 

«пластичності», «стабільності» сортів, генотипів та інше. Проте, на наш погляд, 

пластичність генотипу відповідає широкій нормі реакції, а стабільність, 

навпаки – вузькій. Необхідно також погодитися із думкою дослідників, що 

пластичність (стабільність, норма реакції) не є загальною характеристикою 

сорту, а стосується певної ознаки чи комплексу ознак [368–372]. 

 

6.1 Обгрунтувати параметри екологічної пластичності за 

урожайністю нових сортів 

 

Урожайність є комплексним показником адаптації генотипу до умов 

вирощування. Відмічали значне варіювання урожайності в роки вивчення з 

різними погодними умовами із врахуванням агроекологічних зон проведення 

досліджень (Лісостеп, Полісся) (див. розділ 5).  
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За останні роки в більшості наукових робіт, що стосуються екологічної 

пластичності, використовують методику «Параметры экологической 

пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ» [241]. 

Ймовірно, це зумовлено тим, що вона дозволяє визначити не тільки 

пластичність будь-якого сорту, а також і стабільність. 

Для визначення екологічної пластичності пшениці використовували 

модель, запропоновану в методичних рекомендаціях, яку формально можна 

репрезентувати у вигляді функції [241]. Нами досліджено 10 сортів пшениці 

м’якої озимої (Подолянка – стандарт, Трудівниця миронівська, 

Горлиця миронівська, МІП Валенсія, Господиня миронівська, МІП Княжна, 

Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, Естафета миронівська, Грація миронівська), 

вирощеної в окремих пунктах кліматичних зон Лісостепу та Полісся впродовж 

2016–2018 рр. 

На першому етапі встановлено факт наявності чи відсутності взаємодії 

«сорт×зона×рік» для всіх досліджуваних сортів за допомогою дисперсійного 

аналізу. Результати досліду представлені в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1. 

Результати дисперсійного аналізу врожайності сортів пшениці озимої, 

вирощеної в агрокліматичних зонах Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС), 

2016–2018 рр. 

Фактор SS df MS F p 
Вплив 

фактора, % 

Внесок у 

дисперсію, % 

Сорт 21,28 9 2,36 52,43 0,00 2,4 0,4 

Рік 203,16 2 101,58 2252,71 0,00 22,9 19,3 

Зона 255,59 1 255,59 5667,93 0,00 28,8 48,5 

Сорт*Рік 18,37 18 1,02 22,63 0,00 2,1 0,2 

Сорт*Зона 20,49 9 2,28 50,48 0,00 2,3 0,4 

Рік*Зона 323,85 2 161,92 3590,89 0,00 36,4 30,7 

Сорт*Рік*Зона 37,70 18 2,09 46,45 0,00 4,2 0,4 

Похибка 8,12 180 0,05 – – 0,9 0,0 
 

Дані таблиці 6.1 свідчать, що найбільший вплив на врожайність пшениці 

озимої мала взаємодія факторів «рік × зона» – 36,4 %. Достовірно, але менший 

вплив відмічено фактору «зона», який становив 28,8 % та фактору «рік», який 

становив 22,9 %. Таким чином, параметризація гіпотези через проведений 

дисперсійний аналіз засвідчує, що домінуюча цінність за впливом на 
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урожайність достовірно залежала від кліматичної зони та року (стресові 

фактори) та від їх взаємодії. 

Для розрахунку екологічної пластичності урожайності сортів пшениці 

озимої у різних екологічних кліматопах (пунктах) Лісостепу і Полісся, 

використовували методику «Параметры экологической пластичности 

сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ», яку ми модифікували для 

досліджень, тобто були враховані агроекосистеми зон та три роки дослідження 

пшениці озимої (у методиці досліджували пшеницю яру). Для об’єднання і 

перетворення ефектів навколишнього середовища та взаємодії генотипу з 

умовами вирощування нами використані вихідні урожайності, які подані у 

таблицях 6.2 і 6.3, відповідно до агроекологічних зон вирощування та дані 

середнього рівня урожайності з врахуванням сорту та років дослідження по 

кожній зоні окремо. 

Таблиця 6.2. 

Вплив екологічних чинників в роки досліджень (середовища) на 

урожайність сортів пшениці озимої за вирощування в зоні Лісостепу (МІП) 

Сорт, стандарт 
Рік Статистичні параметри 

2016 2017 2018 ∑Yi Yi bi 

Подолянка (ст.) 6,41 4,03 6,31 16,75 5,58 0,72 

Трудівниця МИР 7,61 4,19 5,93 17,73 5,91 0,95 

Горлиця МИР 8,34 3,68 5,79 17,81 5,94 1,28 

МІП Валенсія 7,91 3,91 6,01 17,83 5,94 1,11 

Господиня МИР 6,97 4,11 6,36 17,44 5,81 0,84 

МІП Княжна 6,59 3,45 5,11 15,15 5,05 0,87 

Вежа МИР 6,90 3,33 5,32 15,55 5,18 0,99 

МІП Дніпрянка 7,15 3,77 6,59 17,51 5,84 0,99 

Естафета МИР 7,81 3,41 6,28 17,50 5,83 1,25 

Грація МИР 7,28 3,68 6,79 17,75 5,92 1,07 

∑Yj 72,97 37,56 60,49 171,02 57,01 

– 
Yj 7,30 3,76 6,05 

– – Ij 1,60 -1,94 0,35 

НІР05 0,31 0,15 0,27 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Yi – середня врожайність 

сорту за три роки, bi – коефіцієнт лінійної регресії, Yj – середня врожайність за 

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

Сумуючи урожайність по сортах за роками у Лісостепу (табл. 6.2), 

визначили середню врожайність за роками (Yj) та сортами (Yi), яку по досліду 

(Yx) вираховували за формулою: 
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, (6.1) 

де ∑ijYij – сума врожаю по сортах та роках; 

v – кількість сортів; 

n – кількість років; 

Yx = (6,41+4,03+6,31+7,61+4,19+5,39+8,34+3,68+5,79+7,91+3,91+6,01+

6,97+4,11+6,36+6,59+3,45+5,11+6,9+3,33+5,32+7,15+3,77+6,59+7,81+3,41+6,

28+7,28+3,68+6,79) / (10*3) = 170.48/30 = 5.70 т/га. 

Для вирахування коефіцієнта лінійної регресії bi спочатку необхідно 

встановити індекс умов середовища Ij, який обчислювали за формулою: 

, (6.2) 

де ∑Yij – сума врожаю всіх сортів в i - м році; 

∑i∑jYij – сума врожаю всіх сортів за всіма роками; 

v – кількість сортів; 

n – кількість років; 

У досліді індекси умов середовища Ij за роками досліджень для зони 

Лісостепу дорівнюють: 

Ij(2016) = ((6,41+7,61+8,34+7,91+6,79+6,59+6,9+7,15+7,81+7,28)/10)-

((6,41+4,03+6,31+7,61+4,19+5,39+8,34+3,68+5,79+7,91+3,91+6,01+6,97+4,11

+6,36+6,59+3,45+5,11+6,9+3,33+5,32+7,15+3,77+6,59+7,81+3,41+6,28+7,28+

3,68+6,79)÷(10*3)) = 7,30-5,70 = 1,60; 

Ij(2017) = ((4,03+4,19+3,68+3,91+4,11+3,45+3,33+3,77+3,41+3,68)/10)-

((6,41+4,03+6,31+7,61+4,19+5,39+8,34+3,68+5,79+7,91+3,91+6,01+6,97+4,11

+6,36+6,59+3,45+5,11+6,9+3,33+5,32+7,15+3,77+6,59+7,81+3,41+6,28+7,28+

3,68+6,79)÷(10*3)) = 3,76-5,70 = -1,94; 

Ij(2018) = ((6,31+5,93+5,79+6,01+6,36+5,11+5,32+6,59+6,28+6,79)/10)-

((6,41+4,03+6,31+7,61+4,19+5,39+8,34+3,68+5,79+7,91+3,91+6,01+6,97+4,11

+6,36+6,59+3,45+5,11+6,9+3,33+5,32+7,15+3,77+6,59+7,81+3,41+6,28+7,28+

3,68+6,79)÷(10*3)) = 6,05-5,70 = 0,35. 

Сукупність індексів характеризує мінливість умов, за яких вирощували 

сорти. Варто відмітити, що . У досліді відмінність між позитивним та 
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від’ємним індексом середовища є наслідком математичного округлення при 

визначенні середньої врожайності. Кращі умови для росту й розвитку сортів 

складаються за позитивного значення Ij, гірші – за від’ємного. Отже в зоні 

Лісостепу більш сприятливим роком визначено 2016 р. – Ij = +1,60, 

несприятливі умови вирощування зазначені в 2017 р. – Ij = -1,94. 

Середній врожай за дослідом (Yx) для зони Полісся (табл. 6.3) складав: 

Yx = ((9,97+8,73+6,07+8,37+8,56+5,35+6,63+8,85+4,58+7,33+9,65+5,78+8,93

+9,62+4,87+8,28+8,17+5,29+8,88+9,02+5,96+9,33+9,42+6,25+9,69+8,06+6,95

+9,66+9,27+5,42)÷(10*3)) = 232,94÷30 = 7,76 т/га. 

Таблиця 6.3. 

Вплив екологічних чинників в роки досліджень (середовища) на 

урожайність сортів пшениці озимої за вирощування в зоні Полісся (НСДС) 

Сорт, стандарт 
Рік Статистичні параметри 

2016 2017 2018 ∑Yi Yi bi 

Подолянка (ст.) 9,97 8,73 6,07 24,77 8,26 0,88 

Трудівниця МИР 8,37 8,56 5,35 22,28 7,43 0,86 

Горлиця МИР 6,63 8,85 4,58 20,06 6,69 0,9 

МІП Валенсія 7,33 9,65 5,78 22,76 7,59 0,78 

Господиня МИР 8,93 9,62 4,87 23,42 7,81 1,22 

МІП Княжна 8,28 8,17 5,29 21,74 7,25 0,81 

Вежа МИР 8,88 9,02 5,96 23,86 7,95 0,82 

МІП Дніпрянка 9,33 9,42 6,25 25,00 8,33 0,86 

Естафета МИР 9,69 8,06 6,95 24,70 8,23 0,5 

Грація МИР 9,66 9,27 5,42 24,35 8,12 1,04 

∑Yj 87,07 89,35 56,52 232,94 77,65 

– 
Yj 8,71 8,94 5,65 

– – Ij 0,94 1,17 -2,11 

НІР05 0,54 0,28 0,35 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Yi – середня врожайність 

сорту за три роки, bi – коефіцієнт лінійної регресії, Yj – середня врожайність за 

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

Індекси умов середовища Ij за роками досліджень для зони Полісся 

дорівнюють: 

Ij(2016) = ((9,97+8,37+6,63+7,33+8,93+8,28+8,88+9,33+9,69+9,66)/10)-

((9,97+8,73+6,07+8,37+8,56+5,35+6,63+8,85+4,58+7,33+9,65+5,78+8,93+9,62

+4,87+8,28+8,17+5,29+8,88+9,02+5,96+9,33+9,42+6,25+9,69+8,06+6,95+9,66

+9,27+5,42)÷(10*3)) = 8,71-7,76 = 0,94; 
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Ij(2017) = ((8,73+8,56+8,85+9,65+9,62+8,17+9,02+9,42+8,06+9,27)/ 

10)-((9,97+8,73+6,07+8,37+8,56+5,35+6,63+8,85+4,58+7,33+9,65+5,78+8,93+ 

9,62+4,87+8,28+8,17+5,29+8,88+9,02+5,96+9,33+9,42+6,25+9,69+8,06+6,95+

9,66+9,27+5,42)÷(10*3)) = 8,94-7,76 = 1,17; 

Ij(2018) = ((6,07+5,35+4,58+5,78+4,87+5,29+5,96+6,25+6,95+5,42)/10)-

((9,97+8,73+6,07+8,37+8,56+5,35+6,63+8,85+4,58+7,33+9,65+5,78+8,93+9,62

+4,87+8,28+8,17+5,29+8,88+9,02+5,96+9,33+9,42+6,25+9,69+8,06+6,95+9,66

+9,27+5,42)÷(10*3)) = 5,65-7,76 = -2,11. 

У зоні Полісся більш сприятливим роком визначено 2017 р. – Ij = +1,17, 

гірші умови вирощування були 2018 р. – Ij = -2,11. 

За рахунок отриманих даних вираховано коефіцієнт регресії за 

формулою: 

, (6.3) 

де  – сума добутків урожаю i – го сорту в j – м році на відповідну 

величину індексу умов середовища; 

 – сума квадратів індексу умов середовища; 

Відповідно до формули вирахували коефіцієнт лінійної регресії для 

кожного сорту за роками в зоні вирощування – Лісостеп: 

bi (Подолянка ст.) = (6,41*1,6+4,03*(-1,94)+6,31*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,72; 

bi (Трудівниця МИР) = (7,61*1,6+4,19*(-1,94)+5,93*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,9; 

bi (Горлиця МИР) = (8,34*1,6+3,68*(-1,94)+5,79*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 1,28; 

bi (МІП Валенсія) = (7,91*1,6+3,91*(-1,94)+6,01*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 1,1; 

bi (Господиня МИР) = (6,97*1,6+4,11*(-1,94)+6,36*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,84; 

bi (МІП Княжна) = (6,59*1,6+3,45*(-1,94)+5,11*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,87; 

bi (Вежа МИР) = (6,9*1,6+3,33*(-1,94)+5,32*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,99; 

bi (МІП Дніпрянка) = (7,15*1,6+3,77*(-1,94)+6,59*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,99; 

bi (Естафета МИР) = (7,81*1,6+3,41*(-1,94)+6,28*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 1,25; 

bi (Грація МИР) = (7,28*1,6+3,68*(-1,94)+6,79*0,35)÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 1,0. 
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Вирахували коефіцієнт лінійної регресії для кожного сорту за роками в 

зоні вирощування – Полісся: 

bi (Подолянка ст.) = (9,97*0,94+8,73*1,17+6,07*(-2,11))÷(0,942+1,172+(2,11)2) 

 = 0,88; 

bi (Трудівниця МИР) = (8,37*0,94+8,56*1,17+5,35*(-2,11))÷(0,942+1,172+(-2,11)2) 

 = 0,86; 

bi (Горлиця МИР) = (6,63*0,94+8,85*1,17+4,58*(-2,11))÷(0,942+1,172+(-2,11)2) 

 = 0,90; 

bi (МІП Валенсія) = (7,33*0,94+9,65*1,17+5,78*(-2,11))÷(0,942+1,172+(-2,11)2) = 0,78; 

bi (Господиня МИР) = (8,93*0,94+9,62*1,17+4,87*(-2,11))÷(0,942+1,172+(-2,11)2) 

 = 1,22; 

bi (МІП Княжна) = (8,28*0,94+8,17*1,17+5,29*(-2,11))÷(0,942+1,172+(-2,11)2) = 0,81; 

bi (Вежа МИР) = (8,88*0,94+9,02*1,17+5,96*(-2,11))÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,82; 

bi (МІП Дніпрянка) = (9,33*0,94+9,42*1,17+6,25*(-2,11))÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 0,86; 

bi (Естафета МИР) = (9,69*0,94+8,06*1,17+6,95*(-2,11))÷(1,62+(-1,942)+0,352) 

 = 0,50; 

bi (Грація МИР) = (9,66*0,94+9,27*1,17+5,65*(-2,11))÷(1,62+(-1,942)+0,352) = 1,04. 

Коефіцієнт лінійної регресії урожаю сортів bi вказує їх реакцію на зміну 

умов вирощування. Він може приймати значення більше і менше одиниці та 

бути рівним їй. Чим більше значення коефіцієнта bi > 1, тим більшою 

чутливістю володіють сорти. В умовах агроекологічної зони Лісостепу 

генотипи – Горлиця миронівська (bi = 1,28), Естафета миронівська (1,25), 

МІП Валенсія (1,10), Грація миронівська (1,07); в умовах агроекологічної зони 

Полісся – Господиня миронівська (bi = 1,22), Грація миронівська (1,04) 

характеризували високою чутливістю до змін умов вирощування. Зазвичай 

вони вимогливі до високого рівня агротехнічних заходів, оскільки лише в 

цьому випадку отримаємо від них максимум віддачі за урожайністю зерна. 

Сорт Грація миронівська, у дослідженнях (у межах похибки) в Лісостепу 

(bi = 1,07) і Поліссі (bi = 1,04) наближений до умов коли bi = 1, що відповідає 

цілковитій відповідності зміни урожайності, сорту і умов вирощування.  
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Для різних агроекологічних зон вирощування конкурентоспроможних у 

сучасному виробництві сортів перспективними є генотипи з підвищеним рівнем 

урожайності та стабільним її проявом за роками.  

Варто відзначити групу сортів Господиня миронівська (bi = 0,84), 

МІП Княжна (0,87), Трудівниця миронівська (0,95), Вежа миронівська у тому 

числі та сорт-стандарт Подолянка (0,75), які в умовах агроекологічної зони 

Лісостепу, демонстрували меншу реакцію на зміни умов вирощування (bi < 1, 

60 % від досліджуваних сортів), тому рекомендуємо їх для вирощування на 

екстенсивному фоні, який дасть можливість отримати максимум врожаю при 

мінімальних затратах. 

У зоні Полісся в сортів пшениці МІП Княжна – bi = 0,81; 

Трудівниця миронівська – bi = 0,86; Вежа миронівська – bi = 0,82; 

МІП Дніпрянка – bi = 0,86; Естафета миронівська bi = 0,50; МІП Валенсія – 

bi = 0,78; Подолянка – стандарт – bi = 0,88; Горлиця миронівська – bi = 0,90 

визначено найбільшу (80 %) частку генотипів, з стабільною за рокам вивчення. 

Коефіцієнт bi < 1 нижче одиниці, вказує на вирощування за використання 

екстенсивного фону. Ці сорти з більшою економічною цінністю, ніж сорти із 

потенційно високими показниками, але з значним їх варіюванням.  

У проведених дослідах диференціацію вихідних даних за фактором 

«нерегульовані (екологічні) умови середовища» забезпечило вивчення сортів 

пшениці озимої в 2016–2018 рр. з різними умовами вегетації в окремих пунктах 

кліматичних зон Лісостепу та Полісся.  

Показник середньої врожайності (Yi) генотипу в усіх агроекологічних 

середовищах не повністю відображає суть явища адаптації, адже 

успадковується не величина певної ознаки, а норма реакції генотипу [373]. 

Реакція сортів у роки, сприятливі для вегетації пшениці озимої, свідчить про їх 

продуктивний потенціал, а в несприятливі роки – про їх адаптивність [374]. За 

продуктивним потенціалом виділили сорти: в зоні Лісостепу (2016 р., 

Ij = 0,57 т/га) – Горлиця миронівська з максимальною врожайністю 8,35 т/га, в 

зоні Полісся (2017 р.; Ij = 2,21 т/га) – МІП Валенсія, Господиня миронівська і 

МІП Дніпрянка (9,65; 9,62 і 9,42 т/га відповідно) (табл. 6.4). Слід зауважити, що 
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в зоні Полісся в 2016 р. (Ij = 2,21 т/га) сорти Естафета миронівська, 

Грація миронівська, МІП Дніпрянка сформували врожайність, яка істотно 

перевищувала середнє по даному варіанту досліду – 9,69, 9,66, 9,33 т/га. Для 

зони Лісостепу в сприятливих умовах сорт Горлиця миронівська максимально 

реалізує свій потенціал урожайності, для зони Полісся – це сорти 

МІП Дніпрянка, МІП Валенсія, Господиня миронівська, Естафета миронівська, 

Грація миронівська. У несприятливих умовах у агроекологічній зоні Лісостепу 

(2016 р.; Ij = -2,97 т/га) до адаптивних можна віднести сорти 

Трудівниця миронівська (з максимальною врожайністю 4,19 т/га) і 

Господиня миронівська (4,11 т/га), а в зоні Полісся (2018 р.; Ij = -1,08 т/га) – 

Естафета миронівська (6,95 т/га).  

Таблиця 6.4 

Вплив екологічних чинників в роки досліджень (середовища) на 

урожайність сортів пшениці озимої за вирощування в зонах Лісостенпу 

(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 S2dі
 

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, S2dі – варіанса стабільності, 

Yj – середня врожайність за рік, Yx – середня врожайність за дослідом, Ij – 

індекс умов середовища. 
 

Коефіцієнт регресії характеризує середню реакцію генотипу на зміну 

умов середовища та його пластичність і дає можливість прогнозувати зміну 
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ознаки в межах досліджуваних умов. За цим показником сорти розподілили 

на групи: перша – сильно реагують на умови вирощування та 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 – з слабкою реакцією (bi < 1) та з кращою 

адаптованістю до гірших умов – 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), Подолянка (bi = 1,00). Сорти 

Горлиця миронівська, Трудівниця миронівська, МІП Валенсія і МІП Княжна 

належать до адаптованих генотипів, здатних реалізовувати високий 

продуктивний потенціал за сприятливих умов вирощування, але різко 

знижують урожайність при погіршенні агрофону. Сорт Естафета миронівська 

визначено низькопластичний, але з високою середньою врожайністю, має 

специфічну адаптованість до несприятливих умов: у зоні Лісостепу істотно 

знижує, а в зоні Полісся – формує максимальний рівень урожайності.  

Варіанса стабільності ознаки S2di (середньоквадратичне відхилення) 

вказує наскільки надійно сорт відповідає тій пластичності, яку оцінили за 

коефіцієнтом регресії. Чим ближче S2di до нуля, тим менше відрізняються 

емпіричні значення ознаки від теоретичних, розташованих на лінії регресії 

[205]. Чим менше квадратичне відхилення, тим більш стабільну врожайність 

формує сорт в різних умовах середовища. Більш стабільними з меншим 

числовим значенням S2di є сорти МІП Княжна (S2di = 0,07), 

Трудівниця миронівська (S2di = 0,09), МІП Дніпрянка (S2di = 0,12), 

Вежа миронівська (S2di = 0,17), Грація миронівська (S2di = 0,20). До найбільш 

нестабільних відносились сорти Горлиця миронівська (S2di = 1,33), 

Естафета миронівська (S2di = 0,83), МІП Валенсія (S2di = 0,68). Найбільше 

варіювання ознаки відмічали в зоні Лісостепу, що було пов’язано з 

несприятливими умовами впродовж двох років: 2017 р. (Ij = -2,97 т/га) і 2018 р. 

(Ij = -0,68 т/га).  
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Таким чином, за результатами аналізу параметрів екологічної 

пластичності визначені сорти інтенсивного типу, що реагують на поліпшення 

умов (bi > 1) і характеризуються стабільною врожайністю (S2di наближається до 

нуля). Сорти з bi > 1 та високим показником S2di менш цінні, тому що 

поєднують високу чутливість до умов вирощування з низькою стабільністю 

врожайності. 

До напівінтенсивних (bi < 1 і S2
di →0) відносяться сорти (МІП Валенсія, 

Господиня миронівська, Горлиця миронівська), які слабко реагують на 

поліпшення умов, але з високою стабільною врожайністю. 

 

6.2 Оцінка економічної ефективність нових сортів пшениці озимої 

 

Одним із критеріїв ефективності будь-якої технології вирощування, яка 

забезпечує підвищення врожайності сільськогосподарських культур, є 

економічна оцінка. Економічна ефективність сільськогосподарського 

виробництва – це одержання максимальної кількості продукції з кожного 

гектара ріллі за найменших загальних витрат і яка залежить від 

конкурентоспроможності продукції, від вибору технології вирощування, від 

оптимального управління технологічними процесами [375].  

Визначення економічної ефективності дає чітку характеристику всім 

факторам і прийомам, що включають у технологію вирощування культури. Цей 

показник враховує всі кількісні та вартісні складові і дозволяє стверджувати 

про доцільність або недоречність застосування того чи іншого сорту пшениці та 

елементу технології вирощування культури [376]. Разом з тим, вчені 

зазначають, що незалежно від досліджуваних факторів, які включають до 

елементів технології вирощування культури, одним із основних показників 

економічної ефективності є приріст урожайності. Саме він визначає вартість 

додатково одержаної продукції, собівартість, сформований чистий прибуток та 

рівень рентабельності [377, 378]. 

Аналіз результатів економічної ефективності засвідчив, що впродовж 

2016–2018 рр. на ступінь реалізації сортового потенціалу та рівень 
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прибутковості вирощування досліджуваних сортів великий вплив мали 

кліматичні умови року. 

Як свідчать результати економічного аналізу, вирощування кращих сортів 

пшениці озимої у Лісостепу (додаток П.1) забезпечувало отримання з 1 гектару 

посіву 6,33 – 8,35 т високоякісного зерна та 17056 – 52581 грн. умовно чистого 

доходу за рівня рентабельності 117,1 – 158,4 %.  

Зокрема, у 2016 р. серед досліджуваних сортів найвищу врожайність 

сформували сорти Трудівниця миронівська (7,61 т/га), Естафета миронівська 

(7,81 т/га), МІП Валенсія (7,91 т/га), Горлиця миронівська (8,35 т/га) та 

забезпечили рівень рентабельності 152,4, 154,0, 154,8, 158,4 % відповідно та 

отримання 47124 – 52581 грн. чистого доходу в розрахунку на 1 га посіву. У 

2017 році формування найкращих показників продуктивності та прибутковості 

забезпечило вирощування сортів Господиня миронівська (4,11 т/га) та 

Трудівниця миронівська (4,19 т/га). Умовно чистий дохід з 1 га складав 42404–

47124 грн., собівартість зерна 1174–1278 грн., рівень рентабельності – 147,1–

158,4 %. У 2018 р. сорти Господиня миронівська, МІП Дніпрянка та 

Грація миронівська були найбільш конкурентоспроможними за показників 

урожайності 6,36–6,79 т/га та рентабельності 147,1–149,7 %. 

Найвищі показники ефективності виробництва зерна пшениці озимої у 

зоні Полісся отримані в найбільш врожайних 2016-му і, особливо, 2017-му 

роках. Так, у 2016 р. максимальний рівень продуктивності забезпечили сорти 

МІП Дніпрянка (9,33 т/га), Грація миронівська (9,66 т/га) та 

Естафета миронівська (9,69 т/га) та найвищий рівень рентабельності (172,7–

173,4 %). В 2017 р. лідерами за показниками врожайності та рентабельності 

стали сорти Вежа миронівська (9,02 т/га; 156,5 %), Грація миронівська 

(9,27 т/га; 158,4 %), МІП Дніпрянка (9,42 т/га; 159,5 %), Господиня миронівська 

(9,62 т/га; 160,9 %), МІП Валенсія (9,65 т/га; 161,2 %) та забезпечили отримання 

56523–61169 грн. умовно чистого доходу з 1 га. У 2018 р. розмах варіації 

врожайності серед досліджуваних сортів був більшим, ніж у 2016–2017 рр. Але 

вирощування сортів зі врожайністю 4,58–6,95 т/га також є достатньо 
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прибутковим, забезпечуючи отримання 26213–40256 грн. умовно чистого 

доходу з 1 га. 

За результатами економічного аналізу, вирощування високоврожайних 

сортів пшениці озимої у Поліссі (додаток П.2) забезпечило отримання з 1 га 

посіву 9,69 т/га (2016 р.), 9,65 т/га (2017 р.), 6,95 т/га (2018 р.) високоякісного 

зерна та 66098, 61169, 40256 грн. відповідно умовно чистого доходу за рівня 

рентабельності 136,6 – 173,4 %. Найвищу врожайність та рентабельність 

забезпечили сорти МІП Дніпрянка (2016–2018 рр.), Естафета миронівська 

(2016 р., 2018 р.), Грація миронівська (2016 р., 2017 р.), Вежа миронівська 

(2017р.), Господиня миронівська (2017р.), МІП Валенсія (2017 р.) 

За аналізом результатів економічної ефективності встановлено, що 

впродовж 2016–2018 рр. рівень рентабельності досліджуваних сортів істотно 

різнився у двох зонах дослідження Лісостепу і Полісся (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Економічна ефективность вирощування сортів пшениці м’якої озимої в 

зонах Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС) (2016–2018 рр.) 

Сорти 
Урожайність, 

т/га 

Вихід 

насіння, 

% 

Вартість 

зерна, грн. з 1 

га 

Умовно 

чистий дохід, 

грн./га 

Рівень 

рентабельності, 

% 

Трудівниця 

МИР 

5,911 

7,432 

65 

73 

43586,3 

59271,7 

33586,3 

49271,7 

134,4 

130,8 

Горлиця 

МИР 

5,94 

6,69 

71 

72 

45885,3 

52117,0 

35885,3 

42117,0 

136,8 

128,0 

МІП 

Валенсія 

5,94 

7,59 

68 

70 

44876,7 

58506,7 

34876,7 

48506,7 

135,6 

132,5 

Господиня 

МИР 

5,81 

7,81 

65 

72 

42873,3 

61024,3 

32873,3 

51024,3 

133,3 

131,3 

МІП 

Княжна 

5,05 

7,25 

72 

75 

39383,7 

58879,0 

29383,7 

48879,0 

129,9 

130,7 

Вежа МИР 
5,18 

7,95 

72 

70 

40389,7 

61621,0 

30389,7 

51621,0 

131,0 

131,8 

МІП 

Дніпрянка 

5,84 

8,33 

70 

68 

45164,3 

63324,7 

35164,3 

53324,7 

135,5 

132,9 

Естафета 

МИР 

5,83 

8,23 

68 

67 

43873,3 

61932,3 

33873,3 

51932,3 

134,6 

131,1 

Грація МИР 
5,92 

8,12 

68 

70 

44371,3 

62423,0 

34371,3 

52423,0 

134,8 

131,9 

Примітки: МИР – миронівська, знаменник1 – Лісостеп, чисельник2 – 

Полісся. 
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Вирощування сортів пшениці озимої у Лісостепу забезпечило 

отримання, в середньому за три роки, з 1 га посіву 5,05–5,94 т/га 

високоякісного насіння та 39383,7–35885,3 грн. відповідно умовно чистого 

доходу за рівня рентабельності 126,8–139,9 %. Вирощування сортів пшениці 

озимої у Поліссі забезпечувало отримання з 1 га 6,69–8,33 т/га високоякісного 

зерна та 42117,0–51932,3грн. відповідно умовно чистого доходу за рівня 

рентабельності 128–132,9 %. Це пояснюється тим, що, не всі сорти однаково 

реагують на ті чи інші умови вирощування, а тому й реалізація їх потенційної 

продуктивності відбувається по-різному. 

 

Висновки до розділу 6: 
 

1. Визначено генотипи, які характеризувалися високою чутливістю до 

змін умов вирощування в Лісостепу: Горлиця миронівська (bi = 1,28), 

Естафета миронівська (1,25), МІП Валенсія (1,10), Грація миронівська (1,07); в 

умовах Полісся – Господиня миронівська (1,22), Грація миронівська (1,04), 

вимогливі до високого рівня агротехнічних заходів, так як тільки в цьому 

випадку отримаємо від них максимум віддачі.  

2. Виявлено, що сорт Грація миронівська характеризувався адекватною 

реакцією урожайності на покращення умов вирощування, за bi = 1 (у межах 

похибки) у дослідженнях Лісостепу (bi = 1,07) і Поліссі (bi = 1,04).  

3. Визначено групу сортів (bi < 1) в умовах агроекологічної зони 

Лісостепу, у т.ч. сорт-стандарт (bi = 0,75), Господиня миронівська (0,84), 

МІП Княжна (0,87), Трудівниця миронівська (0,95), Вежа миронівська, які 

проявили меншу реакцію на зміни умов вирощування, тому їх доцільно 

вирощувати на екстенсивному фоні, де вони забезпечать максимум врожаю при 

мінімальних затратах. 

4. Із набору сортів пшениці озимої (Естафета миронівська bi = 0,50; 

МІП Валенсія – 0,78; МІП Княжна – 0,81; Вежа миронівська – 0,82; 

МІП Дніпрянка – 0,86; Трудівниця миронівська – 0,86; Подолянка – стандарт – 

0,88; Горлиця миронівська – 0,90) у зоні Полісся визначено найбільшу (80 %) 
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частку генотипів за bi < 1, вказує на їх вирощування за використання 

екстенсивного фону з високою економічною цінністю.  

5. За аналізом результатів економічної ефективності визначено, що 

впродовж 2016–2018 рр., рівень рентабельності досліджуваних сортів істотно 

різнився у двох зонах дослідження Лісостепу і Полісся. Вирощування сортів 

пшениці озимої у Лісостепу забезпечило отримання 5,05–5,94 т/га 

високоякісного насіння та 39383,7– 35885,3 грн. відповідно умовно чистого 

доходу за рівня рентабельності 126,8–139,9 %. Вирощування сортів пшениці 

озимої у Поліссі забезпечило 6,69–8,33 т/га високоякісного зерна та 42117,0–

51932,3грн. відповідно умовно чистого доходу за рівня рентабельності 128 –

 132,9 %, що пов’язано з тим, що, не всі сорти однаково реагують на ті чи інші 

умови вирощування, а тому й реалізація їх потенційної продуктивності 

відбувається по-різному. 
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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 

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 (bі = 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. 
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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. 

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 
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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 bі = 0,89), МІП Валенсія 

(bі = 0,93), МІП Княжна (bі = 0,95) та з оптимальною реакцією на умови 

вирощування (bі = 1) – Естафета миронівська (bі = 0,99) і Подолянка (bі = 1,00). 

Сорт Грація миронівська характеризувався адекватною реакцією 

урожайності на покращення умов вирощування за bi = 1 (у межах похибки) у 

Лісостепу (bі = 1,07) і Поліссі (bі = 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 %. 
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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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Додаток Б.1 

Відомість про апробацію результатів дисертації 

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 

Міжнародна 

науковопрактична 

конференція 

Rezultatele cercetărilor la 

cultura plantelor de câmp în 

Republica Moldovа 

Republica Moldova, 

Bălţi, 19 iunie 2015 
заочна 

2 

Державна науково-

практична конференція 

молодих учених і 

спеціалістів 

Інноваційні розробки 

молодих учених для 

конкурентоспроможного 

аграрного виробництва 

смт. Чабани, 10–12 

листопада 2015 р. 
заочна 

3 
міжнародна науково-

практична конференція 

Проблеми збалансованого 

розвитку аграрного 

сектору економіки 

м. Київ, 19–20 

листопада 2015 р. 
заочна 

4 

міжнародна науково-

практичнаконференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика і 

технології вирощування 

сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 21 

квітня 2016 р. 
очна 

5 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Роль наукових досліджень 

в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку 

аграрного виробництва 

України 

м. Дніпропетровсь

к, 25–26 травня 

2016 р. 

заочна 

6 
Міжнародна науково-

практичнаконференція 

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. 

очна 

7 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика та 

технології вирощування 

сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 21 

квітня 2017 р. 
очна 

8 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Реалізація потенціалу 

сортів зернових культур – 

шлях вирішення 

продовольчої безпеки. 

Присвячена 110-річчю від 

дня народження академіка-

селекціонера Василя 

Миколайовича Ремесла 

с. Центральне, 20 

жовтня 2017 р. 
очна 
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9 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика та 

технології вирощування 

сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 20 

квітня 2018 р. 
очна 

10 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Екологічна безпека та 

збалансоване 

природокористування в 

агропромисловому 

виробництві 

м. Київ, 4–6 липня 

2018 р. 
заочна 

11 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика і 

технології вирощування 

сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 19 

квітня 2019 р. 
очна 

12 
Міжнародна 

конференція 

Ecological and genetic 

aspects in field crops’ 

breeding under climate 

change. devoted to the 90th 

anniversary of geneticist 

plant breeder, Professor 

Nikolai Chekalin 

м. Полтава, 18–19 

квітня 2019 р. 
заочна 

13 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Рослинництво ХХІ 

століття: виклики та 

інновації. До 120-ти річчя 

кафедри рослинництва 

НУБіП України 

м. Київ, 25–26 

вересня 2019 р. 
очна 

14 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика і 

технології вирощування 

сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 24 

квітня 2020 р. 

 

онлайн 

15 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Генетика та селекція 

сільськогосподарських 

рослин – від молекули до 

сорту 

м. Київ, 18 вересня 

2020 р. 
онлайн 
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СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України та за кордоном, включених 

до наукометричних баз даних:  

1. Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Близнюк Б. В., 

Мельник С. І. Етапи створення нового високопродуктивного сорту пшениці 

м’якої озимої «МІП Валенсія». Plant Varieties Studying and protection. 2018. 

Vol. 14 № 1 P. 5–13. (20 % авторства: обробка і аналіз даних, написання 

статті). 

2. Гуменюк О. В., Коломієць Л. А., Дергачов О. Л., Замліла Н. П., 

Близнюк Б. В., Коляденко С. С. Новий сорт пшениці м’якої озимої Трудівниця 

миронівська. Миронівський вісник. 2018. Вип. 7. С. 15–25 (15 % авторства: 

обробка і аналіз даних, написання статті). 

3. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., 

Каліцінська О. Б. Вплив агроекологічних чинників і сортових особливостей на 

врожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої. Агроекологічний журнал. 

2019. № 1. С. 62–73. (30 % авторства: проведення експерименту, обробка і 

аналіз даних, написання статті). 

4. Близнюк Б. В., Лось Р. М., Демидов О. А., Кириленко В. В., 

Гуменюк О. В. Вплив погодних умов на тривалість періодів вегетації та 

врожайність пшениці м’якої озимої у Лісостепу й Поліссі. Миронівський вісник. 

2019. Вип. 8. С. 73–90 (частка авторства 30 %, проведення експерименту, 

аналіз літературних джерел, обробка і аналіз даних, написання статті). 

5. Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Кочмарський В. С., 

Близнюк Б. В. Результативність застосовування методу гібридизації у селекції 

Triticum аestivum L. в умовах Миронівського інституту пшениці імені В. М. 

Ремесла НААН України. Вісник Львівського національного аграрного 

університету. 2020. С. 154–158. (20 % авторства: проведення експерименту, 

аналіз літературних джерел, обробка і аналіз даних, написання статті). 

6. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., 

Пикало С. В. Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці 
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озимої (Triticum aestivum L). сортів миронівської селекції. Агроекологічний 

журнал. 2020. № 3 С. 63–72. (30 % авторства: проведення експерименту, 

обробка і аналіз даних, написання статті). 

7. Demydov O., Kyrylenko V., Blyzniuk B., Volohdina H., Humeniuk O., 

Misiura I., Pravdziva I. Ecological Plasticity of New Winter Wheat Varieties Under 

Environments of Ukrainian Forest-Steppe and Polissya. American Journal of 

Agriculture and Forestry. 2021. Vol. 9, Iss. 2. P. 53–60. (20 % авторства: 

проведення експерименту, обробка і аналіз даних, написання статті). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8. Кириленко В., Близнюк Б. Селекция пшеницы мягкой озимой (Triticum 

aestivum L.) на морозостойкость в условиях Лесостепи Украины. Rezultatele 

cercetărilor la cultura plantelor de câmp în Republica Moldovа : materialele 

conferinţei ştiinţifico-practice (Republica Moldova, Bălţi, 19 iunie 2015). Chişinău, 

2015. P. 116–120. (50 % авторства: проведення експерименту, аналіз даних, 

написання тез). 

9. Дубовик Н. С., Близнюк Б. В. Пластичність та стабільність вихідного 

матеріалу пшениці озимої м’якої (Triticum aestivum L.) за висотою рослин. 

Інноваційні розробки молодих учених для конкурентоспроможного аграрного 

виробництва : матер. наук.-практ. конф. мол. учених і спеціалістів (смт Чабани, 

10–12 листопада 2015 р.). Київ, 2015. С. 72, 73 (35 % авторства: проведення 

експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

10. Демидов О. А., Кириленко В. В., Близнюк Б. В., Дубовик Н. С. 

Реакція пшениці озимої і час відновлення весняної вегетації. Проблеми 

збалансованого розвитку аграрного сектору економіки : матер. міжнар. наук.-

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-

дарських культур : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених і спеціалістів 
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(с. Центральне, 21 квітня 2016 р.). Миронівка, 2016. С. 28, 29 (35 % 

авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

12. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В. Екологічні 

особливості формування генотипів Triticum aestivum L. в умовах Лісостепу та 

Полісся України. Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів 

інноваційного розвитку аграрного виробництва України : матер. Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. мол. вчених і спеціалістів (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 

2016 р.). Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 6, 7 (65 % авторства: 

проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

13. Близнюк Б. В., Демидов О. А. Особливості формування генотипів 

Triticum aestivum L. залежно від екологічних умов вирощування. Професор 

С. Л. Франкфурт (1866–1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих 

організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження) : 

матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 листопада 2016 р.). Київ : ТОВ 

«Наш Формат», 2016. Ч. 1. С. 14–16 (60 % авторства: проведення 

експерименту, аналіз даних, написання тез). 

14. Близнюк Б. В., Кириленко В. В. Тривалість періодів росту та 

розвитку рослин пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу та Полісся України. 

Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур : 

матер. V міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених і спеціалістів (с. Центральне, 

21 квітня 2017 р.). Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. С. 12 (40 % авторства: 

проведення експерименту, аналіз даних, написання тез).  

15. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В. Вплив погодніх умов 

Лісостепу і Полісся України на врожайність генотипів Triticum aestivum L. 

Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої 

безпеки : матер. міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. 110-річчю від дня 

народження академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла, 

(с. Центральне, 20 жовтня 2017 р.). Центральне, 2017. С. 12, 13 (50 % 

авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

16. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В. Агроекологічний 

вплив на періоди росту та розвитку рослин пшениці озимої від сівби до 
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припинення осінньої вегетації. Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських культур : матеріали VІ міжнар. наук.-

практ. конф. мол. вчених і спеціалістів (с. Центральне, 20 квітня 2018 р.). 

Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 10 (40 % авторства: проведення 

експерименту, аналіз даних, написання тез). 

17. Близнюк Б. В., Демидов О. А. Особливості аутекологічного впливу 

на тривалість періодів росту і розвитку рослин Triticum aestivum L від сівби до 

ЧВВВ. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в 

агропромисловому виробництві : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4–6 

липня 2018 р.). Київ : ДІА, 2018. С. 15–18 (40 % авторства: проведення 

експерименту, аналіз даних, написання тез). 

18. Близнюк Б. В. Реакція нових сортів Triticum aestivum L. на вплив 

екологічних чинників в умовах Лісостепу та Полісся України. Селекція, 

генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур : 

матеріали VІІ матер. міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених і спеціалістів, 

(с. Центральне, 19 квітня 2019 р.). Вінниця : ТВОРИ, 2019. С. 17 (45 % 

авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

19. Близнюк Б. В., Гуменюк О. В., Кириленко В. В. Особливості 

формування перезимівлі Triticum aestivum L. в кліматичних зонах Лісостепу і 

Полісся. Ecological and genetic aspects in field crops’ breeding under climate 

changes : Abstr. the intern. сonf. dev. to the 90th annivers. Geneticist, plant breeder, 

Professor Nikolai Chekalin (Poltava, April 18–19, 2019). С. 22, 23 (35 % 

авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

20. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В. 

Формування урожайності нових сортів пшениці м’якої озимої в агроценозах 

Лісостепу й Полісся України. Рослинництво ХХІ століття: виклики та 

інновації. До 120-річчя каф. рослинництва НУБіП України : матер. ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Київ, 25–26 вересня 2019 р.). Київ, 2019. С. 61–63 (25 % 

авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

21. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В. Вплив умов 

вирощування на показники якості зерна пшениці м’якої озимої. Селекція, 
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генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур : матер. 

VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених і спеціалістів (с. Центральне, 24 

квітня 2020 р.). С. 16, 17 (45 % авторства: проведення експерименту, аналіз 

даних, написання тез). 

22. Близнюк Б. В., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Лось Р. М., 

Мурашко Л. А. Патогенний комплекс зерна Triticum aestivum L. у двох 

агроекологічних зонах України. Генетика та селекція сільськогосподарських 

рослин – від молекули до сорту : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. мол. 

вчених і спеціалістів (м. Київ, 18 вересня 2020 р.). С. 5 (45 % авторства: 

проведення експерименту, аналіз даних, написання тез). 

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

23. Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Дергачов О. Л., Дубовик Н. С., 

Близнюк Б. В., Хоменко С. О. Методи підвищення морозо-, зимостійкості 

пшениці м’якої озимої (Triticum аestivum L.) в умовах Лісостепу України. 

Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 16. С. 120–124 (20 % 

авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання статті). 

24. Кириленко В. В., Волощук С. І., Дубовик Н. С., Близнюк Б. В. 

Ретроспективний аналіз погодних умов у зоні діяльності Миронівського 

інституту пшениці. Миронівський вісник. 2016. Вип. 2. С. 87–97 (25 % 

авторства: проведення експерименту, аналіз даних, написання статті). 

25. Колюча Г. С., Юрченко Т. В., Вологдіна Г. Б., Муха Т. І., 

Правдзіва І. В., Близнюк Б. В. Селекційна цінність матеріалу, створеного 

шляхом інтрогресивних схрещувань пшениці з малопоширеними і дикорослими 

видами злаків. Миронівський вісник. 2016 Вип. 3. С. 94–107 (20 % авторства: 

обробка і аналіз даних, написання статті). 

Свідоцтва про авторство, патенти, методичні рекомендації 

26. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 180779. Естафета 

миронівська. Пшениця м’яка озима / Демидов О. А., Дергачов О. Л., 

Кочмарський В. С., Гуменюк О. В., Кириленко В. В., Замліла Н. П., 

Гудзенко В. М., Дубовик Н. С., Близнюк Б. В., Пірич А. В. ; заявка 16012023. У 

Держреєстрі України з 2018 р. (частка авторства 5 %). 
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27. Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 180798. МІП Дніпрянка. 

Пшениця м’яка озима / Демидов О. А., Кочмарський В. С., Кириленко В. В., 

Гуменюк О. В., Дергачов О. Л., Коломієць Л. А., Близнюк Б. В., 

Ковалишина Г. М., Дубовик Д. Ю., Лісова Г. М. ; заявка 16012022. У 

Держреєстрі України з 2019 р. (частка авторства 5 %). 

28. Патент на корисну модель № 128675 Україна. Спосіб добору 

жаростійкого селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої / Кириленко В. В., 

Демидов О. А., Гуменюк О. В., Дубовик Н. С., Близнюк Б. В. ; МПК (2018.01), 

А01Н 1/00, А01Н 3/00, № а 2017 11025 ; заяв. 13.11.2017 ; опубл. 10.10.2018, 

Бюл. № 19. (15 % авторства). 

29. Патент на корисну модель № 128676 Україна. Спосіб добору за 

комплексною стійкістю проти основних збудників хвороб пшениці м’якої 

озимої / Кириленко В. В., Демидов О. А., Гуменюк О. В., Дубовик Н. С., 

Близнюк Б. В., Лісова Г. М. ; МПК (2018.01), А01Н 1/00, А01Н 3/00, № а 2017 

11026 ; заяв. 13.11.2017 ; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19. (5 % авторства). 

30. Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні 

№00267 / О. А. Демидов, В. М. Гудзенко, О. В. Гуменюк, Б. В. Близнюк, 

В. К. Рябчун, В. А. Музафарова, А. В. Ярош, О. А. Задорожня / Робоча ознакова 

колекція генофонду пшениці м’якої озимої за цінними господарськими 

ознаками. 06.12.2018 р. (20 % авторства). 

31. Демидов О. А., Кириленко В. В. Гуменюк О. В., Близнюк Б. В., 

Вологдіна Г .Б. , Замліла Н. П., Пірич А. В., Місюра І. І., Правдзіва І. В.. 

Визначення параметрів екологічної пластичності за урожайністю сортів 

Triticum аestivum L. в умовах Лісостепу та Полісся України. Методичні 

рекомендації / за ред. д-ра с.-г. наук, член-кор. НААН О. А. Демидова. Київ : 

ТОВ «ЦП КОМПРИНТ», 2021. 23 с. (15 % авторства: аналіз даних, написання 

рекомендацій). 
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Додаток И.1 

Характеристика сортів пшениці озимої за висотою рослин в агроекологічній зоні 

Лісостепу (МІП) 

Сорт, стандарт 

Рік 
Статистичні параметри 

(середнє за роками) 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Lim, см 

R, см V, % 
max min 

Подолянка (ст.) 118,4 77,5 96,1 104,3 88,3 16,0 21,04 

Трудівниця МИР 113,4 77,7 86,0 99,0 87,3 11,7 20,23 

Горлиця МИР 97,8 79,7 70,3 90,7 84,0 6,7 16,92 

МІП Валенсія 91,9 63,2 78,7 81,3 74,3 7,0 18,43 

Господиня МИР 134,8 61,8 95,2 102,3 81,0 21,3 37,57 

МІП Княжна 128,1 77,1 91,6 105,0 91,7 13,3 26,56 

Вежа МИР 99,3 63,1 71,8 83,0 76,7 6,3 24,21 

МІП Дніпрянка 113,1 75,3 95,5 101,0 85,0 16,0 19,99 

Естафета МИР 109,0 69,5 81,4 94,3 82,7 11,6 23,39 

Грація МИР 113,4 66,3 87,1 97,3 89,7 7,6 26,54 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, max – середнє максимальне 

значення за роками, min – середнє мінімальне значення за роками, R – розмах 

варіювання, V – коефіцієнт варіації. 

 

Додаток И.2 

Характеристика сортів пшениці озимої за висотою рослин в агроекологічній зоні 

Полісся (НСДС) 

Сорт, стандарт 

Рік 
Статистичні параметри 

(середнє за роками) 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Lim, см 

R, см V, % 
max min 

Подолянка (ст.) 117,2 82,3 88,0 100,7 92,0 8,7 19,54 

Трудівниця МИР 93,2 74,4 105,5 99,0 79,3 19,7 17,21 

Горлиця МИР 119,8 68,4 90,4 98,0 86,7 11,3 27,77 

МІП Валенсія 107,1 65,5 82,5 93,3 76,0 17,3 24,60 

Господиня МИР 90,3 85,7 66,5 86,3 74,3 12,0 15,62 

МІП Княжна 112,3 87,4 86,5 103,7 82,3 21,4 15,35 

Вежа МИР 104,9 72,3 84,1 92,0 80,3 11,7 18,95 

МІП Дніпрянка 109,0 83,0 85,4 99,0 85,7 13,3 15,54 

Естафета МИР 101,9 77,1 93,5 98,3 84,0 14,3 13,89 

Грація МИР 109,9 82,3 113,4 109,0 94,0 15,0 16,72 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, max – середнє максимальне 

значення за роками, min – середнє мінімальне значення за роками, R – розмах 

варіювання, V – коефіцієнт варіації. 
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Додаток К.1 

Характеристика сортів пшениці за довжиною головного колоса залежно від умов 

Лісостепу (МІП) 

Сорт, стандарт 

Рік 
Статистичні параметри (середнє за 

роками) 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Lim, см 

V, % 
max min 

Подолянка (ст.) 10,70 7,90 8,90 11,50 7,00 15,48 

Трудівниця МИР 10,62 8,10 9,40 11,00 7,20 13,44 

Горлиця МИР 10,40 8,40 8,10 12,00 8,00 13,94 

МІП Валенсія 10,50 9,40 9,00 12,30 6,00 8,06 

Господиня МИР 11,70 7,70 8,50 11,80 6,50 22,76 

МІП Княжна 10,19 7,60 8,60 11,30 6,50 14,85 

Вежа МИР 10,19 8,40 7,90 10,90 6,00 13,64 

МІП Дніпрянка 9,71 7,70 8,90 10,50 7,00 11,53 

Естафета МИР 9,38 8,70 8,30 11,00 8,00 6,21 

Грація МИР 9,97 9,00 8,70 12,00 7,50 7,20 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, max – середнє максимальне 

значення за роками, min – середнє мінімальне значення за роками, V – коефіцієнт 

варіації. 

 

Додаток К.2 

Характеристика сортів пшениці за довжиною головного колоса залежно від умов 

Полісся (НСДС) 

Сорт, стандарт 

Рік 
Статистичні параметри (середнє за 

роками) 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Lim, см 

V, % 
max min 

Подолянка (ст.) 9,48 7,79 9,30 10,20 7,00 10,48 

Трудівниця МИР 10,06 7,69 11,20 12,00 6,00 18,56 

Горлиця МИР 10,25 6,81 10,30 11,50 5,00 21,94 

МІП Валенсія 10,26 7,49 8,30 11,60 6,80 16,40 

Господиня МИР 10,04 8,01 9,70 11,00 6,00 11,75 

МІП Княжна 10,38 7,25 8,20 12,00 6,00 18,64 

Вежа МИР 10,31 8,06 8,60 11,50 6,20 13,07 

МІП Дніпрянка 9,41 7,59 10,50 12,00 6,50 16,04 

Естафета МИР 10,84 8,32 8,40 12,20 6,50 15,59 

Грація МИР 9,19 7,41 10,90 12,60 5,50 19,04 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, max – середнє максимальне 

значення за роками, min – середнє мінімальне значення за роками, V – коефіцієнт 

варіації. 
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Додаток Л 

Рівень урожайності сортів пшениці в умовах випробування Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС) 

Сорт, стандарт 

Кліматична зона, урожайність, т/га 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Лісостеп Полісся Лісостеп Полісся Лісостеп Полісся 

X ± X ± X ± X ± X ± X ± 

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

Трудівниця МИР 7,61 1,2 8,37 -1,6 4,19 0,16 8,56 -0,17 5,93 -0,38 5,35 -0,72 

Горлиця МИР 8,35 1,94 6,63 -3,34 3,68 -0,35 8,85 0,12 5,79 -0,52 4,58 -1,49 

МІП Валенсія 7,91 1,5 7,33 -2,64 3,91 -0,12 9,65 0,92 6,01 -0,3 5,78 -0,29 

Господиня МИР 6,97 0,56 8,93 -1,04 4,11 0,08 9,62 0,89 6,36 0,05 4,87 -1,2 

МІП Княжна 6,59 0,18 8,28 -1,69 3,45 -0,58 8,17 -0,56 5,11 -1,2 5,29 -0,78 

Вежа МИР 6,9 0,49 8,88 -1,09 3,33 -0,7 9,02 0,29 5,32 -0,99 5,96 -0,11 

МІП Дніпрянка 7,15 0,74 9,33 -0,64 3,77 -0,26 9,42 0,69 6,59 0,28 6,25 0,18 

Естафета МИР 7,81 1,4 9,69 -0,28 3,41 -0,62 8,06 -0,67 6,28 -0,03 6,95 0,52 

Грація МИР 7,28 0,87 9,66 -0,31 3,68 -0,35 9,27 0,54 6,79 0,48 5,42 -0,65 

X 7,3 0,89 8,71 -1,26 3,76 -0,27 8,94 0,21 6,05 -0,26 5,65 -0,42 

max 8,35 – 9,97 – 4,19 – 9,65 – 6,79 – 6,95 – 

min 6,41 – 6,63 – 3,33 – 8,06 – 5,11 – 4,58 – 

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

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, X – середня урожайність по повтореннях, ± – плюс / мінус до стандарту. 
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Додаток М.1 

Результати морфофізіологічного аналізу рослин пшениці озимої за часу 

припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 

Сорт, стандарт 

Умовиа випробування – Лісостеп (2015/16 р.) 

Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Довжина конуса 

наростання, мм 

ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ 

Подолянка (ст.) 19,3 19,6 2,0 3,7 0,36 0,67 

Трудівниця МИР 22,9 23,9 2,0 3,0 0,37 0,76 

Горлиця МИР 17,4 21,8 2,5 4,2 0,44 0,67 

МІП Валенсія 17,1 22,3 2,2 3,5 0,38 0,73 

Господиня МИР 17,9 19,1 2,3 4,0 0,39 0,64 

МІП Княжна 20,0 20,2 2,0 3,2 0,42 0,66 

Вежа МИР 20,4 22,5 2,2 4,4 0,35 0,60 

МІП Дніпрянка 19,2 21,0 2,0 3,2 0,37 0,73 

Естафета МИР 18,6 20,1 2,2 4,8 0,39 0,59 

Грація МИР 20,0 21,9 2,2 3,0 0,37 0,65 

Х 19,3 21,2 2,2 3,7 0,38 0,67 

max 22,9 23,9 2,5 4,8 0,44 0,76 

min 17,1 19,1 2,0 3,0 0,35 0,59 

S 1,70 1,50 0,16 0,63 0,03 0,06 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Х – середнє значення, max 

– максимальне значення, min – мінімальне значення,ЧПОВ – час припинення 

осінньої вегетації (29.12.2015 р.), ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації 

(22.02.2016 р.), S – стандартне відхилення. 
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Додаток М.2 

Результати морфофізіологічного аналізу рослин пшениці озимої за часу 

припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 

Сорт, стандарт 

Умови випробування – Полісся (2015/16 р.) 

Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Довжина конуса 

наростання, мм 

ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ 

Подолянка (ст.) 12,3 13,6 1,0 1,3 0,39 0,51 

Трудівниця МИР 15,3 18,6 1,2 1,4 0,30 0,43 

Горлиця МИР 12,3 18,6 1,0 1,8 0,29 0,49 

МІП Валенсія 11,5 18,9 1,0 1,8 0,31 0,50 

Господиня МИР 10,7 14,7 1,0 1,6 0,31 0,43 

МІП Княжна 15,7 19,0 1,2 1,2 0,30 0,57 

Вежа МИР 14,0 19,3 1,4 1,5 0,24 0,51 

МІП Дніпрянка 14,3 21,3 1,4 1,6 0,34 0,53 

Естафета МИР 15,8 17,4 1,7 1,8 0,34 0,52 

Грація МИР 14,9 16,2 1,5 1,6 0,31 0,58 

Х 13,7 17,8 1,2 1,6 0,31 0,51 

max 15,8 21,3 1,7 1,8 0,39 0,58 

min 10,7 13,6 1,0 1,2 0,24 0,43 

S 1,84 2,32 0,25 0,21 0,04 0,05 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Х – середнє значення, max 

– максимальне значення, min – мінімальне значення,ЧПОВ – час припинення 

осінньої вегетації (27.12.2015 р.), ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації 

(26.02.2016 р.), S – стандартне відхилення. 
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Додаток М.3 

Результати морфофізіологічного аналізу рослин пшениці озимої за часу 

припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 

Сорт, стандарт 

Умови випробування – Лісостеп (2016/17 р.) 

Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Довжина конуса 

наростання, мм 

ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ 

Подолянка (ст.) 8,1 11,2 1,5 2,0 0,18 0,19 

Трудівниця МИР 8,7 10,0 1,5 2,0 0,20 0,25 

Горлиця МИР 8,3 8,7 1,5 2,3 0,18 0,27 

МІП Валенсія 9,0 10,5 1,5 2,0 0,20 0,28 

Господиня МИР 8,3 9,2 1,5 2,2 0,18 0,28 

МІП Княжна 7,7 7,9 1,0 2,0 0,23 0,27 

Вежа МИР 9,3 15,5 1,5 2,4 0,18 0,26 

МІП Дніпрянка 8,1 10,2 1,5 2,5 0,15 0,24 

Естафета МИР 11,5 12,4 1,5 2,5 0,18 0,23 

Грація МИР 8,8 10,3 1,5 2,1 0,20 0,28 

Х 8,8 10,6 1,5 2,2 0,19 0,26 

max 11,5 15,5 1,5 2,5 0,23 0,28 

min 7,7 7,9 1,0 2,0 0,15 0,19 

S 1,07 2,14 0,16 0,21 0,02 0,03 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Х – середнє значення, max 

– максимальне значення, min – мінімальне значення,ЧПОВ – час припинення 

осінньої вегетації (09.11.2016 р.), ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації 

(01.03.2017 р.), S – стандартне відхилення. 
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Додаток М.4 

Результати морфофізіологічного аналізу рослин пшениці озимої за часу 

припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 

Сорт, стандарт 

Умови випробування – Полісся (2016/17 р.) 

Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Довжина конуса 

наростання, мм 

ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ 

Подолянка (ст.) 7,8 15,9 1,0 3,0 0,17 0,31 

Трудівниця МИР 6,3 12,1 1,0 2,6 0,18 0,33 

Горлиця МИР 7,9 14,3 1,0 2,4 0,17 0,36 

МІП Валенсія 9,2 12,5 1,0 3,0 0,20 0,36 

Господиня МИР 7,7 11,6 1,0 3,8 0,17 0,31 

МІП Княжна 6,8 11,3 1,0 3,0 0,21 0,30 

Вежа МИР 9,1 12,6 1,0 3,0 0,16 0,27 

МІП Дніпрянка 8,0 12,3 1,0 3,0 0,15 0,33 

Естафета МИР 11,2 13,7 1,0 3,0 0,16 0,31 

Грація МИР 9,8 14,0 1,0 3,0 0,19 0,29 

Х 8,4 13,0 1,0 3,0 0,18 0,32 

max 11,2 15,9 1,0 3,8 0,21 0,36 

min 6,3 11,3 1,0 2,4 0,15 0,27 

S 1,46 1,42 0,00 0,36 0,02 0,03 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Х – середнє значення, max 

– максимальне значення, min – мінімальне значення,ЧПОВ – час припинення 

осінньої вегетації (15.11.2016 р.), ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації 

(04.03.2017 р.), S – стандартне відхилення. 
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Додаток М.5 

Результати морфофізіологічного аналізу рослин пшениці озимої за часу 

припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 

Сорт, стандарт 

Умови випробування – Лісостеп (2017/18 р.) 

Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Довжина конуса 

наростання, мм 

ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ 

Подолянка (ст.) 15,0 19,2 1,0 3,0 0,28 0,71 

Трудівниця МИР 8,7 18,0 1,0 3,0 0,29 0,77 

Горлиця МИР 10,5 19,1 1,0 3,0 0,28 0,75 

МІП Валенсія 8,3 18,5 1,0 3,0 0,30 0,79 

Господиня МИР 7,9 20,9 1,0 3,0 0,26 0,92 

МІП Княжна 9,3 19,3 1,0 3,0 0,29 0,81 

Вежа МИР 8,1 20,2 1,0 3,0 0,29 0,76 

МІП Дніпрянка 10,5 20,8 1,0 3,0 0,30 0,97 

Естафета МИР 10,3 18,6 1,0 3,0 0,26 0,83 

Грація МИР 8,1 13,8 1,0 3,0 0,25 0,61 

Х 9,7 18,8 1,0 3,0 0,28 0,79 

max 15,0 20,9 1,0 3,0 0,30 0,97 

min 7,9 13,8 1,0 3,0 0,25 0,61 

S 2,14 2,02 0,00 0,00 0,02 0,10 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Х – середнє значення, max 

– максимальне значення, min – мінімальне значення,ЧПОВ – час припинення 

осінньої вегетації (15.11.2017 р.), ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації 

(04.04.2018 р.), S – стандартне відхилення. 
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Додаток М.6 

Результати морфофізіологічного аналізу рослин пшениці озимої за часу 

припинення осінньої та відновлення весняної вегетації 

Сорт, стандарт 

Умови випробування – Полісся (2017/18 р.) 

Висота рослин, 

см 

Коефіцієнт 

кущіння 

Довжина конуса 

наростання, мм 

ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ ЧПОВ ЧВВВ 

Подолянка (ст.) 15,9 17,4 1,0 1,2 0,18 0,29 

Трудівниця МИР 12,5 17,7 1,0 1,3 0,18 0,36 

Горлиця МИР 12,1 13,0 1,0 1,2 0,20 0,31 

МІП Валенсія 11,6 21,2 1,0 1,1 0,18 0,36 

Господиня МИР 13,8 14,3 1,0 1,1 0,23 0,33 

МІП Княжна 11,3 16,5 1,0 1,0 0,18 0,31 

Вежа МИР 12,6 24,0 1,0 1,3 0,15 0,30 

МІП Дніпрянка 12,3 18,2 1,0 1,1 0,18 0,27 

Естафета МИР 13,7 16,3 1,0 1,2 0,20 0,33 

Грація МИР 14,0 17,0 1,0 1,0 0,18 0,31 

Х 13,0 17,6 1,0 1,2 0,19 0,32 

max 15,9 24,0 1,0 1,3 0,23 0,36 

min 11,3 13,0 1,0 1,0 0,15 0,27 

S 1,38 3,16 0,00 0,11 0,02 0,03 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, Х – середнє значення, max 

– максимальне значення, min – мінімальне значення,ЧПОВ – час припинення 

осінньої вегетації (20.11.2017 р.), ЧВВВ – час відновлення весняної вегетації 

(09.04.2018 р), S – стандартне відхилення. 
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Додаток Н 

Вплив зони вирощування на розвиток насіннєвої інфекції озимої пшениці (2017, 

2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

Лісостеп Полісся 

Fusarium 

Link, % 

Alternaria 

Nees , % 

Здорові 

зерна, % 

Fusarium 

Link, % 

Alternaria 

Nees , % 

Здорові 

зерна, % 

2017 р. 

Подолянка (ст.) 12,5 25,0 62,5 30,0 25,0 45,0 

Трудівниця МИР 10,0 30,0 60,0 50,0 45,0 5,0 

Горлиця МИР 2,5 20,0 77,5 5,0 7,5 87,5 

МІП Валенсія 0,0 27,5 72,5 30,0 70,0 0,0 

Господиня МИР 10,0 17,5 72,5 20,0 50,0 30,0 

МІП Княжна 2,5 10,0 87,5 35,0 62,5 2,5 

Вежа МИР 2,5 27,5 70,0 35,0 47,5 17,5 

МІП Дніпрянка 10,0 12,5 77,5 30,0 35,0 35,0 

Естафета МИР 0,0 5,0 95,0 30,0 55,0 15,0 

Грація МИР 10,0 7,5 82,5 30,0 57,5 12,5 

Середній розвиток 

збудника, % 
6,0 18,2 75,8 29,5 45,5 25,0 

S 4,89 9,13 10,74 11,41 18,63 26,40 

2018 р. 

Подолянка (ст.) 10,0 28,0 62,0 36,0 64,0 0,0 

Трудівниця МИР 38,0 62,0 0,0 36,0 64,0 0,0 

Горлиця МИР 20,0 74,0 6,0 36,0 64,0 0,0 

МІП Валенсія 32,0 60,0 8,0 26,0 70,0 4,0 

Господиня МИР 6,0 88,0 6,0 22,0 72,0 6,0 

МІП Княжна 4,0 70,0 26,0 10,0 56,0 34,0 

Вежа МИР 2,0 62,0 36,0 18,0 28,0 54,0 

МІП Дніпрянка 8,0 56,0 36,0 6,0 68,0 26,0 

Естафета МИР 12,0 56,0 32,0 18,0 62,0 20,0 

Грація МИР 12,0 64,0 24,0 6,0 70,0 24,0 

Середній розвиток 

збудника, % 
14,4 62,0 23,6 21,2 61,8 16,8 

S 12,03 15,35 19,09 11,96 12,77 18,12 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська, S – стандартне відхилення. 
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Додаток П.1 

Показники економічної ефективності вирощування сортів пшениці м’якої озимої в зоні Лісостепу (МІП) (2016–2018 рр.) 

Сорти Урожайність, т/га Вихід насіння, % 
Вартість зерна, грн. з 1 

га 

Умовно чистий 

дохід, грн./га 

Рівень рентабельності, 

% 

Роки 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Подолянка 

(ст.) 
6,41 4,03 6,31 65 63 62 47274 29117 45117 38274 19117 34117 142,5 119,1 131,0 

Трудівниця 

МИР 
7,61 4,19 5,93 65 65 65 56124 30901 43734 47124 20901 32734 152,4 120,9 129,8 

Горлиця 

МИР 
8,35 3,68 5,79 65 75 73 61581 29900 46175 52581 19900 35175 158,4 119,9 132,0 

МІП 

Валенсія 
7,91 3,91 6,01 65 68 70 58336 29716 46578 49336 19716 35578 154,8 119,7 132,3 

Господиня 

МИР 
6,97 4,11 6,36 65 65 65 51404 30311 46905 42404 20311 35905 147,1 120,3 132,6 

МІП 

Княжна 
6,59 3,45 5,11 65 75 75 48601 28031 41519 39601 18031 30519 144,0 118,0 127,7 

Вежа МИР 6,90 3,33 5,32 65 75 75 50888 27056 43225 41888 17056 32225 146,5 117,1 129,3 

МІП 

Дніпрянка 
7,15 3,77 6,59 65 70 75 52731 29218 53544 43731 19218 42544 148,6 119,2 138,7 

Естафета 

МИР 
7,81 3,41 6,28 65 75 65 57599 27706 46315 48599 17706 35315 154,0 117,7 132,1 

Грація 

МИР 
7,28 3,68 6,79 65 73 65 53690 29348 50076 44690 19348 39076 149,7 119,3 135,5 

Примітки: ст. – стандарт, МИР – миронівська 
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Додаток П.2 

Показники економічної ефективності вирощування сортів пшениці м’якої озимої в зоні Полісся (НСДС) (2016–2018 рр.) 

Сорти Урожайність, т/га Вихід насіння, % Вартість зерна, грн. з 1 га 
Умовно чистий 

дохід, грн./га 

Рівень 

рентабельності, % 

Роки 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Подолянка 

(ст.) 
9,97 8,73 6,07 63 65 63 72033  64384  43856  63033  54384  32856 170,0 154,4 129,9 

Трудівниця 

МИР 
8,37 8,56 5,35 75 70 75 68006  66340  43469  59006  56340  32469  165,6 156,3 129,5 

Горлиця 

МИР 
6,63 8,85 4,58 75 65 75 53869  65269  37213  44869  55269  26213  149,9 155,3 123,8 

МІП 

Валенсія 
7,33 9,65 5,78 75 65 70 59556  71169  44795  50556  61169  33795  156,2 161,2 130,7 

Господиня 

МИР 
8,93 9,62 4,87 75 65 75 72556  70948  39569  63556  60948  28569  170,6 160,9 126,0 

МІП Княжна 8,28 8,17 5,29 75 75 75 67275  66381  42981  58275  56381  31981  164,8 156,4 129,1 

Вежа МИР 8,88 9,02 5,96 75 65 70 72150  66523  46190  63150  56523  35190  170,2 156,5 132,0 

МІП 

Дніпрянка 
9,33 9,42 6,25 73 65 65 74407  69473  46094  65407  59473  35094  172,7 159,5 131,9 

Естафета 

МИР 
9,69 8,06 6,95 70 65 65 75098  59443  51256  66098  49443  40256  173,4 149,4 136,6 

Грація МИР 9,66 9,27 5,42 70 65 75 74865  68366  44038  65865  58366  33038  173,2 158,4 130,0 

Примітка: ст. – стандарт, МИР – миронівська 

 


	6. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Пикало С. В. Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L). сортів миронівської селекції. Агроекологічний журнал. 2020. № 3 С. 63–72. (30 % а...
	7. Demydov O., Kyrylenko V., Blyzniuk B., Volohdina H., Humeniuk O., Misiura I., Pravdziva I. Ecological Plasticity of New Winter Wheat Varieties Under Environments of Ukrainian Forest-Steppe and Polissya. American journal of Agriculture and Forestry....
	Рельєф агроекологічної зони Лісостепу Північно-Центрально-Правобережно-Придніпровського агроекологічного району широкохвильове, підвищене придніпровське плато, розділене на північно-східну і північно-західну частини глибокими балками, рівнинний, місця...
	Слабку структурність верхнього шару ґрунту помічають на водопроникності (0,3–0,4 мм/хв. на оранці і 0,07 мм/хв. на стерні), що знижує ефективність опадів, особливо зливового характеру, і впливає на запливання й вимивання мулистої фракції поверхневими ...
	Упродовж вегетаційного періоду рослини Triticum aestivum L. проходять складні фізіологічні перетворення. На розвиток культури на певному етапі органогенезу значно впливають екзогенні та ендогенні чинники. Вегетація відбувається за генетично закладеним...
	3. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Пикало С. В. Вплив погодних умов на формування вмісту білка та клейковини у зерні Triticum aestivum L. сортів миронівської селекції. Агроекологічний журнал. 2020. № 3 С. 63–72. DOI: http...
	28. Экологическая турбулентность. Какие климатические испытания готовит миру 2020 год. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://baltnews.lt/mir_novosti_/20200103/1019668069/Ekologicheskaya-turbulentnost-Kakie-klimaticheskie-ispytaniya-gotovit-miru...
	250. Фізіологія рослин та формування врожайності пшениці. Агроном. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.agronom.com.ua/fiziologiya-roslyn-ta-formuvannya-vrozhajnosti-pshenytsi/
	299. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Пикало С. В. Вплив погодних умов на формування вмісту білка та клейковини у зерні Triticum aestivum L. сортів миронівської селекції. Агроекологічний журнал. 2020. № 3 С. 63–72. DOI: ht...
	6. Близнюк Б. В., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Пикало С. В. Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L). сортів миронівської селекції. Агроекологічний журнал. 2020. № 3 С. 63–72. (30 % а... (1)
	7. Demydov O., Kyrylenko V., Blyzniuk B., Volohdina H., Humeniuk O., Misiura I., Pravdziva I. Ecological Plasticity of New Winter Wheat Varieties Under Environments of Ukrainian Forest-Steppe and Polissya. American journal of Agriculture and Forestry.... (1)

