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АНОТАЦІЯ 

Близнюк Р. М. Закономірності формування ознак продуктивності пшениці 

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

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія . – 

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла Національної академії 

аграрних наук України, с. Центральне Миронівського району Київської області, 

2021. 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання важливого наукового завдання з установлення впливу абіотичних 

та біотичних чинників на особливості формування елементів продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від гідротермічних умов агроекологічних зон 

Лісостепу та Полісся України. 

Особливий інтерес викликає дослідження впливу екологічних чинників 

різних агроекологічних зон вирощування на процес формування 

продуктивності сортів пшениці ярої різного еколого-географічного 

походження. Продуктивність рослин пшениці ярої в основному залежить від 

гідротермічних умов вегетації, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, а 

також їх взаємодії. Максимальний рівень врожайності та адаптивні властивості 

формуються лише в тих генотипах, які відповідають умовам вирощування даної 

ґрунтово-кліматичної зони. Тому актуальним завданням сьогодення є 

проведення агроекологічної оцінки сортів в різних умовах вирощування та 

визначення їх адаптивної здатності до абіотичних та біотичних факторів 

навколишнього середовища. Розв’язання даної наукової проблеми визначає 

актуальність досліджень за темою дисертації. 

Висвітлено результати досліджень щодо особливостей формування ознак 

продуктивності сортів пшениці м’якої ярої різного еколого-географічного 

походження залежно від екологічних умов зон Лісостепу та Полісся.  
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Метеорологічні умови досліджень в різних агроекологічних зонах 

дослідження значно відрізнялись за температурним режимом та режимом 

вологозабезпеченості як в цілому за вегетаційний період, так і за окремими 

міжфазними періодами розвитку рослин. Це відображає особливості умов 

вирощування пшениці м’якої ярої в зонах Лісостепу та Полісся та дає 

можливість отримати достовірні дані щодо реалізації потенціалу 

продуктивності генотипів.  

На продуктивність пшениці м’якої ярої та на прояв її окремих 

компонентів суттєво впливали умови навколишнього природного середовища. 

В роки з різним вологозабезпеченням і температурним режимом одним із 

резервів підвищення врожайності та стійкості до несприятливих чинників 

довкілля є сорт. За результатами досліджень виявлено, що сорти різного 

еколого-географічного походження варіювали за показниками урожайності 

залежно від року та зони вирощування. Виділено високопродуктивні сорти для 

агроекологічних зон Лісостепу та Полісся – МІП Злата, Струна миронівська, 

Сімкода миронівська (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), що рекомендовано 

для вирощування в різних екологічних зонах випробувань для підвищення 

рівня урожайності. 

Дисперсійний аналіз урожайності сортів пшениці м’якої ярої показав, що 

її варіювання найбільшою мірою обумовлена впливом факторів середовища, 

взаємодією між місцем вирощування і факторами навколишнього середовища 

(роки), та генетичними розходженнями в урожайності між сортами. Проте 

варто зазначити, що сорти які випробуються в одному досліді, досить близькі за 

своїм потенціалом продуктивності і найчастіше генетично різняться не більш, 

ніж на 5–20 %. Однак при високому рівні генетичного потенціалу 

продуктивності розходження в межах навіть 1,0 % є відчутними і може мати 

значний економічний ефект виробництву. 

За елементами продуктивності визначено мінливість структури головного 

колоса під впливом абіотичних та біотичних чинників довкілля. Максимальний 

показник довжини головного колоса становив 12,5 см для обох агроекологічних 
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зон дослідження (Панянка (UKR)). Кількість колосків у колосі знаходилася в 

межах від 10,1 (Струна миронівська (UKR)) до 18,1 шт. (Leguan (CZE)) у зоні 

Лісостепу, а для зони Полісся – 11,1 (Етюд (UKR)) – 19,9 шт. (Koksa (POL)). За 

ознакою кількості зерен з колоса сортів пшениці м’якої ярої кращими 

визначили сорти: Koksa (40,2–41,8 шт.), Ясна (37,0–40,0 шт.) (POL), Сімкода 

миронівська (35,4–41,5 шт.) (UKR). Встановлено, що маса зерна з колоса сортів 

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

показниками для зони Лісостепу. Слід відзначити, що для усіх сортів пшениці 

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

коефіцієнт варіації від 12,7 до 18,2 %.  

Істотний рівень у частці впливу факторів на елементи продуктивності 

займає взаємодія факторів «рік×зона , «сорт×рік×зона  та вплив умов 

агроекологічної зони. 

У агроекологічних зонах досліджень сортів пшениці м’якої ярої 

найбільшу шкодочинність проявили збудники таких листкових грибних хвороб, 

як борошниста роса (Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. Marchal – 

E. graminis), бура листкова іржа (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici – 

P. recondita) та септоріоз листя (Septoria tritici Rob. et Desm. – S. tritici). За 

результатами дисперсійного аналізу визначено частки впливу досліджуваних 

факторів на стійкість проти патогенів-мікроміцетів. Встановлено, що 

найбільший внесок у їх варіювання мали вплив взаємодія факторів «рік×зона : 

P. recondita – 40,3 %, E. graminis – 38,7 %, S. tritici – 35,6 %. Для зон Лісостепу 

та Полісся виділено ряд сортів стійких до фітопатогенів листкових грибних 

хвороб: МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Героїня (UKR), Koksa, Ясна 

(POL), Leguan (CZE). 

Виділено сорти для зони Лісостепу з високим вмістом білка (11–14,0 %) 

та «сирої  клейковини (25–28,0 %): МІП Злата, Струна миронівська, Етюд, 

Сімкода миронівська, Панянка (UKR), Grаnny (AUT), Koksa (POL). За 

результатами трифакторного дисперсійного аналізу визначено вплив 

гідротермічних умов агроекологічних зон в роки дослідження на показники 
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якості зерна. Встановлено суттєвий вплив взаємодії факторів «рік × зона  на 

вміст білка – 44,1 %, показник седиментації – 39,6 % та вміст клейковини – 

46,3 %. 

Розрахунки екологічної пластичності в зоні Лісостепу досліджуваних 

генотипів показали, що сорти МІП Злата, Струна миронівська, Панянка, 

Сімкода миронівська, Харківська 26 (UKR) є високопластичними за 

врожайністю, оскільки коефіцієнт регресії у них більше одиниці. Їх можна 

використовувати на інтенсивному фону (за інтенсивної технології 

вирощування), оскільки вони добре реагують на зміну умов вирощування. 

Сорти Koksa (POL), Leguan (CZE) за врожайністю є низькопластичними 

(bі < 1). За оптимальною реакцією на умови вирощування варто відмітити 

сорти – Елегія миронівська, Героїня (UKR), Granny (AUT), Venera (SYR). 

Показники екологічної пластичності і стабільності більшості сортів 

пшениці м’якої ярої в умовах Полісся за коефіцієнтом регресії розподілили на: 

високопластичні (bi > 1) – Елегія миронівська, Сімкода миронівська, 

Струна миронівська, МІП Злата (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE); з 

коефіцієнтом (bi ˂ 1) – Харківська 26, Етюд, Сюїта, Героїня (UKR), Venera 

(SYR), Granny (AUT), Ясна (POL); за оптимальною реакцією на умови 

вирощування (bi = 1) – Панянка (UKR). 

Визначено сорти за врожайністю з коефіцієнтом регресії bi > 1 для двох 

агроекологічних зон: МІП Злата (UKR) (bі = 1,44), Koksa (POL) (bі = 1,36), 

Струна миронівська (bі = 1,35), Сімкода миронівська (bі = 1,33), 

Елегія миронівська (UKR) (bі = 1,18). Їх можна охарактеризувати за 

адаптивними властивостями як інтенсивні з вираженою реакцією на 

середовище, тобто відносно висока урожайність може бути результатом 

специфічної реакції на більш сприятливі умови вирощування. Оптимальною 

реакцією на зміни умов вирощування володіли сорти Харківська 26 (UKR) та 

Leguan (CZE). Виділено у двох зонах найбільш стабільні сорти за рівнем 

урожайності – Ясна (POL), Сюїта, Панянка, Харківська 26, Елегія миронівська 

(UKR). 
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Проведений структурний аналіз гібридного матеріалу першого 

покоління пшениці м’якої ярої та батьківських форм за елементами 

продуктивності у двох екологічних зонах Лісостепу та Полісся України. 

Встановлено різні типи фенотипового домінування за даними ознаками. 

Компоненти схрещувань – сорти пшениці м’якої ярої вітчизняної селекції: 

Елегія миронівська, Струна миронівська, Харківська 26, Героїня, Аранка та 

зарубіжної селекції: Ясна (POL), Grаnnу (AUT). Прослідковано значне 

варіювання показника hр, залежно від ознаки та комбінації схрещування, від 

позитивного наддомінування (hр > +1) до депресії (hр  < -1). Однак, у значної 

кількості гібридів (20,7–42,7%): Ясна / Аранка, Ясна / Granny, Аранка / Granny, 

Елегія миронівська / Ясна, Струна миронівська / Аранка, Ясна / Харківська 26, 

Харківська 26 / Струна миронівська, Ясна / Елегія миронівська та ін. за даними 

ознаками відмічено позитивне домінування та наддомінування, що становить 

практичний інтерес для подальшої роботи. Батьківські компоненти даних 

гібридів становлять господарську цінність для різних екологічних зон 

вирощування.  

Економічна ефективність вирощування пшениці м’якої ярої залежала від 

виробничих витрат та рівня продуктивності досліджуваних сортів. Умовно-

чистий прибуток при вирощуванні сортів у зоні Лісостепу України становив 

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

рентабельність 110,2 – 134,7 % та 114,3 – 139,8 % відповідно.  

Науково-дослідним установам рекомендуємо залучати у наукові 

програми стійкі до біотичних чинників довкілля генотипи пшениці м’якої ярої 

– МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Героїня (UKR), з комплексною 

стійкістю проти основних збудників хвороб (Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici 

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

Desm.), що забезпечать, як батьківські компоненти, створення резистентних 

сортів із високим рівнем врожайності, які знижуватимуть рівень пестицидного 

навантаження на навколишнє природне середовище. 
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У виробництві для збільшення біорізноманіття агроекосистем зон 

Лісостепу та Полісся використовувати високопродуктивні та еколого-адаптивні 

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

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

Koksa (POL), Leguan (CZE). 

Таким чином, у результаті проведених досліджень встановлено вплив 

гідротермічних умов агроекологічних зон дослідження на рівень 

продуктивності сортів; визначено частки впливу досліджуваних факторів 

(«сорт , «рік , «зона ) залежно від абіотичних та біотичних чинників на 

формування цінних господарських ознак пшениці м’якої ярої в різних 

агроекологічних зонах; виявлено особливості прояву стійкості сортів до 

біотичних чинників довкілля; визначено параметри екологічної пластичності та 

стабільності сортів пшениці м’якої ярої для агроекологічних зон Лісостепу та 

Полісся; створено новий селекційний вихідний матеріал та визначено 

особливості формоутворення у гібридних популяціях пшениці м’якої ярої в 

умовах Лісостепу і Полісся, виділено батьківські компоненти, що становить 

господарську цінність для різних екологічних зон вирощування. Набули 

подальшого розвитку дослідження з обґрунтуванням впливу гідротермічних 

умов на формування і реалізацію потенціалу продуктивності сортів пшениці 

м’якої ярої різного еколого-географічного походження. 

 

Ключові слова: агроекологічна зона, пшениця м’яка яра, абіотичні та 

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

стабільність та пластичність, показник якості зерна. 
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ANNOTATION 

Blyzniuk R. M. Regularities in formation of productivity characters of spring 

bread wheat depending on ecological growing season conditions. Qualifying 

scientific paper, manuscript copyright. 

The dissertation for scientific degree of Candidate of Agricultural Sciences by 

specialty 03.00.16 «Ecology  –The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of 

the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Tsentralne village, 

Myronivka district, Kyiv region, 2021. 

The dissertation provides theoretical generalization and new solution of 

important scientific problem on establishing the influence of abiotic and biotic factors 

on the peculiarities of formation of productivity characters in spring bread wheat 

depending on the hydrothermal conditions of agro-ecological zones of the Forest-

Steppe and Polissia of Ukraine. 

The study of the impact of environmental factors of various agro-ecological 

growing zones on the process of forming productivity of spring wheat varieties of 

various ecological and geographical origins is of particular interest. The productivity 

of spring wheat plants mainly depends on the hydrothermal conditions of vegetation, 

the influence of external and internal factors, as well as their interaction. The 

maximum level of yield and adaptive properties are formed only in those genotypes 

that meet the growing season conditions of this soil-climatic zone. Therefore, the 

urgent task today is to conduct agroecological assessment of varieties in different 

growing conditions and determine their adaptability to abiotic and biotic 

environmental factors. The solution of this scientific problem determines the 

relevance of research on the subject of the dissertation. 

The results of research on the peculiarities of the formation of productivity 

characters in spring bread wheat varieties of different ecological and geographical 

origins depending on the ecological conditions of the Forest-Steppe and Polissia 

zones are highlighted. 

Meteorological conditions in the agroecological zones of the research 

considerably differed on temperature mode and moisture conditions mode both 
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during the vegetation period as a whole, and during some interphase periods of 

development of plants. This reflects the peculiarities of the conditions for growing 

spring bread wheat in the Forest-Steppe and Polissia zones and makes it possible to 

obtain reliable data on the realization of the productivity potential of the genotypes. 

The productivity of spring bread wheat and the development of its individual 

components are significantly influenced by environmental conditions. In years with 

different moisture supply and temperature conditions, it is variety being one of the 

reserves for increasing yields and resistance to adverse environmental factors. The 

results of the studies show that varieties of different ecological and geographical 

origins varied in terms of yield levels depending on year and ecological zone of 

cultivation. High-yielding varieties MIP Zlata, Struna myronivska, 

Simkoda myronivska (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE) have been selected for 

agro-ecological zones of the Forest-Steppe and Polissia and are recommended for 

growing in different ecological zones to increase yields. 

Analysis of variance for yielding capacity of spring bread wheat varieties 

showed that its variability is most due to the influence of environmental factors, the 

interaction between the growing zone factor and environmental factors (years and 

genetic differences in yielding capacity between the varieties. However, it is worth 

noting that the varieties being tested in one experience are quite close in productivity 

potential and most often genetically differ by no more than 5–20 %. Nevertheless, for 

a high level of genetic productivity potential, a difference in the range of even 1.0 % 

is tangible and can have a significant economic effect in production. 

According to the elements of productivity, the variability of the main spike 

yield components under the influence of abiotic and biotic environmental factors was 

determined. The maximum length of the main spike was 12.5 cm for both 

agroecological areas under study in the variety Panianka (UKR). The spikelet number 

in the spike ranged from 10.1 in the variety Struna myronivska (UKR) to 18.1 in the 

variety Leguan (CZE) for the Forest-Steppe zone, and for the Polissia zone it did 

from 11.1 in the variety Etiud (UKR) to 19.9 in the variety Koksa (POL). On the 

basis of the grain number per spike of spring bread wheat varieties, the best varieties 
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were identified, namely, Koksa (40.2–41.8), Yasna (37.0–40.0) (POL), and 

Simkoda myronivska (35.4–41.5) (UKR). It was found that the grain weight per spike 

for the varieties in the agro-ecological zone of Polissia was 2.2 g being 0.37 g higher 

than in the Forest-Steppe zone. It should be noted that for all the varieties of bread 

spring wheat the variation in 1000 kernel weight was found to be moderate, as 

evidenced by the coefficient of variation from 12.7 to 18.2 %. 

The interaction of the factors «year  zone , «variety  year  zone  and the 

influence of the conditions of the agroecological zone occupy significant level in the 

part of sum square in variation of elements of productivity. 

In the agroecological areas of the research of spring bread wheat varieties, the 

most harmfulness was shown by pathogens of such leaf fungal diseases as powdery 

mildew (Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. Marchal – E. graminis), brown leaf 

rust (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici – P. recondita) and septoria leaf 

blotch (Septoria tritici Rob. et Desm. – S. tritici). According to the results of 

ANOVA, the parts of sum square in influence of the factors studied on the resistance 

against micromycete pathogens were determined. It was found that the most 

contribution to their variation was influenced by the interaction of factors 

"year × zone", that is 40.3 % for P. recondita, 38.7 % for E. graminis, and 35.6 % for 

S. tritici. A number of varieties being resistant against the phytopathogens of leaf 

fungal diseases have been identified for the Forest-Steppe and Polissia zones, namely, 

MIP Zlata, Panianka, Simkoda myronivska, Heroinia (UKR), Koksa, Yasna (POL), 

Leguan (CZE). 

The varieties MIP Zlata, Struna myronivska, Etiud, Simkoda myronivska, 

Panianka (UKR), Granny (AUT), and Koksa (POL) with high protein content (11–

14.0 %) and “raw” gluten (25–28.0 %) were selected for the Forest-Steppe zone. 

According to the results of three-factor analysis of variance, the influence of 

hydrothermal conditions of agroecological zones in the years of the research on grain 

quality indicators was determined. The significant influence of the interaction of 

factors "year × zone" on the protein content (44.1 %), sedimentation index (39.6 %), 

and gluten content (46.3 %) was determined. 
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Calculations of ecological plasticity of the studied genotypes in the Forest 

Steppe showed that the varieties MIP Zlata, Struna mironivska, Panianka, Kharkivska 

26 (UKR) were characterized with high plasticity in yielding capacity, since their 

regression coefficient exceeded 1.0. They can be used in an intense background (with 

intensive growing technology), since they respond well to changes in growing 

conditions. The varieties Koksa (POL) and Leguan (CZE) were characterized with 

low plasticity in yielding capacity (bi < 1). The varieties Elehiia myronivska, 

Heroinia (UKR), Granny (AUT), and Venera (SYR) should be noted for the optimal 

response to growing conditions. 

According to the regression coefficient as indices ecological plasticity and 

stability, the varieties of spring bread wheat in Polissia indices were divided into: 

highly plastic (bi > 1) Elehiia myronivska, Simkoda myronivska, Struna myronivska, 

MIP Zlata (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE); low plastic (bi ˂ 1) Kharkivska 26, 

Etiud, Siuita, Heroinia (UKR), Venera (SYR), Granny (AUT), and Yasna (POL); 

with the optimal response to growing conditions (bi = 1) Panianka (UKR). 

The varieties with regression coefficient bi > 1 for two agroecological zones 

were determined. These were MIP Zlata (UKR) (bi = 1.44), Koksa (POL) (bi = 1.36), 

Struna myronivska (bi = 1.35), Simkoda myronivska (bi = 1.33), Elehiia myronivska 

(UKR) (bi = 1.18). They can be characterized by adaptive properties as intensive ones 

with pronounced response to the environment, i.e., relatively high yields may be the 

result of a specific reaction to more favorable growing conditions. The varieties 

Kharkivska 26 (UKR) and Leguan (CZE) had the optimal response to changes in 

growing conditions. The most stable varieties in terms of yield Yasna (POL), Siuita, 

Panianka, Kharkivska 26, Elehiia myronivska (UKR) were identified in two zones.  

Analysis of yield components in F1 hybrid material of spring bread wheat and 

parental forms was carried out in two ecological zones of the Forest Steppe and 

Polissia of Ukraine. Different patterns of phenotype dominance according to 

productivity elements have been established. The varieties of Ukrainian breeding 

Elehiia myronivska, Struna myronivska, Kharkivska 26, Heroinia, Aranka as well as 

foreign breading Yasna (POL), Granny (AUT) were used as components of 
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crossbreeding. The hp index varied depending on the character and combination of 

crossing from positive overdominance (hp > + 1) to depression (hp < -1). However, a 

significant number of hybrids (20.7–42.7 %), namely Yasna / Aranka,                

Yasna / Granny, Struna myronivska / Aranka, Elehiia myronivska / Yasna, 

Aranka / Granny, Kharkivska 26 / Struna myronivska, Yasna / Elehiia myronivska, 

Yasna / Kharkivska 26, etc. were characterized with positive dominance and 

overdominance, thus they are of practical interest for breeding activity. The parent 

components of these hybrids are of economic value to various ecological growing 

zones. 

The economic efficiency of growing spring bread wheat depended on the 

production costs and the level of productivity of the varieties under study. The 

conditionally net profit when growing varieties in the Forest-Steppe zone of Ukraine 

amounted to 10,208–31,194 UAH/ha and 15,678–39,781 in the Polissia zone of 

Ukraine, the profitability level was 110.2–134.7 % and 114.3–139.8 %, respectively.  

Research institutions are recommended to involve in scientific programs  the 

spring bread wheat genotypes  MIP Zlata, Panianka, Simkoda myronivska, Heroinia 

(UKR) being resistant to biotic environmental factors with complex resistance to 

major pathogens (Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. Marchal, Puccinia 

recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici, Septoria tritici Rob. et Desm.). As parent 

components, they can ensure the creation of resistant varieties with a high level of 

yield, thus reducing the level of pesticide pressure on the environment. 

The varieties Struna myronivska, MIP Zlata, Panianka, Simkoda myronivska, 

Siuita (UKR), Koksa (POL), and Leguan (CZE) as highly productive and 

ecologically adaptive varieties of spring bread wheat with high grain quality are 

recommended to be used in farming in order to increase the biodiversity of 

agroecosystems of the Forest-Steppe and Polissia areas. 

Thus, as a result of the conducted researches the influence of hydrothermal 

conditions of agroecological zones of research on the level of productivity of 

varieties were  established; the part of the influence of the studied factors ("variety", 

"year", "zone") depending on abiotic and biotic factors on the formation of valuable 
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economic characters of spring bread wheat in different agro-ecological zones were 

determined; characteristics of resistance to biotic environmental factors expression 

for the varieties were revealed; the parameters of ecological plasticity and stability of 

spring bread wheat varieties for agroecological zones of the Forest-Steppe and 

Polissia were determined; novel selection source material was created and the 

peculiarities of form-building in hybrid populations of spring bread wheat in the 

conditions of the Forest-Steppe and Polissia were determined, parental components 

were identified, which are of economic value for different ecological growing zones. 

The studies on the substantiation of the influence of hydrothermal conditions on 

formation and realization of productivity potential in spring bread wheat varieties of 

different ecological and geographical origins were further developed. 

 

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

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

and plasticity, grain quality index. 
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ВСТУП 

 

Клімат кожної країни є її природним ресурсом. В Україні цей ресурс, у 

цілому, оптимальний для сільського господарства, але варто зазначити, що 

фактична щорічна погода дуже строката й іноді буває досить несприятливою. 

На сьогодні практично всі посівні площі сільськогосподарських культур в 

країні знаходяться в зоні ризикованого землеробства, де є постійний ризик 

зниження врожайності культур у надто посушливий рік або втрати показників 

якості зерна у надмірно перезволожений рік. Ефективність опадів зменшується 

за підвищення температури повітря, а збільшення її ще на 1 °С загрожує 

Україні зникненням і так обмеженої зони достатнього зволоження (Полісся та 

західний Лісостеп) і переходом цієї зони до нестійкого та недостатнього 

зволоження. Декілька років поспіль у поліських та лісостепових областях 

випало вкрай мало опадів. 

Агроекологічна оцінка тісно пов’язана з біологічними особливостями 

сільськогосподарських рослин. По-перше це стосується їх вимог до основних 

факторів життєзабезпечення – світла, температури, вологи, живлення, і до 

можливостей їх забезпечення в конкретних ґрунтово-кліматичних, екологічних 

та інших умовах. Завдяки адаптивному потенціалу рослин, який формується у 

певних агроекосистемах при створенні сортів, за останні роки вдалося значно 

підвищити урожайність пшениці ярої. 

Зважаючи на посилені вимоги до якості зерна враховуючи глобальні 

зміни клімату, вирощування сортів пшениці ярої за певними ознаками та 

стійкістю до абіотичних та біотичних чинників навколишнього природного 

середовища є надзвичайно актуальним. В умовах різних агроекологічних зон 

України продуктивний потенціал культури залишається нестабільним через 

недостатнє врахування біологічних особливостей сортів і розвитку рослин та 

агрокліматичного потенціалу регіону. Роль високоврожайного сорту з високою 

якістю, стійкого до всіх стресових факторів довкілля надзвичайно важлива, а в 

окремих випадках визначальна, тому необхідно створювати і впроваджувати у 
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виробництво сорти різних типів з широким адаптивним потенціалом, що 

здатні компенсувати флуктації зовнішніх умов і забезпечувати оптимальну 

врожайність за нестабільних факторів довкілля. 

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

із глобальною продовольчою безпекою, ефективне забезпечення якої можливе 

лише за удосконалення способів управління сільськогосподарськими 

системами та існуючими природними ресурсами. Сільське господарство 

надзвичайно залежить від стану навколишнього природного середовища. За 

проблеми зміни глобального клімату постає рішення агрометеорологічної 

задачі – оцінки зміни агрокліматичних умов вирощування 

сільськогосподарських культур та впливу цих змін на їх продуктивність. 

Створення сортів в окремій агроекологічній зоні визначають їх здатність 

формувати високий рівень урожайності в певних умовах вирощування, що 

значною мірою залежить від гідротермічних умов вегетації. Наразі актуальності 

набуває дослідження впливу екологічних чинників на процес формування 

елементів продуктивності сортів пшениці ярої. 

Досягнення адаптивності пшениці м’якої ярої можливе на основі 

комплексного підвищення ознак продуктивності генотипів. У різні роки в 

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

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

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

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

І. В. Федоренко (2016) та ін. 

Максимальний рівень врожайності та адаптивні властивості формуються 

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

кліматичної зони. Тому актуальним завданням сьогодення є проведення 

агроекологічної оцінки сортів в різних умовах вирощування та визначення їх 

адаптивної здатності до абіотичних та біотичних факторів навколишнього 

середовища. Розв’язання даної наукової проблеми визначає актуальність 

досліджень за темою дисертації.. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проведено в Миронівському 

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

згідно з завданням програми наукових досліджень «Селекція зернових і 

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

для умов Лісостепу України та оптимізувати методологію селекції і на цій 

основі створити сорти адаптовані до змін клімату з удосконаленням 

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

2016–2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження – дослідити та визначити закономірності 

формування ознак продуктивності сортів пшениці м’якої ярої залежно від 

екологічних умов вирощування. 

Досягнення мети передбачало виконання таких завдань: 

– встановити особливості формування елементів продуктивності сортів 

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

екологічних чинників вирощування; 

– виділити у різних агроекологічних зонах стійкі сорти до біотичних 

факторів природного навколишнього середовища; 

– дослідити та охарактеризувати вплив гідротермічних умов на показники 

якості зерна пшениці м’якої ярої; 

– визначити параметри екологічної стабільності та пластичності сортів за 

урожайністю залежно від умов вирощування; 

– встановити ступінь домінування ознак продуктивності у гібридів F1 

пшениці м’якої ярої у двох зонах дослідження; 

– виділити сорти пшениці м’якої ярої з високим потенціалом 

продуктивності адаптованих до різних умов вирощування. 

Об’єкт дослідження: особливості формування ознак продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від екологічних умов вирощування. 

Предмет дослідження: екологічні особливості впливу абіотичних та 

біотичних факторів на формування урожайності, показників якості зерна, 
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стабільності і пластичності сортів та елементів структури урожайності 

гібридів першого покоління пшениці м’якої ярої.  

Методи досліджень: загальнонаукові (аналіз, моделювання, формування 

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

основних збудників листкових грибних хвороб, структурний аналіз елементів 

продуктивності), лабораторні (технологічний аналіз якості зерна), 

статистичні (кореляційний, дисперсійний, варіаційний аналізи). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в установленні 

впливу абіотичних та біотичних чинників на особливості формування елементів 

продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від гідротермічних умов 

агроекологічних зон Лісостепу та Полісся України. 

Уперше: 

– встановлено вплив гідротермічних умов агроекологічних зон 

дослідження на рівень продуктивності сортів; 

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

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

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

– виявлено особливості прояву стійкості сортів до біотичних чинників 

довкілля; 

– визначено параметри екологічної пластичності та стабільності сортів 

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

– створено новий селекційний вихідний матеріал та визначено 

особливості формоутворення у гібридних популяціях пшениці м’якої ярої в 

умовах Лісостепу і Полісся.  

Набули подальшого розвитку дослідження з обґрунтуванням впливу 

гідротермічних умов на формування реалізації потенціалу продуктивності 

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

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

перевірені і впроваджені у виробничих умовах Київської області – 

СТОВ «Перемога  (с. Малополовецьке Фастівського району) (Додаток А). 



 25 

Залучено у наукові програми відділу селекції і насінництва 

сільськогосподарських культур в умовах західного Лісостепу України – 

Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України 

(Додток Б) та Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту 

пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (зона Полісся) (Додток В). 

За результатами досліджень виділено сорти пшениці м’якої ярої з 

високим потенціалом продуктивності – Струна миронівська, МІП Злата, 

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

рекомендовано для вирощування в агроекологічних зонах Лісостепу та 

Полісся. 

Сформовано і зареєстровано у НЦГРРУ ознакову колекцію пшениці 

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

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням здобувача, який опрацював та узагальнив наукову літературу, 

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

провів польові та лабораторні досліди, виконав статистичну обробку отриманих 

даних і підготовку до публікацій наукових праць. Сформулював основні 

положення дисертаційної роботи, висновки і рекомендації для виробництва. У 

дисертації використано спільні з науковими співробітниками дослідження, які 

викладені в публікаціях з часткою авторства 15–65 % (Додаток Д). 

Апробація результатів дисертації. 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 2016–2019 рр. Основні положення 

дисертаційної роботи апробовано на Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології 

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

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

Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та 

сортовивчення «Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці  
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(м. Одеса, 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 110–річчю від дня народження академіка-селекціонера Василя 

Миколайовича Ремесла «Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях 

вирішення продовольчої безпеки  (с. Центральне, 2017 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів, присвяченій 55-

річчю реєстрації сорту-шедевру пшениці м’якої озимої Миронівська 808 

«Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських 

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

конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування 

сільськогосподарських культур  (м. Вінниця, 2018 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування в агропромисловому виробництві  (м. Київ, 2018 р.), VІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

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

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 18 наукових праць: 

шість статей у наукових фахових виданнях України, одна – у науковому виданні 

іншої держави, одна – у іншому виданні, дев’ять тез доповідей у матеріалах 

наукових конференцій, отримано свідоцтво про реєстрацію ознакової колекції 

пшениці м’якої ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб (Додаток Е). 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота містить 

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

установам та виробництву, список використаних джерел, який нараховує 252 

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

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

таблицею та 28 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ 

ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ 

(аналітичний огляд) 

 

1.1 Мінливість ознак продуктивності залежно від метеорологічних 

чинників середовища 

 

Впродовж останніх десятиліть зі зміною кліматичних умов, за наявності 

сільськогосподарських підприємств різного економічного потенціалу виникла 

проблема адаптивності та технологічності сортів пшениці, що, як правило, 

полягає в одержанні максимально можливого рівня врожайності за умови 

погіршення вологозабезпеченості та природної родючості ґрунтів, зниження 

кількості внесення органічних і мінеральних добрив у господарствах. Разом із 

тим, збільшення виробництва зерна можливе лише за обов’язкового 

застосування інтенсивних технологій, що передбачають використання сортів 

високоінтенсивного типу, які слід вивчати й впроваджувати у виробництві та 

обґрунтовано розширювати їхні площі. Це стосується сортів як вітчизняної, так 

і зарубіжної селекції, які активно впроваджують у виробництво. За даними 

продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, за рахунок підвищення 

ефективності використання сортів щороку додатково виробляють понад 20 % 

продукції землеробства. Узагальнені розрахунки свідчать, що недобір зерна з 

цієї причини в Україні щороку перевищує 3,0–3,5 млн т. Сорт є відносно 

найдешевшим і доступним засобом підвищення врожайності та якості зерна, 

під час формування якого велике значення мають спадковість, ґрунтово-

кліматичні та агротехнічні умови [1, 2]. 

Серед комплексних груп факторів, кліматичні займають особливе місце, 

оскільки безпосереднім чином визначають всі процеси в екосистемі, умови та 

межі життя організмів, їх поширення, активність, відтворення. Для кліматичних 

умов Лісостепової зони характерними є порівняно м'яка зима, помірно вологе й 
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тепле літо, що є досить сприятливим для формування високої врожайності 

зернових культур [3, 4].  

Температура навколишнього природного середовища впливає на всі 

процеси життєдіяльності сільськогосподарських культур: інтенсивність 

фотосинтезу й дихання, поглинання води й мінеральних речовин, транспірацію, 

і, відповідно, позначається на особливостях формування рівня врожайності. У 

свою чергу, атмосферні опади виступають важливим кліматичним ресурсом, 

завдяки якому утворюються запаси вологи в ґрунті, яка впливає на ріст та 

розвиток рослин. Саме тому її запаси можуть використовуватись рослиною 

впродовж вегетаційного періоду (продуктивна волога) та є важливим 

показником і фактором підвищення урожайності [5, 6]. Запаси вологи в ґрунті 

визначають своєчасність появи сходів, розвиток рослин, що й впливає головним 

чином на формування рівня майбутнього врожайності [7]. 

Під впливом умов року продуктивність сорту значно варіює, а у багатьох 

випадках навіть більшою при вирощуванні сорту в один рік, але в різних зонах 

[8]. Урожайність визначається потенційними можливостями рослини та 

здатністю до їх реалізації в конкретних умовах вирощування [9]. Під дією 

абіотичних та біотичних факторів втрати несуть сорти з високою 

продуктивністю, що порівняно з екстенсивними є більш чутливими до змін 

погодних умов [10].  

Із усіх несприятливих гідрометеорологічних явищ найбільший збиток 

сільському господарству наносять інтенсивні тривалі посухи, які охоплюють 

значні території. За дослідженнями Л. Ю Божко [11] та Г. І. Страшної [12] 

зменшення урожайності зерна в посушливі роки досягає 40–60 % і більше. 

Насіння зернових культур при проростанні часто піддається впливу підвищених 

температур. Відомі випадки, коли температура поверхні ґрунту при 

проростанні пшениці досягала +45 °С. Паростки дуже чутливі до підвищення 

температури, тому маса паростків при температурі вище +20 °С і відповідному 

прискореному розвитку знижується. Це призводить до зменшення кінцевої 

урожайності, навіть якщо надалі умови для її формування будуть 
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оптимальними. Залежність загальної площі листя однієї рослини від 

температури в цілому опосередкована через вплив її на формування розміру 

листків і тривалість їхнього життя. Інші параметри, що визначають потенційну 

кількість зерен, навпаки, сильно залежать від гідротермічного режиму і 

знижуються пропорційно скороченню тривалості періоду до цвітіння. Кількість 

пагонів і відповідно, колосів на одну рослину, а також кількість колосків у 

колосі і квіток у колоску мають тенденцію до зниження при підвищенні 

температури вище +15 °С в період до початку цвітіння. Існує генотипова 

варіація залежності кількості колосків і квіток від підвищених температур. 

Г. І. Страшною [12] встановлено, що існує також чітка залежність 

урожайності зернових культур від гідротермічного коефіцієнта за травень – 

червень для південно-східних областей України. Авторкою також проведено 

дослідження впливу кількості днів із суховіями на формування репродуктивних 

органів пшениці ярої. Встановлено, що найбільше зменшення кількості 

колосків у колосі відбувається при кількості днів із суховіями за міжфазний 

період «третій лист – цвітіння  більше 16 діб та кількості опадів за цей період 

не більше 40 мм і запасів вологи в орному шарі ґрунту у фазу виходу у трубку 

менше 20 мм. Кількість зерен в колосі в значній мірі визначається умовами 

навколишнього природного середовища в період формування колосу, 

диференціації колосу та квітки, кількості повністю сформованих та запліднених 

квіток. Нестача вологи на початку фази виходу у трубку та наступні десять діб 

проявляється у збільшенні кількості стерильних квіток, а потім колосків. З 

настанням фази молочної стиглості закінчується період формування зернівки і 

починається період наливу зерна, який продовжується до фази воскової 

стиглості. Несприятливі умови в цей період порушують приріст сухої речовини 

і зменшують масу 1000 зерен. Втрати урожайності значною мірою залежать від 

зміни швидкості наливу зерна при підвищених температурах. По мірі 

підвищення якої збільшується швидкість наливу зернівки, але не компенсує 

зменшення тривалості наливу зерна. Даний період скорочується за підвищеної 

температури приблизно на три доби. 
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Ярі культури у цілому більш жаростійкі, ніж озимі (пшениця), так 

втрата маси зернівки при перевищенні температури на 1 °С складає 4 % від 

максимуму у пшениці, що зумовлено різною чутливістю до гідротермічних 

умов. При цьому тенденція приблизно однакова для всіх культур: у міру 

підвищення температури не компенсує скорочення періоду тривалості наливу 

зерна. Наприклад, у пшениці тривалість наливу знижується з підвищенням 

температури приблизно на три доби на кожен градус підвищення температури в 

діапазоні +16–26 °С. При подальшому підвищенні температури реакція стає 

асимптотичною, в результаті дії підвищеної середньодобової температури з +21 

в день – +16 °С в ночі до +30 – +25 °С відповідно, період наливу зерна 

скорочується практично в 2 рази [11]. 

Дія посухи в окремі міжфазні періоди по різному впливає на зниження 

рівня урожайності пшениці. При появі посушливих умов у період від сходів до 

кущіння втрати урожайності від максимальної становлять 30 %, від кущіння до 

колосіння – 40 %, від колосіння до воскової стиглості – 25 %, а в загальному від 

сівби до колосіння – 70 %, від кущіння до воскової стиглості – 60 %. При 

недостатній забезпеченості вологою відбувається порушення життєдіяльності 

рослин. Збільшення дефіциту вологи в ґрунті супроводжується безперервним 

підсиленням дихання, зменшенням фотосинтезу. Відзначається уповільнення 

росту та зменшення відношення надземної маси рослин до маси коріння [13]. 

Дослідження впливу кліматичних чинників на урожайність культур 

розглянуто В. Л. Дмитренком [6], Л. М. Попитченком [7], Ю. О. Тараріко [5] та 

ін. Зокрема, вченими відзначається, що в Україні в останні роки проводяться 

роботи з оцінки реакції зернових культур на зміну клімату та умов 

вирощування сільськогосподарських культур. 

Однією із визначальних умов отримання високої врожайності 

сільськогосподарських культур є ступінь забезпечення продуктивною вологою, 

яка засвоюється внаслідок ґрунтового живлення[14]. Найкраще розвиваються 

рослини при оптимальному забезпеченні необхідними факторами життя і 

високоякісному виконанні всіх агротехнічних заходів. Надмірна кількість 
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опадів у період формування і достигання зерна призводить до ураження 

основними збудниками хвороб та зниження показників якості зерна. Посуха в 

період формування зерна призводить до зниження його крупності та натурної 

ваги. Кількість опадів травня та червня є найбільш вагомим фактором впливу 

на урожайність пшениці ярої [15]. 

Сільськогосподарські екосистеми перетворюють світло, воду, діоксид 

вуглецю та поживні речовини в різноманітні рослинні продукти, наприклад, 

вуглеводи, білки, крохмаль тощо. Однак зміна клімату впливає на доступність 

води, температуру та концентрацію CO2 в атмосфері, що в свою чергу 

безпосередньо впливає на процеси росту та розвитку рослин і, зрештою, на 

здатність їх ефективно накопичувати білок, крохмаль та інші рослинні 

продукти, необхідні людській расі як їжа. Ці ефекти особливо важливі для 

зернових культур, оскільки вони мають важливе значення у забезпеченні 

продуктами харчування людей. Варто розуміти роль клімату на продуктивність 

сільськогосподарських культур, окремі рослини та рослинні угруповання, як 

частину агроекосистем. 

Продуктивність сільськогосподарських культур в першу чергу 

визначається поєднанням температури та атмосферних опадів, оскільки 

температури повинні знаходитися в межах для росту рослин, а опади повинні 

забезпечувати потреби у воді в культурному середовищі. Очікується, що зміна 

клімату вплине як на регіональне, так і на глобальне виробництво продуктів 

харчування через вплив загальних агрокліматичних умов [16]. Тенденція 

потепління по всій Європі (0,90 °С з 1901 по 2005 рр.) є добре усталеною [17]. 

Проте кількість опадів є більш просторово мінливими, де середні зимові зросли 

в більшій частині Атлантики та Північної Європи, але мало змінилися в 

Центральній Європі. На сьогодні прогнози врожайності європейських культур в 

умовах зміни клімату майже повністю базуються на результатах моделей 

зростання врожайності. За даними Alcamo та співавторів (2007), наслідки зміни 

клімату та підвищення атмосферного рівня CO2 до 2050 р., як очікується, 

призведуть до незначного збільшення продуктивності сільськогосподарських 
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культур в Європі, але підвищення температури на +2 °С, швидше за все, 

призведе до зниження врожайності багатьох культур. Кілька прогнозів щодо 

клімату на 2050 р. перевищують поріг +2 °С. 

Учені вважають, що неможливо створити універсальні сорти для всіх зон, 

екологічних ніш та виробничих умов [18]. Фоменко М. А. також указує [19], що 

незважаючи на погіршення умов вирощування необхідна селекція на високу 

продуктивність: чим вищі потенційні можливості сорту, тим слабше він реагує 

на екологічні, погодні та інші зміни. 

Джеромо Ацці [20] провів дослідження, вирощуючи пшеницю в різних 

географічних пунктах, що різко різнилися за кліматичними умовами: північ 

Італії – помірно вологий клімат, а південь – сухий і жаркий. Насіння південної 

репродукції виявилося більш урожайним, ніж північної. Він пов’язує рівень 

урожайності та показників якості насіння з географічним положенням того 

місця і кліматом місцевості де його отримано. 

Погодні умови Лісостепової зони України безпосередньо впливають на 

формування рівня урожайності пшениці. За останні 10 років вони 

характеризувались істотним підвищенням середньодобових температур, тобто в 

допосівний період та перших фазах розвитку культури, а також зменшення 

рівня продуктивних опадів порівняно з середніми багаторічними значеннями 

[21]. 

Агроекологічні умови, в яких створюються сорти пшениці мякої ярої, 

суттєво впливають на подальше вирощування їх у конкретній еколого-

географічній зоні. Основою формування належного рівня урожайності є 

сприятливі погодні умови, які складаються у вегетаційний період [22].  

Динаміка формування врожаю (залежно від основних складових їх 

елементів) перебуває у закономірній відповідності етапів органогенезу до 

фенологічних фаз розвитку [23]. У процесі росту і розвитку рослини на неї 

діють фактори навколишнього природного середовища, серед яких важливу 

роль відіграє температура та волога [24]. За даними Сайка В.Ф. між погодними 

умовами, які складаються в окремі роки, і тривалістю вегетації існує тісний 
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кореляційний зв'язок (r = 0,99) [25]. Тому аналіз погодних умов та визначення 

їх впливу на ріст, розвиток рослин і формування врожайності має практичне і 

теоретичне значення. При достатньому вологозабезпеченні на перше місце за 

впливом на врожайність пшениці ярої виходить залежність тривалості 

міжфазних періодів і вегетаційного періоду в цілому від строку сівби та 

удобрення [26]. Як вважають С. П. Лифенко та інші дослідники, продуктивність 

сорту на всіх етапах його створення була і є основною ознакою [27–29].  

Оцінка майбутнього впливу клімату на продуктивність сільського 

господарства є предметом багатьох досліджень [30]. Які сприяли вивченню 

моделювання ефектів майбутнього клімату і показали, що постійне підвищення 

температур знижуватиме врожайність пшениці на 6 % [31]. Збільшення рівня 

вуглекислого газу підвищить рівень продуктивності пшениці; однак позитивні 

ефекти часто позначаються впливом високих температур та зменшенням 

кількості опадів [32]. Великі рівнини США представляють одну з найширших 

областей виробництва пшениці (Triticum aestivum L.). Історичні врожаї на 

Великих рівнинах дають можливість оцінити зміну виробництва щодо 

кліматичних тенденцій та визначити ефект зміни клімату на врожайність зерна. 

Одним з потенційних шляхів оцінки реакції на урожайність є вивчення різниці 

між потенційною та фактичною врожайністю. Licker R. та ін. [33] та Van Brussel 

та ін. [34] показали величину зменшення врожайності для того, щоб оцінити 

продуктивність сільськогосподарських культур у всьому світі. Прогнози 

майбутніх змін клімату із збільшенням температур та більш мінливими 

опадами матимуть вплив на продуктивність сільськогосподарських культур. 

Виявлено, що кількість опадів є домінуючим фактором для пшениці на 

Великих рівнинах Сполучених Штатів, причому їх об’єм впродовж періоду 

наливу зерна є найбільш критичним з точки зору впливу на врожайність. 

Ретроспектиний аналіз річних врожаїв зерна пшениці в Оклахомі, Канзасі та 

Північній Дакоті з 1950 по 2016 рік з використанням різниці між досяжною та 

фактичною врожайністю виявив першопричину варіації між роками, які були 

обумовлені нерівномірними опадами впродовж періоду наливу зерна. В 
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Оклахомі врожайність пшениці знизилася, коли кількість квітневих та 

травневих опадів була обмеженою (r
2
 = 0,70), тоді як у Канзасі переважною 

ознакою були травневі опади (r
2
 = 0,78), а в Північній Дакоті фактором, що 

пояснював варіацію врожайності (r
2
 = 0,65), були опади червня та липня. 

Температура варіювала між сезонами і на рівні штату не пояснювала значної 

частини динаміки зміни врожайності. Структура збільшення строкатості 

атмосферних опадів спричинить подальші зміни у виробництві пшениці на 

Великих рівнинах. 

Прогноз того, що опади стануть більш мінливими впродовж весняних 

місяців, створює ситуацію, коли буде необхідна стратегія адаптації для 

подолання змін клімату [37]. Захист ґрунтового ресурсу для забезпечення 

доступної ґрунтової води буде критично важливим для подолання цих 

наслідків. 

Вченими розроблено метод, який дозволяє оцінити природні умови 

сільськогосподарського виробництва. Він базується на чотирьох діагностичних 

характеристиках, що описують умови сільськогосподарського виробництва: 

грунт, рельєф, кліматичні та ґрунтово-водні умови [38].  

Основними методами, які застосовуються для визначення впливу 

метеорологічних факторів на урожайність пшениці і який всебічно 

представлений у наукових публікаціях, є кореляційний та регресійний аналізи. 

П. П. Лук’яненко виявив високий позитивний зв'язок продуктивності з рівнем 

урожайності з одиниці площі і успішно застосовував його при доборі 

високопродуктивних форм [39]. Цей зв’язок варіює залежно від географічної 

зони, погодних умов і вихідного матеріалу. Сума опадів вегетаційного періоду 

має середню позитивну кореляцію з урожайністю незалежно від способу 

обробітку ґрунту. У період весняно-літньої вегетації величина кореляції 

змінюється неістотно, проте змінюється напрям зв’язку. З другої декади квітня 

до першої декади червня коефіцієнт кореляції між температурою повітря й 

урожайністю знаходився в межах -0,42...-0,16; у той же самий період опади 

корелювали позитивно – r = 0,26…0,45. Зроблено висновок про зменшення 
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впливу метеорологічних факторів шляхом підбору високопродуктивних 

сортів. 

За культивування пшениці в різних ґрунтово-кліматичних і агротехнічних 

умовах абсолютні показники урожайності та інші агрономічно цінні 

властивості у різних генотипів змінюються, але сортові особливості 

формування продуктивності для кожного сорту зберігаються [40]. В зв’язку з 

цим, більш глибокої уваги потребують сорти, які відзначаються стабільністю за 

врожайністю і якістю зерна в різні за погодними умовами роками та за різними 

агроекологічними умовами дослідження. Нові сорти повинні характеризуватися 

незначною величиною мінливості кількісних ознак, які найбільше пов’язані з 

продуктивністю [40]. Проте за нинішнього стану державної реєстрації сортів, 

одержані результати не окреслюють зональних особливостей, еколого-

адаптивного підходу до реалізації потенціалу продуктивності, використання і 

розміщення сортів в агрекологічних зонах та районах, а відтак не сприяють 

використанню всіх можливостей сорту. Тобто не враховується екологічний 

принцип добору і розміщення сортів. 

Фермери стикаються з необхідністю коригування сільськогосподарських 

систем, щоб зробити їх більш стійкими до все більш мінливої погоди 

(адаптація). Використовуючи роз’яснювальні стратегії, орієнтовані на 

адаптивні практики, що зменшують ризики та викиди парникових газів, можна 

досягти подвійних цілей адаптації та пом’якшення наслідків, залучивши 

більшість фермерів, які не вірять в антропогенні зміни клімату [41]. Зменшення 

різниці врожайності між роками потребуватиме адаптаційних технологій, які 

збільшують доступність вологи до рослин в поєднанні з позитивним впливом, 

отриманим від інших заходів, наприклад, сортів, добрив тощо. Так, наприклад, 

варіабельність виробництва зернових культур у Австралії, пов’язана з 

наявністю опадів та температур протягом вегетаційного періоду [42]. 

Водночас достовірним є той факт, що для забезпечення стабільного 

розвитку сільськогосподарського виробництва, визначальним фактором 

виступає можливість прогнозування продуктивності окремих культур. 
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Оптимум значення кліматичних параметрів варіює в широких межах для 

схожих ґрунтово-кліматичних умов. Аналіз середньої продуктивності сортів 

пшениці м’якої ярої у різних зонах вирощування показує, що екотип сортів має 

значний вплив на їхню продуктивність поряд із впливом агроекологічних зон 

вирощування та специфічних погодних умов року [43]. Питання залежності 

біологічної продуктивності агроекосистеми від комплексного впливу 

метеорологічних чинників наразі є досить актуальним та потребує додаткового 

вивчення [44]. 

 

1.2 Стійкість до листкових фітопатогенів грибних хвороб пшениці 

ярої залежно від гідротермічних умов 

 

У сучасному виробництві зерна не втрачає актуальності проблема захисту 

посівів від хвороб. Потреба світового ринку в екологічно чистій 

сільськогосподарській продукції зумовлює тенденції до скорочення 

застосування хімічних засобів захисту рослин від патогенних організмів. 

Альтернативою застосуванню пестицидів є вирощування стійких сортів, що 

дозволяє зменшити обсяги внесення пестицидів, які є небезпечними для людей, 

тварин та навколишнього природного середовища [45–47]. 

Зміна погодно-кліматичних умов з одного боку та порушення наукових 

основ ведення аграрного виробництва призвели до погіршення фітосанітарної 

ситуації в агроценозах сільськогосподарських культур. Скорочення ротації 

зернових культур, сівба за такими попередниками як ячмінь, пшениця, жито, 

кукурудза, використання несертифікованого насіння, порушення строків сівби, 

обробітку ґрунту створили умови для посилення розвитку кореневих гнилей, 

септоріозу, борошнистої роси, летючої і твердої сажок, фузаріозу колоса та 

інших хвороб пшениці [48–50]. 

На думку С. П. Лифенка [51] і М. М. Марютіна [52], хвороби рослин є 

одним із основних факторів, які дестабілізують виробництво 

сільськогосподарської продукції. Найбільшу шкодочинність проявляють такі 

листкові грибні хвороби, як бура листкова іржа (Puccinia recondita Rob. ex 
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Desm. f. sp. tritici – P. recondita), борошниста роса (Erysiphe graminis DС. f. sp. 

tritici Em. Marchal – E. graminis) та септоріоз листя (Septoria tritici Rob. et Desm. 

– S. tritici) [53–61]. У більшості зон України грибні хвороби пшениці ярої 

знижують урожайність та погіршують якісні показники зерна. 

Шкодочинність P. recondita полягає в зменшенні асиміляційної поверхні 

рослин, зростанні транспірації та інтенсивності дихання, порушує водний 

баланс, зумовлює значну втрату пластичних речовин. Хворі рослини 

виснажуються, втрачають посухостійкість, листки передчасно припиняють 

фотосинтетичну діяльність і відмирають. Внаслідок цього у колосі формується 

щупле, легке за масою зерно низької якості. І. Т. Нетіс в своїй монографії 

відмітив, що втрати врожайності від бурої іржі можуть досягати 30 % [62]. 

В ефіопії одержанню високих урожаїв пшениці перешкоджають грибні, 

бактеріальні та вірусні хвороби. Найбільшої шкоди врожаю завдають іржасті 

хвороби, що перевищує збитки від усіх інших хвороб. Із трьох видів іржі 

найбільш поширеною там є бура листкова іржа, але шкодочинність стеблової і 

жовтої удвічі вища. Зниження продуктивності сортів в деяких агроекологічних 

зонах країни досягають 75 % [63–65]. Передчасне завершення розвитку зерна 

пшениці пов’язано з ураженням P. recondita, яка в окремі роки наносить 

великих збитків. Зменшується асиміляційна поверхня листків, збільшується 

випаровування, вилучаються з листків поживні речовини для свого розвитку, 

одночасно з цим виділяються в тканину рослин ядовиті речовини – відходи 

своєї життєдіяльності [66]. 

Важливим центром формоутворення гриба P. recondita на європейській 

частині колишнього СРСР вважається Дагестан [67]. Регіонами найбільшого 

поширення захворювання є Європа, Центральна та Південна Азія, Північна та 

Південна Америки [68]. 

Для більшості випадків успадкування стійкості пшениці до P. recondita 

встановлено класичну взаємодію ген на ген [69]. На цей час ідентифіковано 

більше 90 генів стійкості, по окремих з них існують різні алельні варіанти, крім 

того, відомі супресори генів стійкості, а також локуси кількісних ознак QTL 
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[70, 71]. Тобто стійкість може успадковуватись як якісна, так і кількісна 

ознака. Використання специфічної стійкості набагато ефективніше у захисті 

агроценоів, але і більш витратне. Неспецифічна стійкість менш ефективна, але 

зберігається довше, тому частіше використовується у країнах, які розвиваються 

[72]. Частота ізолятів, вірулентних до гена специфічної стійкості може лише за 

кілька років підвищитися з менше 5 % до понад 60 % [73]. Після втрати 

ефективності окремих генів і виведення з виробництва їх носіїв, деякі 

відповідні гени вірулентності швидко зникають з популяції патогена, а інші 

залишаються надовго [68]. Більшість генів викликають у рослин реакцію 

надчутливості і є расоспецифічними, але дія генів Lr 34 та Lr 46 не 

відрізняється залежно від рас гриба і проявляється у зменшенні кількості та 

розміру уредопустул [74]. Дія гена Lr 34 пов’язується з кодуванням білка, який 

здійснює транспорт молекул через мембрану [75]. Цей ген виявився поширеним 

і серед українських сортів пшениці [76]. Не алельний генові Lr 34 ген 

неспецифічної стійкості було виявлено у індійського сорту PBW65 [77]. 

Експресія різних генів стійкості залежить від фази розвитку рослин 

[69, 74]. Окремі сорти можуть виявитися стійкими при цьому бути 

сприйнятливими до більшості рас у фазі сходів [78]. Проте відмічено істотну 

позитивну кореляцію між польовою стійкістю дорослих рослин і стійкістю у 

фазі сходів у лабораторних умовах [79]. Дія окремих генів у значній мірі 

визначається температурою середовища [80]. На наборі майже ізогенних за 

гліадіновими алелями ліній встановлено сполученість стійкості до окремих рас 

патогена з наявністю певних алельних варіантів, зокрема носій блоку Gli-1B9 

виявив стійкість до рас 1, 149, 184, 77/1, 77/36 [81]. 

E. graminis є захворюванням вологого клімату, але ареал його 

розповсюдження розширюється з інтенсивним використанням зрошення, 

внесення азотних добрив та генетично подібних сучасних сортів [82]. 

Збудником є вузькоспеціалізований паразит Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. 

tritici Marchal. (Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Marchal), який має як статеву, 

так і вегетативну стадії розвитку [83].  
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Зараження може відбуватися при досить широкому діапазоні 

температур і вологості повітря [84, 85]. Через це в Україні ураження рослин 

пшениці борошнистою росою спостерігається практично кожного року. 

Симптоми проявляються на листі, стеблах, листкових піхвах, іноді на колоссі, у 

вигляді світлого павутинистого нальоту та подушечок борошнистого нальоту 

спочатку білого, потім жовтувато-сірого кольору. З часом на старіючих 

подушечках з’являються дрібні чорні крапки (плодові тіла сумчастої стадії – 

клейстотеції). Наліт поширюється з нижніх ярусів рослин на верхні, при 

сильному ураженні охоплює основу стебла і виходить на колосся. 

Більше всього розвивається патоген в нижніх ярусах посіву, де менше 

світла і більше вологи. Зараження рослин здійснюється при температурі від +3 

до +30 °С, а оптимальною є температура +15–20 °С та підвищена вологість 

повітря. При інтенсивному ураженні E. graminis знижується кущистість рослин, 

гальмується розвиток кореневої системи, руйнується хлорофіл, затримується 

колосіння, але прискорюється дозрівання. Недобір урожаю від хвороби може 

становити в межах 5–25 % в залежності від ступеня ураження [86, 87]. 

Для пшениці встановлено як специфічну, так і неспецифічну стійкість до 

збудника борошнистої роси [88]. Відомі гени стійкості до борошнистої роси 

Pm1-Pm 53 [70, 71], за деякими з них відомі алельні варіанти, ще понад 20 мали 

тимчасові позначення. Ефективність більшості з них для умов України не 

вивчено. 

У Польщі широко використовуються у селекційній практиці гени 

Pm 2+Pm 6 [89]. У Чехії також поширені гени Pm 2 та Pm 6, а ще Pm 4b, Pm 5 і 

Pm 8 [73]. Останній пов’язаний з пшенично-житньою транслокацією 1BL.1RS 

[71]. У Білорусі протягом всієї вегетації ефективними виявились гени Pm 16, 

Pm 17, Pm 20, MlAx (Axona), MlFr (Fresco), MlAr (Aristide), Mli (Aquila) [90]. В 

Угорщині задовільну стійкість до борошнистої роси забезпечували гени Pm 4a, 

Pm 1+2+9, Pm 2+Mld [91]. У Румунії високою ефективністю характеризуються 

гени Pm 5 та Pm 6 [92]. Комбінація Pm 5 та Pm 6 також ефективна у Сербії [93]. 
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Ген Pm 4b був ефективним у Саратовській області Росії [94]. У країнах 

Закавказзя та Середньої Азії поширені гени Pm 2, Pm 3a, Рm 5, Pm 8 [95]. 

Селекція на стійкість до E. graminis інтенсивно ведеться в країнах 

Європи, північної та східної частин США. У той же час не варто очікувати 

високої стійкості серед зразків з Мексики, де таке захворювання відсутнє [96], 

або з південної та центральної частини США. В штаті Канзас, наприклад, 

найбільшому виробникові пшениці, це захворювання знаходиться лише на 10 

місці за шкідливістю серед хвороб пшениці [97]. 

Очевидно, що для успішного ведення селекції на стійкість до 

борошнистої роси як вихідний матеріал необхідно постійно залучати джерела 

нових високоефективних генів. 

S. tritici поширеніше захворюванням пшениці за умови частих опадів та 

помірних температур повітря [98, 99] і є найпоширенішим патогеном пшениці в 

агроекосистемах зон Лісостепу та Полісся України [100]. Збудник 

розповсюджується пікноспорами, переважно з краплями дощу на невеликі 

відстані, та аскоспорами з вітром на більш великі відстані [101]. Останніх 

утворюється менше і їх поширення лімітується низькою вологістю і високою 

температурою повітря [102]. Перші ознаки можуть з’являтись на сходах у 

вигляді дрібних жовтуватих чи сіро-зелених плям. На більш старому листі 

плями світлі, з нечітким контуром, з темною облямівкою чи без неї, спочатку 

майже непомітні на загальному тлі рослини. Згодом центр плям світлішає, на 

ньому стають добре помітними дрібні темні крапки – пікніди, які містять спори 

гриба. Сильний розвиток септоріозних плямистостей спостерігається за високої 

вологості повітря, рясних рос та частих опадів, особливо в міжфазний період 

«колосіння – цвітіння , зі слабкими вітрами при відносно високій температурі 

повітря, оптимально +20...+25 °С. Сприяють розвитку хвороби також пізні 

строки сівби, внесення тільки азотних добрив, розрідженість посівів. При 

ураженні S. tritici зменшується асиміляційна поверхня листя і в рослинах 

порушуються нормальний хід фізіолого-біохімічних процесів, знижується маса 

зерна, погіршуються його технологічні показники та посівні властивості 
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насіння [103]. 

Епіфітотії S. tritici на пшениці можливі на сприйнятливих сортах за 

наявності достатньої кількості інфекційного матеріалу та погодних умов, які 

забезпечують його реалізацію. Критичним є міжфаний період від виходу 

рослин в трубку до колосіння – цвітіння [104]. 

Збудники септоріозних плямистостей раніше вважалися другорядними 

патогенами, але останніми десятиріччями потепління клімату, зміни в 

технологіях обробітку ґрунту (збільшення площ з поверхневим обробітком), 

насичення сівозмін зерновими культурами, створення та впровадження у 

виробництво сортів пшениці, стійких до основних листкових хвороб (бура іржа, 

борошниста роса, септоріоз), сприяли їх щорічному накопиченню, 

розповсюдженню і посиленню шкідливості [105–108]. 

Серед ярих сортів вищою стійкістю характеризувались пшениці з півночі 

Європи та Мексики, де, починаючи з 70-х років минулого сторіччя, ведеться 

селекційна програма на стійкість до S. tritici [109]. У той же час склад популяції 

патогена та ефективні гени стійкості для умов України вивчено недостатньо. 

Для створення сортів, здатних ефективно протистояти зараженню та розвиткові 

хвороби необхідно мати різноманітні джерела стійкості у конкретній 

агроекологічній зоні. 

Прогнозування розвитку хвороб пшениці можливе, як відмітив 

А. В. Кулєшов, коли відома залежність між параметрами динаміки популяції 

патогена (тривалістю інфекційного та інкубаційного періодів) та умовами 

зовнішнього середовища. Відомі окремі рівняння регресії для прогнозування 

розвитку багатьох небезпечних хвороб: бурої іржі, борошнистої роси, 

септоріозу листя пшениці [110]. 

У посушливих регіонах втрати урожаю зернових пов’язані з розвитком 

таких хвороб, як іржа, тверда і летюча сажки коренева гниль та ін. У районах з 

помірним кліматом і великою кількістю опадів переважають хвороби: 

фузаріози, снігова пліснява, борошниста роса та інші [111]. 
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Втрати врожаю пшениці ярої від E. graminis, за даними російських 

вчених, становлять 10–15 %, у Великобританії цей показник становить 20 %, а у 

США – 25 %. В Україні за значного розвитку хвороби i ураження прапорцевого 

листка недобір врожаю може сягати 5–25 % [111]. Основними факторами 

навколишнього природного середовища, які визначають появу та 

розповсюдження хвороб є тепло- та вологозабезпеченність. Ці фактори діють у 

сукупності, і зміна одного з них сприяє зміні реакції патогена на рівень іншого. 

Інші фактори (світло, вітер, атмосферний тиск і ін.) у більшості випадків тільки 

вносять корективи до дії основних факторів і тільки в деяких випадках у певно 

визначений час розвитку патогена можуть відігравати самостійну роль [112]. 

Одним із основних факторів появи і розповсюдження хвороб є температура 

повітря. Вплив її на агресивність патогенів особливо проявляється у момент 

зараження рослин, тобто в момент проростання спор. Проростання спор 

паразитичних грибів можливе при температурі від 0 до +5 °С. Окремі види 

паразитичних грибів мають цілком визначені межі температури. Так, нижня 

межа проростання спор іржі становить +1–2 °С. 

Температура середовища регулює на швидкість і час проростання спор, а 

також впливає на швидкість розвитку захворювання та на здатність рослин до 

сприйняття його. З підвищенням температури посилюється стійкість пшениці 

до жовтої іржі. Слід зазначити, що бурою іржею пошкоджуються ті рослини, 

які зазнали дії знижених температур. Навпаки, стійкість пшениці до зараження 

жовтою іржою збільшується при зниженні температур до +15 °С і нижче та 

зменшується при підвищенні температури до +20…+22 °С [111]. 

Інтенсивність ураження патогеном залежить від того, в якій фазі розвитку 

знаходяться пшениця. Якщо зараження співпадає з фазою розвитку, 

сприятливою для поширення хвороби – рослини пошкоджуються значно 

швидше. Температурні умови навколишнього природного середовища 

визначають активність патогена і тривалість його дії. У більшості видів сортів 

спороутворення буває можливим тільтки при визначеній вологості 

навколишнього природного середовища або за присутності крапельної вологи і 
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високої відносної вологості повітря. На всіх етапах на розвиток грибів 

впливає перезволоження за гідротермічним коефіцієнтом. В цілому вміст 

вологи визначає збереження життєзданості патогенів. Умови зволоження 

середовища впливають на темпи розвитку мікроорганізмів і зараджених ними 

рослин і цим самим регулюють тривалість сумісності їх критичних періодів. 

Вирішальне значення вологість має лише впродовж порівняно короткого 

періоду – від початку проростання спор до проникнення патогена в рослину. 

Для більшості фітопатогенних грибів зараження рослин стає можливим лише за 

підвищеного гідротермічного коефіцієнта [111]. В умовах недостатньої 

вологозабезпеченості зараження рослин і накопичення інфекції зовсім 

припиняється, або відбувається дуже повільно, при цьому важливе не тільки 

зволоження повітря, а і зволоження ґрунту. 

Важливо також, щоб волога знаходилась на рослинах якомога довше у 

крапельному стані. Після зараження рослини і проникнення патогена в її 

тканини вологість на розвиток хвороби не впливає. Знову зростає важливість 

зволоження на час закінчення інкубаційного періоду, який завершується 

спороношенням. Утворення спор у більшості грибів відбувається тільки в 

умовах перезволоження території. Значення фактора вологості на розвиток 

хвороб визначається температурними умовами навколишнього природного 

середовища. При високій температурі велика кількість заражених рослин 

відмічається в умовах надмірного зволоження. Вплив на розвиток хвороб інших 

абіотичних факторів визначається тільки на окремих етапах розвитку, серед 

яких важливе значення має світло [113]. 

Світло впливає на інфекційний процес ще до початку зараження рослин. 

За реакцією на світловий фактор відзначаються дві фази: перша – проростання 

спор, протікає незалежно від умов освітленості; друга – після проростання спор 

відбувається тільки при підвищеній освітленості. Також впливає на 

проходження другої фази не тільки інтенсивність освітлення, а і його 

тривалість, оскільки більшість грибів живе за рахунок продуктів фотосинтезу, 
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тому наявність світла для них обовязкова. Найбільше пошкоджуються 

тканини і органи рослин з підвищеною енергією фотосинтезу [113].  

Отже, виникає необхідність більш інтенсивного впровадження у 

виробництво стійких до патогену генотипів. Сучасні сорти інтенсивного типу 

вирізняються підвищеною врожайністю, високою якістю та смаковими 

властивостями, але часто вони не виявляють польової стійкості до хвороб, що 

призводить до накопичення патогенів в агробіоценозах, а за тривалого 

використання одного й того сорту змінюються расовий склад патогенів та їх 

вірулентність, тобто сорт втрачає початковий рівень стійкості. Тому крім 

створення генотипу з комплексною стійкістю слід також відстежувати його 

вплив на стан популяцій шкідливих організмів і своєчасно замінювати на 

новий. Процес селекції на стійкість до біотичних факторів має бути 

безперервним, а тривалість використання стійкого сорту та технологія його 

вирощування – всебічно обґрунтована [114, 115]. 

 

1.3 Вплив погодних умов на формування показників якості зерна 

 

Абіотичні чинники природного навколишнього середовища є 

домінуючими у вирощуванні пшениці м’якої ярої, хоча їх використання 

культурою досить незначне: у сучасному сільському господарстві 

агрометеорологічні ресурси використовуються лише на 40–60 % [116], що 

залежить від розвитку землеробства – у разі екстенсивного його ведення частка 

впливу ґрунтових і кліматичних умов зростає до 60 %, а за інтенсивного 

землеробства – втричі менше [117]. Одержання високоякісного зерна у значній 

мірі залежить від сортових особливостей, родючості ґрунту та погодних умов.  

У формуванні високопродуктивних посівів зернових, зокрема пшениці 

м’якої ярої, провідна роль належить сорту, врожайність якого зумовлюється 

генетичним потенціалом та умовами росту і розвитку, а особливо умовами 

довкілля. Важливий аспект при вирощуванні пшениці – агрокліматичні 

чинники, вплив яких є визначальним у формуванні врожайності [118–120]. 
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Одним з основних факторів у формуванні врожайності та показників якості 

зерна пшениці ярої є погодні умови вегетаційного періоду [121, 122]. 

Агрометеорологічні умови по-різному впливають на якість зерна [123, 124]. 

Нерівномірний розподіл опадів упродовж вегетації рослин, тривалі 

посушливі періоди, що досить часто супроводжуються підвищеним 

температурним режимом призводить до повітряної та ґрунтової посухи, а в 

окремі роки і до істотного зниження зернової продуктивності пшениці ярої 

[125, 126]. За таких умов у формуванні урожайності та якості зерна пшениці 

м’якої ярої підвищується значення як сорту, так і технологічних прийомів 

вирощування [127–129]. Показники якості зерна та хлібопекарські властивості 

борошна більшою мірою залежать від погодних умов, що склалися в період 

наливу і дозрівання зерна, та від генотипу сорту [130]. 

Таке протиріччя, пояснюється тим, що географічні й погодні чинники 

діють на ознаки якості комплексно, і виділення одного або декількох з них 

призводить до неминучих помилок. Не зважаючи на ці протиріччя, варто 

визнати, що погодні чинники є одним з головних у формування високоякісного 

зерна. 

Найбільшого значення абіотичні фактори набувають у період формування 

генеративних органів рослин. Ряд дослідників вказують, що прогнозуючим для 

визначення показників якості зерна може бути температурний фактор – високі 

температури сприяють поліпшенню якості, однак це тільки в разі нетривалої 

дії. Найбільше впливає на вміст білка, клейковини та твердозерність зерна 

висока сума температур (r = 0,41…0,62) [131–134]. 

Найбільше зниження білковості під впливом атмосферних опадів, за 

спостереженнями О. О. Созінова та В. Г. Козлова [135], відбувається у період 

наливу і дозрівання зерна. Надмірне випадання опадів у фазу молочно-воскової 

стиглості викликає подовження періоду дозрівання пшениці, що сприяє 

підвищеному нагромадженню вуглеводів. М. С. Петинов [136] та О. М. Павлов 

[137, 138] встановили, що з подовженням періоду дозрівання зерна під впливом 

надмірного зволоження і зниженням температури повітря затримується синтез 
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білкових речовин. М. М. Самсонов [139] довів, що підвищення вмісту білка, 

клейковини, сили борошна можливі у разі, коли фаза «колосіння – воскова  

стиглість зерна – характеризуються підвищеними середньодобовими 

температурами повітря за рівних і навіть підвищених сумах опадів.  

За даними П. Є. Суднова, невисокий вміст білка в зерні пшениці, 

пояснюється лише тим, що випадає 500–600 мм опадів, середньодобова 

температура липня низька – +16–17 °С, ґрунти бідні азотом. У районах з 

чорноземними і каштановими ґрунтами, де опадів менше 350–450 мм, 

температура в липні +25–30 °С, вміст білка в зерні становить понад 15,5 % 

[140]. Чимало дослідників зазначають обернену залежність між якістю зерна і 

кількістю опадів на період від виходу в трубку до воскової стиглості пшениці. 

Надмірне зволоження у даний час може призвести до зменшення вмісту білка і 

клейковини. 

Багато дослідників, виявили досить тісний зв’язок білковості з 

температурою повітря і ґрунту в період формування зерна. Підвищені 

температури прискорюють розвиток рослин, підсилюють енергію дихання, а 

відтак і витрату вуглеводів, а також прискорюють процеси нітрифікації у 

ґрунті. Усе це сприяє збідненню зерна вуглеводами і підвищує у ньому 

відносний вміст біла. Так, С. А. Campbell, D. W. Read встановили, що 

підвищення температури повітря у денний час від +21 до +27 °C або у нічні 

години від +13 до +21 °C позитивно позначається на вмісті білка в зерні [141]. 

Внаслідок підвищення температур не тільки збільшується вміст білка в зерні, 

але й поліпшуються його хлібопекарські якості. 

У посушливих умовах гальмується відтік речовин з вегетативних органів 

у зерно, причому у більшій мірі сповільнюється пересування вуглеводів, ніж 

азотистих речовин, що призводить до підвищення вмісту білка в зерні. 

М. М. Стрельникова пояснює це тим, що у ґрунті може відбуватися біологічне 

поглинання азоту мікроорганізмами, і навіть денітрифікація з втратою вільного 

азоту [142]. При оптимальному зволоженні білковість зерна не знижується й не 

погіршуються його технологічні якості. Вологість не можна розглядати 
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ізольовано від температурного чинника. Річ у тім, що при півищенні 

температури, зменшується негативна дія надмірного зволоження на якість 

клейковини. 

Вплив гідротермічних умов на якість зерна, зокрема, вміст клейковини, 

залежить від сорту. Фізичні властивості сортів сильних пшениць зі 

збільшенням вологості погіршуються меншою мірою, ніж у сортів слабких 

пшениць. О. О. Созінов та В. Г. Козлов вважають, що одержати високоякісне 

зерно можливо у роки, коли вегетація пшениці відбувається за наявності 

достатніх запасів вологи у ґрунті (140–150 мм в метровому шарі) [135]. Отже з 

міжфазного періоду виходу в трубку до колосіння за теплої дощовоїпогоди 

формування зерна проходить з невисокими температурами та помірним 

дефіцитом вологи. Такі роки навесні сприяють нагромадженню у ґрунті 

достатньої кількісті нітратів, тому рослини добре розвиваються і активно 

поглинають з ґрунту азот. У фазі колосіння тканини насичуються 

азотовмісними речовинами. Однак холодна затяжна весна сповільнює процеси 

нітрифікації у ґрунті, а рослини відчувають азотне голодування і розвиваються 

повільно. Таким чином, у тканинах накопичується недостатньо азотних сполук, 

що призводить до накопичення невеликої кількості вмісту білка і клейковини, 

оскільки синтез білків зерна відбувається в основному (на 70–80 %) за 

допомогою азоту, накопиченому до колосіння. 

І. М. Коданєв стверджує, що біохімічний склад рослини є наслідком 

впливу всього комплексу зовнішніх умов, не тільки вологи. У певних 

природних умовах закономірна дія одного чинника, можливо змінює дію інших 

такою мірою, що не зможе надати належного впливу на формування врожаю. 

Кількість опадів у період вегетації і вологість ґрунту впливають як на вміст 

білка, так і на інші показники якості зерна. Вплив температури на хімічний 

склад рослин може виявлятися дією його як на фізіологічні функції рослин 

(фотосинтез, транспірація, дихання і т.д.), так і на біологічні, і навіть на хімічні 

процеси ґрунту (процеси нітрифікації) [143]. 
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Несприятливий вплив опадів особливо різко проявляється після 

дозрівання зерна: погіршуються борошномельні властивості, зв’язність тіста, 

число падіння, якісні показники хліба, знижується вміст клейковини [144].  

Гострим лімітуючим фактором у період весняно-літньої вегетації може 

бути нестача вологи та посуха в міжфазний період «колосіння – цвітіння , що 

може призвести до значних втрат врожаю в цілому. Достатня кількість вологи 

передусім позитивно впливає на фізичні показники якості, а саме масу 1000 

зерен і натуру зерна [122, 133]. Висока температура повітря і брак вологи у 

ґрунті під час наливу зерна, з одного боку, гальмує нормальну діяльність 

асиміляційного апарату рослини, з іншого – посилює процеси дихання. Що 

зумовлює підвищення вмісту білка в зерні пшениці, в умовах посухи. 

О. О. Созінов і В. Г. Козлов вказують, що показники якості зерна 

залежить від інтенсивності, тривалості і складу сонячного освітлення [135]. 

Науковцями колишнього Всесоюзного селекційно-генетичного інституту було 

встановлено позитивний зв’язок між сумою годин сонячного освітлення і 

вмістом протеїну в зерні (r = 0,59±0,18). Пояснюється це тим, що посиленому 

нагромадженню азоту в рослинах сприяє освітлення її більш 

короткохвильовими (380–470 ммк) сонячними променями. Умови зволоження 

позитивно корелюють з вмістом клейковини і білка (r = 0,60…0,67), однак дія 

цього фактора дає позитивні результати лише до періоду дозрівання. Під час 

збирання високе значення гідротермічного коефіцієнта (ГТК) може викликати 

зменшення вмісту клейковини та білка. Про наявність зворотної залежності 

(r = -0,890) між силою борошна і кількістю опадів у період від колосіння до 

воскової стиглості зерна яриці в умовах Північного Казахстану повідомляє 

С. С. Синіцин [145].  

Показники якості зерна досліджувалась В. М. Страшним, 

Г. В. Дегтярьовою [146], А. М. Дерев’янко [147] та І. Т. Левенко [148]. Вони 

стверджують, що продуктивність пшениці залежить від чинників, пов’язаних з 

її біологічними властивостями, родючістю ґрунту, погодою та агротехнікою. В 
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цілому вплив абіотичних факторів (погодніх умов) на показники якості зерна 

значно перевищує вплив агротехнічних заходів [149]. 

Як заначав В. М. Страшний [150] завжди накопичення вмісту білка в 

зерні злакових рослин відбувається за рахунок двох джерел: використання 

азотистих речовин, які накопичуються у вегетативних органах до початку 

наливу зерна, та поглинання азоту з ґрунту в період наливу зерна. Тому 

агрометеорологічні умови вже на ранніх стадіях розвитку рослин впливають на 

якість зерна. Встановлено, що найвищі показники якості зерна спостерігаються 

за середніх дефіцитів насичення повітря за період від стійкого переходу 

температури повітря через +10 °С до колосіння, густоти рослин менше 

900 штук/м
2
, середньої температури повітря в межах +21–24 °С, запасів 

продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на дату переходу температури 

повітря через +10 °С – 120–140 мм. 

При загущених посівах зменшується кількість пагонів та площа листової 

поверхні, що обумовлює зменшенню кількості азоту, що надходить в зерно. Із 

зменшенням густоти посівів на кожні 100 штук колосоносних стебел вміст 

білка зростає на 0,4–0,5 %, клейковини – на 1–2 %. А. М. Дерев’янко у своїх 

дослідженнях вказує, що кількість вмісту білка та клейковини знаходиться в 

прямій залежності від значень ГТК за період червень – липень для південних 

областей, а погодні умови червеня – липеня – серпеня для північних областей 

впливають на кількість колосоносних стебел та запаси продуктивної вологи в 

метровому шарі ґрунту [147]. 

В дослідженнях залежності показників якості врожаю від 

агрометеорологічних умов також використовуються розрахункові моделі [149]. 

Проблема математичного моделювання формування показників якості врожаю 

в системі «навколишнє середовище – рослина  вперше запропоновано 

М. А. Строгановою. 

Концепція моделювання, полягає в тому, що якість врожаю формується 

впродовж всього вегетаційного періоду рослини і визначається її генотипом та 

умовами навколишнього природного середовища. Головна увага при цьому 
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приділяється моделюванню життєдіяльності рослин в різних 

агроекосистемах. Моделювання виконується з врахуванням фізіології пшениці, 

ґрунтових та агрометеорологічних умов. Це дозволяє досліджувати процес в 

комплексі. Результати дослідження в чисельних експериментах показали, що 

модель адекватно описує систему – оригінал і може використовуватись для 

теоретичних досліджень впливу погодних умов та рівня живлення ґрунту 

азотом на процес формування якості врожаю [149]. 

В розрахунковій моделі І. Т. Левенка дослідження впливу погоди на 

якість врожаю засновується на принципах екології та агроекології. В ній 

використовуються екологічні функції відгуку на основні та вторинні, а також 

лімітуючи чинники середовища, що дозволяє визначати оптимальні і порогові 

значення їх для рослин [148]. При цьому варіювання показників виходу білка 

під впливом агрометеорологічних умов за своїм рівнем є більшим, ніж під 

впливом інших умов вирощування [150]. 

Крім ґрунтово-кліматичних і погодних умов на якість зерна великою 

мірою впливають сортові особливості. Причому якщо два перші фактори є 

одним з вирішальних для формування білковості зерна, та якості 

клейковинного комплексу, а також пов’язані з ним фізичні властивості тіста і 

хлібопекарські властивості борошна визначаються переважно генетичними 

особливостями сортів, про що свідчать дані М. І. Княгінічева [123].  

Академік М. І. Вавилов в свій час зазначив, що кліматичні чинники є 

визначальними в проблемі урожайності. Вони сильніші економіки, сильніші 

техніки, в той же час сучасна наука розглядає метеорологічні фактори, як 

невід’ємну частину моделювання процесів регуляції урожайності та якості 

продукції рослинництва, без урахування яких неможливе раціональне 

управління агроценозами [151]. 

 

1.4 Адаптивний потенціал сортів 

 

Академік М. І. Вавилов відмічав, в умовах помітної зміни клімату в 

підвищенні урожайності та валових зборів пшениці все більшого значення 
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набуває впровадження й ефективне використовуваних нових сортів. У 

сучасному землеробстві, сорт виступає як самостійний і абсолютно надійний 

чинник підвищення врожайності і сталості валового виробництва зерна [152]. 

Проблема адаптації завжди займала ключове місце в еволюційній теорії, 

селекції, а також практиці сільськогосподарського виробництва. Академік НАН 

України В. В. Моргун стверджує, що результатом досліджень другої «зеленої 

революції  будуть новостворені сорти рослин, стійкі до хвороб, шкідників, 

посухи, які можна буде вирощувати практично без добрив і пестицидів, а 

адаптивні властивості сорту обумовлять стабільність зернового виробництва, 

особливо у несприятливі роки [153]. А. А. Жученко підкреслював, що розкрити 

потенціал генотипу сорту рослин можна лише в умовах, до яких він 

адаптований [154]. 

Е. В. Іонова наголошує, що наразі дедалі більшої ваги набувають питання 

виявлення та створення адаптивних сортів, що характеризуються стабільністю 

основних ознак врожайності, а також якості зерна [155]. А. В. Алабушев [156] і 

О. А. Дубініна [157] дійшли висновку, що в отриманні високої та стабільної 

урожайності пшениці чи не найважливіше значення мають адаптивні 

властивості, стійкість сортів до основних стресових чинників зовнішнього 

середовища. 

Вирощування високоврожайних та високоякісних сортів на сучасному 

етапі розвитку сільськогосподарського виробництва є головним і найбільш 

вигідним методом збільшення врожаю та поліпшення якості продукції. Як 

відомо, з практичної тоски зору дуже велику цінність мають сорти, які в певних 

ґрунтово-кліматичних умовах суттєво можуть перевищити за врожайністю та 

життєздатністю кращі сорти, що районовані для відповідних регіонів, при 

самих мінімізованих витратах на виробництво необхідного насіння [158].  

Як зазначав П. М. Солонечний, ефективним шляхом запобігання втрат від 

багатьох чинників навколишнього природного середовища є саме створення та 

використання у виробництві нових високоадаптивних сортів, які здатні давати 

стабільні та високі врожаї [159]. Селекція високоадаптивних сортів 
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універсального використання з високим генетичним потенціалом 

урожайності, з позитивним відгуком на кращі технології вирощування і здатних 

одночасно в жорстких умовах утримувати високий поріг урожайності, є 

надзвичайно актуальною проблемою сьогодення і потребує ретельного аналізу 

[160]. 

Адаптація рослин пов’язана зі специфічним впливом факторів 

зовнішнього середовища, яке визначається, з одного боку, їх різновидом, 

дозою, тривалістю впливу, з іншого – біологічними особливостями виду, його 

функціональним станом. За відхилення умов зовнішнього середовища від 

оптимальних значень на різних етапах вегетації відбувається саморегулювання 

продукційного процесу як окремих рослин, так і всього агроценозу в цілому, 

яке проявляється у призупиненні темпів зростання і редукції окремих 

складових продуктивності [161]. При цьому відбувається часткова компенсація 

недостатності одних складових елементів величини врожайності збільшенням 

кількості інших. Так, наприклад, зрідженість продуктивного стеблостою 

колосових культур за сприятливих умов може компенсуватися підвищеною 

кущистістю рослин, озерненістю колосу і виповненістю зерна, а недостатня 

озерненість колосу – масою зерна, його якістю тощо. Причому ці процеси є 

розтягнутими за часом вегетації, що підсилює адапттивні можливості 

рослин [162]. 

На сьогодні загальноприйняті технології вирощування пшениці м’якої 

ярої ще не враховують їх природну адаптивність, тобто пристосованість 

рослин, агроценозів до складаних умов вирощування. Елементи цих технологій 

розраховані на середньобагаторічні показники погодних умов регіону і не 

передбачають мінливості погодних умов [163]. Тому вони не є достатньо 

дієвим комплексним заходом підвищення стійкості геоценоконсорцій, їхнього 

захисту від несприятливого впливу абіотичних та біотичних факторів, 

стабільного одержання високої врожайності та якості зерна. Більш того, вони 

обумовлюють нераціональні витрати коштів і навіть інколи негативний вплив 
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на навколишнє природнє середовище, в зв’язку з чим потребують 

удосконалення [164–175]. 

Основні параметри середовища залежать від зони досліджень, але мають 

значні варіювання залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду та 

набору досліджуваних сотрів [176]. Здатність середовища виявляти мінливість 

серед генотипів є його функцією та мало залежить від генотипу і року 

випробувань [177]. Адаптивність сортів до умов середовища оцінюється на 

основі аналізу рівня врожайності зерна за контрастні роки або випробування їх 

у різних агроекологічних зонах з використанням лінійної чи нелінійної регресії 

компонентів генотипово-середовищних взаємовідносин [178]. 

Селекція на адаптивність – один з головних напрямів 

сільськогосподарської науки, їй приділяється значна увага в селекційних 

програмах наукових центрів світу [179]. Досягти підвищення і стабільності у 

часі та просторі врожайності і якості зерна можна шляхом створення і 

впровадження у виробництво нових сортів, що поєднують максимальну 

продуктивність з підвищеним рівнем гомеостатичності [180–182]. 

В. В. Хангільдін і М. А. Литвиненко вважають кращими гомеостатичні сорти з 

високим середнім значенням ознаки врожайності зерна і найменшим 

варіюванням відносно умов вирощування [183]. Але зважаючи на тенденцію 

звуження ареалів впровадження сортів і скорочення циклу сортозаміни 

необхідно створювати також і вузькоспеціалізовані сорти, що можуть 

забезпечити максимальну врожайність. Вочевидь, актуальною є проблема 

створення високоврожайних та екологічно пластичних сортів із високими 

адаптивним потенціалом та стійкістю до стресових чинників, а також пошук 

шляхів їх оцінки. На сьогодні найбільш поширеним способом комплексної 

оцінки пластичності є аналіз урожаю зерна сортів і ліній за контрастних 

гідротермічнх умов років або на основі сортовипробування у різних ґрунтово-

кліматичних факторів. Відмінності агроекологічних умов у часі і просторі в 

період проведення досліджень сприяють об’єктивній оцінці адаптивного 

потенціалу та сортовій варіабельності пшениці [183]. Відомо декілька методів 
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оцінки пластичності і стабільності сортів [184–186], що передбачають 

реєстрацію значень кількісних ознак як мінімум на двох контрастних фонах. 

Щоб повніше охопити весь спектр агрокліматичних умов майбутнього ареалу 

розповсюдження генотипів, можна моделювати різні метеоумови в одній 

агроекологічній зоні в різні строки з інтервалом 10 діб [187, 188].  

Більшіть учених вважає, що рослини з майже однаковими біологічними 

властивостями можуть різнитися за вимогами до умов середовища, тобто за 

екологічними особливостями [189–194]. Оскільки адаптивна здатність певного 

сорту до змін екологічних чинників зумовлена генетично, то її виявлення 

можливе лише на основі експериментальних досліджень та оцінки нових сортів 

у широкому діапазоні різних умов вирощування [195]. На основі таких 

досліджень з огляду на екологічний принцип оцінки слід добирати найцінніші з 

них для конкретних ґрунтово-кліматичних зон, підзон, мікрозон, регіонів. 

Збільшення урожайності є найбільш важливим критерієм при 

вирощуванні пшениці м’якох ярої. Зростання валових зборів зерна у 

глобальному масштабі в останні десятиріччя забезпечувалось, як завдяки 

вдосконаленню технологій вирощування, так і за рахунок створення нових 

високопродуктивних сортів [196]. За науковими прогнозами в 2020–2030 рр. 

увесь приріст рослинницької продукції одержуватиметься за рахунок селекції 

та ефективного використання рослинних сортових ресурсів. Утім відомо, що 

потенціал нових сортів навіть за оптимальних умов реалізується лише на 30–

60 %, що пов’язано з проблемами адаптивності сортів. Вирощування 

високопродуктивних сортів пшениці з урахуванням їх адаптивних властивостей 

за відповідної культури зонального землеробства дає змогу підвищити 

урожайність зерна на 10–50 % [124, 125].  

Отже, визначення адаптивності сортів пшениці м’якої ярої різного 

еколого-географічного походження в агроекологічних умовах Лісостепу і 

Полісся України та виявлення ознак, за якими можна оцінити адаптивну їх 

здатність, є важливим і актуальним завданням. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Літературний аналіз стану досліджень сортів пшениці м’якої ярої, 

вказує на існування ряду проблем із методів підвищення потенціалу 

продуктивності, показників якості зерна та стійкості до абіотичних 

(гідротермічні умови, агроекологічна зона, рік дослідження) та біотичних 

(стійкість проти збудників листкових грибних хвороб) факторів лишається не 

достатньо вивченим. 

2. Визначення адаптивної здатності до різноманітних факторів 

навколишнього природного середовища сортів пшениці м’якої ярої різного 

еколого-географічного походження в агроекологічних зонах Лісостепу і 

Полісся України та виявлення ознак, за якими можна оцінити їх адаптивну 

здатність, є важливим і актуальним завданням. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МІСЦЕ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконували впродовж 2016–

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

Північно-Центрально-Правобережно-Придніпровський (Миронівський інститут 

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

агроекологічний район – Деснянський (Носівська селекційно-дослідна станція 

МІП ім. В. М. Ремесла НААН) (НСДС) [197]. 

Рельєф агроекологічної зони Лісостепу (МІП) рівнинний, місцями 

слабохвилястий, з окремими підвищеннями до 100–150 м над рівнем моря. 

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. Потужність гумусового горизонту – 38–40 см, вміст гумусу – 3,58–

4,18 %. Карбонатний шар залягає на глибині 45–65 см. Гідролітична 

кислотність – 1,7–2,2 мг-екв./100 г ґрунту, pH(КCL) – 5,4–6,0; максимальна 

гігроскопічність – 6,05. Слабка структурність верхнього шару ґрунту 

несприятливо позначається 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 призводить до запливання й вимивання мулистої фракції 

поверхневими стоками води. Об’ємна маса ґрунту за профілем не перевищує 

1,29 г/см
3
; майже таку ж щільність (1,27 г/см

3
) має орний шар ґрунту. Зниження 

вологості сприяє ущільненню верхнього шару до 1,35 г/см
3
 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 ці умови, в роки з великою кількістю опадів ґрунт 
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запливає з утворенням кірки [198]. Клімат області – помірно континентальний 

з нестійким зволоженням. Значну роль у його формуванні відіграють такі 

фактори як надходження сонячної радіації, переважання континентального 

повітря помірних широт, вторгнення холодного арктичного та теплого і 

вологого морського повітря.  

Досліди паралельно проводили в агроекологічних умовах Полісся 

Деснянського агроекологічного району на полях НСДС у селекційній сівозміні. 

Висота над рівнем моря – 126 м. Ґрунт – глибокий, малогумусний, вилугований 

чорнозем різного ступеня опідзоленості, легкосуглинкового механічного 

складу. 

Результати оцінки орного шару ґрунту у зоні Полісся (НСДС) свідчать, 

що ґрунт – чорнозем типовий, легкосуглинковий, із середнім забезпеченням 

елементами живлення і середньокислою реакцією ґрунтового розчину. Вміст 

гумусу в орному шарі (за Тюріним) – 2,3–2,8 %; рН сольової витяжки – 5,45–

5,75; гідролітична кислотність (за Каппеном) – 4,98 мг-екв на 100 г ґрунту; 

вміст Р2О5 (за Кірсановим) – 12,5, К2О (за Масловою) – 13,2–13,9 мг на 100 г 

ґрунту. 

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

достатнім зволоженням. 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. 

У період проведення досліджень (2016 р.) погодні умови агроекологічних 

зон Лісостепу та Полісся відрізнялись від середніх багаторічних показників за 

температурним режимом, кількістю атмосферних опадів та їх розподілом в 
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окремі місяці (табл. 2.1, 2.2).  

Як відомо, опади весняно-літнього періоду визначають рівень 

врожайності пшениці ярої залежно від інтенсивності і часу випадання. 

Таблиця 2.1 

Гідротермічні умови вегетації пшениці м’якої ярої зони Лісостепу 

(МІП, 2016–2018 рр.) 

Міжфазний 

період 
Параметри 2016 р. 2017 р. 2018 р. СБ 

С
ів
б
а 
–
 с
х
о
д
и

 Дата сівби 18.03.16 р. 26.03.17 р. 14.04.18 р. – 

Дата сходів 08.04.16 р. 07.04.17 р. 27.04.18 р. – 

Тривалість, діб 22 13 14 – 

∑ опадів, мм 33,27 14,49 21,09 34,00 

∑t (факт.), °С 139,8 133,2 206,5 130,9 

Середня t, °С 6,4 10,3 14,8 9,4 

ГТК 0,9 0,8 1 2,6 

С
х
о
д
и

 –
 в
и
х
ід
 в
 

тр
у
б
к
у
 

Дата сходів 08.04.16 р. 07.04.17 р. 27.04.18 р. – 

Дата виходу в трубку 17.05.16 р. 19.05.17 р. 30.05.18 р. – 

Тривалість, діб 40 42 33 – 

∑ опадів, мм 91,69 41,67 54,38 24,00 

∑t (факт.), °С 520,2 475,1 611,9 357,3 

Середня t, °С 13,0 11,3 18,5 13,2 

ГТК 1,1 0,9 0,9 0,67 

В
и
х
ід
 в
 т
р
у
б
к
у

 –
 

к
о
л
о
сі
н
н
я
 

Дата виходу втрубку 17.05.16 р. 19.05.17 р. 30.05.18 р. – 

Дата колосіння 30.05.16 р. 03.06.17 р. 12.06.18 р. – 

Тривалість, діб 14 15 13 – 

∑ опадів, мм 54,11 14,74 25,61 44,00 

∑t (факт.), °С 221,0 270,2 254,4 234,5 

Середня t, °С 15,9 18,0 19,6 16,7 

ГТК 2,2 0,5 1,0 1,9 

К
о
л
о
сі
н
н
я
 –

 п
о
в
н
а 

ст
и
гл
іс
ть

 

Дата колосіння 30.05.16 р. 03.06.17 р. 12.06.18 р. – 

Дата повної стиглості 10.07.16 р. 18.07.17 р. 25.07.18 р. – 

Тривалість, діб 41 45 43 – 

∑ опадів, мм 70,6 65,4 132,6 90,0 

∑t (факт.), °С 826,3 921,4 881,2 828,0 

Середня t, °С 20,2 20,5 20,5 18,4 

ГТК 0,8 0,7 1,5 1,1 

∑t (факт.), °С за період активної 

вегетації 
1771,6 1666,7 1747,5 1550,7 

Тривалість активної вегетації, діб 95 102 89 – 

Вегетаційний цикл, діб 117 115 103 – 

ГТК 1,3 0,7 1,1 1,5 

Примітки: СБ – середньобагаторічний показник, ∑ опадів – сума опадів, 

∑t (факт.) – сума активних температур, ГТК – гідротермічний коефіцієнт. 

 

Середньодобова температура за період «сівба – сходи  для зон Лісостепу 

та Полісся становила +6,4 °С та +5,9 °С порівняно до середньобагаторічних 
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показників (СБ), які знаходились на рівні +9,4 °С та + 9,1 °С. Опади 2016 р. 

(33,3 мм) сприяли появі дружніх сходів у зоні Лісостепу. У Поліссі випало 

удвічі менше опадів (15,76 мм), що не сприяло дружнім сходам. У міжфазний 

період від сходів до виходу у трубку середньодобова температура становила 

+13,0 °С та +11,7 °С, що вище від середніх багаторічних показників на 0,2 °С та 

1,5 °С відповідно. Опадів за даний період випало 91,7 мм у порівнянні до 

середньобагаторічних даних – 24,0 мм для зони Лісостепу. За період від виходу 

у трубку до колосіння температура повітря у рік досліджень знаходилась на 

позначці +15,9 °С, що не перевищувала середньобагаторічні дані, а для зони 

Полісся – +16,4 °С (на 0,5 °С вище середньобагаторічних даних). У міжфазний 

період «колосіння – повна стиглість  температура повітря у агроекологічній 

зоні Полісся була вища на 2,6 °С порівняно із середньобагаторічними даними 

зони Лісостепу. 

Опадів за досліджуваний період у зоні Лісостепу випало менше 

середньобагаторічних показників на 19,4 мм, що не покращило 

вологозабезпеченість рослин і не сприяло формуванню високого рівня 

врожайності пшениці м’якої ярої. 

Вегетаційний період 2017 р. для зони Лісостепу супроводжувався 

підвищенням температури та зменшенням кількості опадів. Середньодобова 

температура за період «сівба – сходи  становила +10,3 °С порівняно до СБ, які 

знаходились на рівні +9,4 °С. Опади (14,5 мм) сприяли появі дружніх сходів. У 

міжфазний період від сходів до виходу у трубку середньодобова температура 

становила +11,3 °С, що нижче від СБ на 1,9 °С, а для зони Полісся – +9,6 °С, (на 

3,6 °С нижче СБ). Опадів за даний період для зони Лісостепу випало 41,67 мм у 

порівнянні до середньобагаторічних даних – 24,0 мм. За міжфазний період від 

виходу у трубку до колосіння температура повітря знаходилась на позначці 

+18,0 °С, та перевищувала середньобагаторічні дані на 1,3 °С. У міжфазний 

період «колосіння – повна стиглість  температура повітря була вища порівняно 

із середньобагаторічними даними. Відмітили зниження кількості опадів до 

середньо багаторічних показників на 24,6 мм, що погіршило 
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вологозабезпеченість рослин і не сприяло формуванню високої врожайності у 

зоні Лісостепу. Міжфазний період «колосіння – повна стиглість  пшениці 

м’якої ярої для зони Полісся також характеризувався не достатньою кількістю 

опадів (56,64 мм). 

Таблиця 2.2 

Гідротермічні умови вегетації пшениці м’якої ярої зони Полісся 

(НСДС, 2016–2018 рр.) 

Міжфазний 

період 
Параметри 2016 р. 2017 р. 2018 р. СБ 

С
ів
б
а 
–
 с
х
о
д
и

 Дата сівби 20.03.16 р. 27.03.17 р. 15.04.18 р. – 

Дата сходів 09.04.16 р. 05.04.17 р. 30.04.18 р. – 

Тривалість, діб 21 10 16 – 

∑ опадів, мм 15,76 15,33 1,78 39,00 

∑t (факт.), °С 124,8 81,6 215,7 136,9 

Середня t, °С 5,9 8,2 13,5 9,4 

ГТК 0,3 1,9 0,1 3,0 

С
х
о
д
и

 –
 в
и
х
ід
 в
 

тр
у
б
к
у
 

Дата сходів 09.04.16 р. 05.04.17 р. 30.04.18 р. – 

Дата виходу в трубку 19.05.16 р. 20.05.17 р. 31.05.18 р. – 

Тривалість, діб 41 45 31 – 

∑ опадів, мм 98,04 35,60 22,31 27,00 

∑t (факт.), °С 477,9 430,7 530,6 369,5 

Середня t, °С 11,7 9,6 17,1 13,2 

ГТК 1,3 0,8 0,4 0,67 

В
и
х
ід
 в
 т
р
у
б
к
у

 –
 

к
о
л
о
сі
н
н
я
 

Дата виходу втрубку 19.05.16 р. 20.05.17 р. 31.05.18 р. – 

Дата колосіння 01.06.16 р. 06.06.17 р. 14.06.18 р. – 

Тривалість, діб 14 17 14 – 

∑ опадів, мм 112,27 18,80 13,22 39,00 

∑t (факт.), °С 229,4 285,6 258,0 224,6 

Середня t, °С 16,4 16,8 18,4 15,9 

ГТК 3,8 0,7 0,5 1,7 

К
о
л
о
сі
н
н
я
 –

 п
о
в
н
а 

ст
и
гл
іс
ть

 

Дата колосіння 01.06.16 р. 06.06.17 р. 14.06.18 р. – 

Дата повної стиглості 12.07.16 р. 20.07.17 р. 22.07.18 р. – 

Тривалість, діб 42 44 38 – 

∑ опадів, мм 68,16 56,64 203,43 97,00 

∑t (факт.), °С 874,1 1103,4 746,5 8,3 

Середня t, °С 21 25,1 19,6 18,7 

ГТК 0,7 0,5 2,7 1,2 

∑t (факт.), °С за період активної 

вегетації 
1706,2 1819,7 1535,1 1550,7 

Тривалість активної вегетації, діб 97 106 83 – 

Вегетаційний цикл, діб 118 116 99 – 

ГТК 1,5 1,0 1,0 1,6 

Примітки: СБ – середньобагаторічний показник, ∑ опадів – сума опадів, 

∑t (факт.) – сума активних температур, ГТК – гідротермічний коефіцієнт. 
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Погодні умови весняного періоду 2018 р. зони Лісостепу 

характеризувались пізньою весною з послідуючим раптовим наростанням 

тепла, що супроводжувалось суховіями. Висока середньодобова температура 

повітря від посіву до сходів +14,8 °С та від сходів до виходу в трубку +18,5 °С і 

кількість опадів 21,09 мм та 54,38 мм в ці періоди призвели до затримки та 

нерівномірності сходів. За міжфазний період від виходу в трубку до колосіння 

температура повітря у рік досліджень знаходилась на позначці + 19,6 °С, що 

перевищувала СБ на 2,9 °С, а для зони Полісся – +18,4 °С (на 2,5 °С вище СБ). 

В міжфазний період «колосіння – повна стиглість  відмітили вищу 

температуру повітря в агроекологічній зоні Полісся на 0,9 °С порівняно до 

середньобагаторічних даних. Опади за досліджуваний період у зонах Лісостепу 

та Полісся перевищили СБ на 42,6 мм та 106,43 мм відповідно, що покращило 

вологозабезпеченість рослин і сприяло формуванню врожайності пшениці. 

Для характеристики вологозабезпечення умов середовища пшениці м’якої 

ярої вираховували середньомісячний гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за 

методикою Г. Т. Селянінова [199]. 

Для агроекологічної зони Лісостепу гідротермічний коефіцієнт у 2016 р. 

відмічали в загальному оптимальним (ГТК = 1,3), але у міжфазний період 

«вихід у трубку – колосіння  спостерігали перезволоження території 

(ГТК = 2,2), а період «колосіння – повна стиглість , за який випало 70,60 мм 

опадів, відмітили посушливим (ГТК = 0,8). Загальний ГТК за 2017 р. становив 

0,7 з критичним значенням (ГТК = 0,5) у період «вихід в трубку – колосіння , 

за який випало 14,74 мм опадів а середньодобова температура була вищою на 

1,3 °С, що не сприяло формуванню зерна пшениці м’якої ярої. У 2018 р. 

загальне значення ГТК відмітили на рівні 1,1, зниження його відбувалося в 

міжфазний період «сходи – вихід у трубку  (ГТК = 0,9).  

В агроекологічній зоні Полісся за період вегетації пшениці м’якої ярої у 

2016 р. гідротермічний коефіцієнт становив 1,5 та відповідав рівню СБ 

(ГТК = 1,6). Загальний ГТК за 2017 р. відмітили не характерним для даної зони 

дослідження, зафіксували зменшення його на 0,6 від СБ. Надто посушливі 
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умови спостерігали у критичний період формування зернівки «вихід в трубку 

– колосіння  (ГТК = 0,7) за який випало 18,80 мм опадів а середньодобова 

температура була вищою на 0,9 °С від СБ та «колосіння – повна стиглість  

(ГТК = 0,5) де перевищення від СБ було на 6,4 °С. У 2018 р. загальне значення 

ГТК відмітили на рівні 1,0, де за період «сівба –сходи  ГТК = 0,1, «сходи – 

вихід у трубку  – 0,4, «вихід у трубку – колосіння  –0,5. Надмірне 

перезволоження спостерігали у міжфазний період «колосіння – повна 

стиглість  ГТК = 2,7, що призвело до незначного зниження показників якості 

зерна пшениці м’якої ярої. 

Погодні дані за кожну добу спостережень в подальшому були 

перетворені в набір з дванадцяти агрокліматичних індексів, а саме тривалість 

періоду (днів за період) VD, середньоденна температура за період T, 

середньоденна максимальна температура періоду Tm, найнижча температура 

періоду Tmin, сума середньоденних температур AT, сума середньоденних 

температур більших за 0 °С AT>0, сума середньоденних температур більших за 

10 °С AT>10, середньоденна вологість повітря H, сума опадів за період PP, 

питомі опади за період (середньоденні) Pd, кількість днів з опадами за 

період PD. Ці дані наведені у додатку Ж. Оцінка кореляцій агрокліматичних 

індексів вегетаційного періоду з обчисленими параметрами середовища, як 

фону для добору (додаток И) показала, що вірогідні кореляційні зв’язки, 

причому переважно негативні, виявили між агрокліматичними індексами, 

пов’язаними з температурою повітря і параметрами середовища, переважно 

позитивні з параметрами пов’язаними з вологою (опади, вологість повітря).  

 

2.2 Матеріал і методика досліджень 

 

Матеріалом для досліджень слугували 14 сортів пшениці м’якої ярої 

різного еколого-географічного походження: Елегія миронівська, 

Струна миронівська, Харківська 26, МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, 

Етюд, Сюїта, Героїня (UKR), Koksa, Ясна (POL), Grаnny (AUT), Leguan (CZE), 

Venera (SYR). 
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Сорт пшениці м’якої ярої Елегія миронівська. Оригінатор – МІП. У 

Держреєстрі СРППУ з 2004 р. для поширення в зонах Лісостепу і Полісся. Сорт 

створений шляхом групового і багаторазового індивідуального доборів (F3–F10) 

із гібридної популяції від схрещування ярої пшениці Maris Dove (GBR) з 

сортом озимої пшениці Миронівська 40 (рис. 2.1). 

Господарські та біологічні характеристики. Високоврожайний, 

урожайність у конкурсному сортовипробуванні до 6,5 т/га. Середньостиглий, 

стійкий до вилягання, посухи та обсипання. Стійкий (бал) проти бурої іржі – 8 

та борошнистої роси – 8. 

Якість зерна. Натура зерна 752 г/л, склоподібність – 90 %, вміст «сирої  

клейковини – 29 %, білка – 15,7 %, «сила  борошна – 320 о.а., об’ємний вихід 

хліба 760 см
3
. Сильна пшениця. За даними Українського інституту експертизи 

сортів рослин (УІЕСР), для зони Лісостепу сорт Елегія миронівська віднесений 

до сильних, для зони Полісся – до цінних. 

Апробаційні ознаки. Різновидність суберитроспермум. Середньорослий 

(90–100 см). Колос циліндричний, довжиною 9,4–12,0 см, середньої щільності 

(19–20 колосків на 10 см довжини стрижня). Колоскова луска яйцеподібна з 

середньо вираженою нервацією. Зубець злегка зігнутий, плече вузьке, пряме. 

Кіль сильно виражений, вузький. У верхній частині колосу остюкоподібні 

відростки довжиною 1,5–2,5 см. Зернівка яйцеподібна, велика, борозенка мілка, 

широка. Маса 1000 зерен 44,0–51,5 г. 

Технологія вирощування: система обробітку грунту: обробіток грунту 

вибирають залежно від попередника, стану забур’яненості та наявності вологи. 

Оранку на зяб потрібно проводять якнайраніше. На чистих площах можливий 

обробіток дисковими, чизельними або плоскорізними знаряддями. Система 

передпосівного обробітку грунту включає ранньовесняне боронування та 

культивацію безпосередньо в день посіву на глибину 4–5 см.; основне 

удобрення: сорт добре реагує на покращення умов вирощування, використовує 

післядію добрив, які були внесені під попередник. Норма мінеральних добрив 

встановлюється з розрахунку N60P60K60 кг/га д. р., у т. ч. на чорноземі типовому. 
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Рис. 2.1 Сорт пшениці м’якої ярої Елегія миронівська 

 

Підготовка насіння до сівби: сівба проводиться відкаліброваним 

протруєним насінням з посівними кондиціями І класу. Для боротьби з 

комплексом хвороб необхідно застосовувати системні препарати: Вітавакс 200 

ФФ, 34 % в.с.к. (3,0 л/т); Сумі-8 ФЛО, 2 % к.с. (1,5 л/т); Лоспел, 12,5 % в.м.е. 

(1,2 л/т); строк сівби ранній – перші дні початку польових робіт. Норма висіву – 

6 млн схожих насінин на 1 га; глибина загортання насіння – 3–5 см. Вслід за 

сівбою проводять прикочування котками; догляд за посівами: у кінці фази 

кущення обов’язкове підживлення N30 кг/га д. р. за наявності вологи або 

позакореневе підживлення водорозчинними добривами в поєднанні з 

обробітком посівів гербіцидом. Для боротьби з двосім’ядольними бур’янами до 

початку трубкування проводять обприскування посівів одним із гербіцидів: 

Агрітокс, 50 % в.р. (1,0–1,5л/га); Гранстар, 75 % в.г. (20–25 г/га); Гроділ Ультра, 

75 % в.г. (125–150 г/га) та інші. Для боротьби з однорічними злаковими 

бур’янами слід застосовувати гербіцид Пума Супер, 75 % в.м.е. (1,0 л/га). За 

наявності в посівах одно- та двосім’ядольних бур’янів застосовують суміш 

гербіцидів Гроділ Ультра і Пума Супер. У фазу колосіння для захисту від 

септоріозів і фузаріозів рекомендується обприскування посівів одним із 
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фунгіцидів: Фолікур БТ, 22,5 % к.е. (1,0 л/га), Альто Супер 330 ЕС, 33 % к.е. 

(0,4–0,5 л/га) або Фалькон, 46 % к.е. (0,6 л/га).  

Сорт пшениці м’якої ярої Струна миронівська. Оригінатор – МІП. У 

Держреєстрі СРППУ з 2008 р. рекомендований для зон Лісостепу і Полісся 

України. Сорт створений методом індивідуального добору в F3 гібридної 

популяції від схрещування лінії пшениці м’якої ярої Еритроспермум 94–13 та 

сорту пшениці м’якої озимої Експромт (рис. 2.2). 

Господарські та біологічні характеристики. Високоврожайний. 

Урожайність за роки вивчення 5,78–6,36 т/га. Середньоранній, стійкий до 

вилягання, посухи та обсипання. Стійкий проти ураження збудником 

борошнистої роси та сажкових хвороб, середньостійкий проти септоріозу, 

толерантний проти ураження бурою іржею. Сорт інтенсивного типу з високим 

потенціалом продуктивності.  

Якість зерна. Натура зерна – 745–801 г/л. Склоподібність – 92 %, вміст 

клейковини – до 29 %, білка – близько 14 %. Цінна пшениця. 

Апробаційні ознаки. Різновидність еритроспермум. Середньорослий 

(висота рослин до 97 см). Колос пірамідальний, довгий (10–12 см), нещільний 

(17–18 колосків на 10 см довжини стрижня). Колоскова луска середня, ланцетна 

із середньою нервацією. Зубець дуже короткий, ледь зігнутий. Плече округле, 

вузьке. Кіль вузький, середньозазубрений. Остюки завдовжки 9–10 см, 

розходяться під кутом 45° по всій довжині колоса, грубі, сильно зазубрені, 

слабозігнуті. Зернівка видовжена, середня, борозенка середня, вузька. Маса 

1000 зерен 47,0–48,8 г. 

Технологія вирощування: система обробітку грунту: на чистих площах 

можливий обробіток грунту дисковими, чизельними або плоскорізними 

знаряддями. Оранка на зяб проводиться, по можливості, якнайраніше. 

Передпосівний обробіток ґрунту – ранньовесняне боронування та культивація в 

день сівби на глибину 4–5 см; основне удобрення – сорт потребує, добре реагує і 

витримує високі – N60P60K60 кг/га д. р. та вищі фони мінерального живлення, 

формуючи на них високі врожаї. 
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Рис. 2.2 Сорт пшениці м’якої ярої Струна миронівська 

 

Підготовка насіння до сівби: сівба проводиться відкаліброваним 

протруєним насінням з посівними кондиціями І класу. Для боротьби з 

комплексом хвороб необхідно застосовувати системні препарати: Вітавакс 200 

ФФ, 34 % в.с.к. (3,0 л/т); сумі-8 ФЛО, 2 % к.с. (1,5 л/т); лоспел, 12,5 % в.м.е. 

(1,2 л/т); строк сівби ранній – перші дні початку польових робіт; норма висіву – 

5,5–6 млн схожих насінин на 1 га.; глибина загортання насіння 3–5 см. Вслід за 

сівбою проводять прикочування котками; догляд за посівами: для отримання 

цінного за якістю зерна на фоні високого мінерального живлення обов’язковим 

є підживлення (N30 кг/га д. р.) в кінці кущення та повторно – в колосіння. Для 

боротьби з двосім’ядольними бур’янами до початку трубкування проводять 

обприскування посівів одним із гербіцидів: Агрітокс, 50 % в.р. (1,0–1,5 л/га); 

Гранстар, 75 % в.г. (20–25 г/га); Гроділ Ультра, 75 % в.г. (125–150 г/га) та інші. 

Для боротьби з однорічними злаковими бур’янами слід застосовувати гербіцид 

Пума Супер, 75 % в.м.е. (1,0 л/га). За наявності в посівах одно- та 

двосім’ядольних бур’янів застосовують суміш гербіцидів Гроділ Ультра і Пума 

Супер. Для захисту посівів сорту від септоріозу і фузарізу у фазу колосіння 

необхідне обприскування фунгіцидом – Альто Супер 330 ЕС, 33 % к.е. (0,4–
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0,5 л/га); Імпакт, 25 % к.е. (0,5 л/га); Фолікур БТ, 22,5 % к.е. (1,0 л/га); 

Фалькон, 46 % к.е. (0,6 л/га) та інші. 

Сорт пшениці м’якої ярої Сімкода миронівська. Оригінатор – МІП. 

Переданий на Державне сортовипробування у 2009 р., занесений до 

Держреєстру СРППУ з 2012 р. та рекомендований для зон Лісостепу і Полісся. 

Створений методом дворазового індивідуального та групового доборів у F2–F4  

гібридної популяції від схрещування сортів Quattro (DEU) та Ніконія (UKR) 

(рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Сорт пшениці м’якої ярої Сімкода миронівська 

 

Господарські та біологічні характеристики. Високоврожайний, 

середньостиглий, середньорослий, інтенсивного типу. Висока посухостійкість 

(9 балів). Стійкий до вилягання (9 балів) та до обсипання (9 балів). Ураженість 

хворобами: борошнистою росою – 1 %, бурою іржею – 10 %, септоріозом листя 

– 15 %.  

Якість зерна. Натура зерна – 764 г/л, загальна склоподібність – 94 %, 

вміст сирого протеїну – 16,9 %, сирої клейковини – 35,0 %, «сила  борошна – 

277 о.а., показник седиментації – 75 мл. 

Апробаційні ознаки. Різновидність – лютесценс. Висота рослин 83 см. 

Колос циліндричний, довгий, середньої щільності. Колоскова луска овальна, 
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плече середнє, пряме, зубець короткий, ледь зігнутий. Зернівка середня, 

червона, овальна. Маса 1000 зерен – 43,1 г. 

Агротехнічні вимоги. Агротехніка загальноприйнята для сортів пшениці 

інтенсивного типу в зоні їх вирощування. Строк сівби ранній – перші дні 

початку польових робіт. Оптимальна норма висіву – 5,5–6,0 млн. схожих 

насінин на 1 га залежно від попередника, стану грунту та строків сівби. Услід за 

сівбою проводять коткування. Сорт придатний для вирощування за 

інтенсивною технологією. На високому фоні мінерального живлення найбільш 

оптимально поєднує високі врожаї з відмінною якістю зерна. 

Сорт пшениці м’якої ярої Панянка. Оригінатор – МІП. Передано на 

державне сортовипробування у 2011 р., занесений до Держреєстру СРППУ з 

2015 р. Створений методом індивідуального добору в F3 гібридної популяції від 

схрещування сортів пшениці м’якої ярої Quattro (DEU) та Рання 93 (UKR) 

(рис. 2.4). 

Господарські та біологічні характеристики. Високоврожайний, 

середньостиглий – колоситься та дозріває одночасно зі стандартом 

Елегія миронівська. Стійкий до вилягання, посухи та обсипання. Стійкий проти 

борошнистої роси, бурої іржі, септоріозу, кореневих гнилей та сажкових 

хвороб. Сорт інтенсивного типу з високим потенціалом.  

Якість зерна. Натура зерна – 765–801 г/л. Склоподібність – 94 %, вміст 

клейковини – 32–39 %, білка – близько 15 %.  

Апробаційні ознаки. Різновидність – лютесценс. Низькорослий (висота 

рослин до 85 см). Колос циліндричний, довгий (10–12 см), нещільний (15–17 

колосків на 10 см довжини стрижня). Колоскова луска середня, ланцетна із 

середньою нервацією. Зубець дуже короткий, ледь зігнутий. Плече округле, 

вузьке. Кіль вузький, середньозазубрений. У верхній частині колосу 

остюкоподібні відростки довжиною 1,5–2,5 см. Зернівка видовжена, велика, 

борозенка середня, вузька. Маса 1000 зерен – 44,6 г. 
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Рис. 2.4 Сорт пшениці м’якої ярої Панянка 

 

Технологія вирощування: система обробітку грунту: на чистих площах 

можливий обробіток грунту дисковими, чизельними або плоскорізними 

знаряддями. Передпосівний обробіток грунту – ранньовесняне боронування та 

культивація в день сівби на глибину 4–5 см; основне удобрення – сорт потребує, 

добре реагує і витримує високі – N60P60K60 кг/га д. р. та вищі фони мінерального 

живлення, формуючи на них високий рівень врожайності. 

Підготовка насіння до сівби: сівба проводиться відкаліброваним 

протруєним насінням з посівними кондиціями І класу. Для боротьби з 

комплексом хвороб необхідно застосовувати системні препарати: вітавакс 200 

ФФ, 34 % в.с.к. (3,0 л/т); Сумі-8 ФЛО, 2 % к.с. (1,5 л/т); Лоспел, 12,5 % в.м.е. 

(1,2 л/т); строк сівби ранній – перші дні початку польових робіт; норма висіву – 

5,5–6 млн схожих насінин на 1 га; глибина загортання насіння 3–5 см. Вслід за 

сівбою проводять прикочування котками; догляд за посівами: для отримання 

цінного за якістю зерна на фоні високого мінерального живлення обов’язковим 

є підживлення (N30 кг/га д. р.) в кінці кущення та повторно – в колосіння. Для 

боротьби з двосім’ядольними бур’янами до початку трубкування проводять 

обприскування посівів одним із гербіцидів: Агрітокс, 50 % в.р. (1,0–1,5 л/га); 

Гранстар, 75 % в.г. (20–25 г/га); Гроділ Ультра, 75 % в.г. (125–150 г/га) та інші. 
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Для боротьби з однорічними злаковими бур’янами слід застосовувати 

гербіцид Пума Супер, 75 % в.м.е. (1,0 л/га). За наявності в посівах одно- та 

двосім’ядольних бур’янів застосовують суміш гербіцидів Гроділ Ультра і Пума 

Супер. Для захисту посівів сорту від септоріозу і фузарізу у фазу колосіння 

необхідне обприскування фунгіцидом – Альто Супер 330 ЕС, 33 % к.е. (0,4–

0,5 л/га); Імпакт, 25 % к.е. (0,5 л/га); Фолікур БТ, 22,5 % к.е. (1,0 л/га); Фалькон, 

46 % к.е. (0,6 л/га) та інші. 

Сорт пшениці м’якої ярої МІП Злата. Оригінатор – МІП. Переданий на 

державне сортовипробування у 2014 р., занесений до Держреєстру СРППУ з 

2017 р. Різновидність – лютесценс (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Сорт пшениці м’якої ярої МІП Злата 

 

Сорт інтенсивного типу. Високоврожайний (максимальна врожайність 

7,28 т/га) Середньостиглий, стійкий до вилягання, низькорослий (до 85 см). 

Стійкий до посухи та обсипання. Стійкий до проростання зерна на пні. Стійкий 

проти ураження борошнистою росою, кореневими гнилями, твердою сажкою, 

фузаріозом колоса; середньостійкий проти септоріозу листя та бурої листкової 

іржі. «Сильна  пшениця. Маса 1000 зерен – 44,5 г. Натура зерна 780–810 г/л, 

склоподібність 95 %, вміст сирої клейковини до 33 %, білка – 15,8 %, сила 

борошна 335 о.а.  
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Рівень врожайності сорту: МІП (Київська область) – 6,34 т/га, 

Кіровоградська ДСГДС (Кіровоградська обл.) – 7,28 т/га, Тернопільський 

Держекспертцентр – 6,19 т/га, СТОВ «Перемога  (Київська обл.) – 6,0 т/га. 

Сорт пшениці м’якої ярої Етюд. Оригінатор – МІП. У Держреєстрі 

СРППУ рекомендований для зон Лісостепу і Полісся. Сорт створено шляхом 

групового та наступного негативного добору із гібридної популяції ТАМ 200 

(USA), озимий х Turaco (MEX) (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Сорт пшениці м’якої ярої Етюд 

 

Господарські та біологічні характеристики. Ранньостиглий, 

виколошується і дозріває на чотири доби раніше за скоростиглий сорт Рання 93. 

Стійкий до абіотичних факторів (вилягання, обсипання, посухи і проростання 

на пні при перестої зрілих хлібів). Стійкий проти бурої іржі – 9 балів, 

борошнистої роси – 7 балів та септоріозу – 7 балів. Сорт інтенсивного типу. 

Якість зерна. Натура зерна – 759–809 г/л, склоподібність – 88 %, вміст 

клейковини – не менше 26 %, білка – 14,4–16,6 %, сила борошна – 259–333 о.а., 

показник седиментації – 49–69. Цінна пшениця. 

Апробаційні ознаки. Різновидність – еритроспермум. Напівкарлик (висота 

рослин 66 см). Колос конусоподібний, середньої довжини (7–8 см), середньої 

щільності (23 колоски на 10 см довжини стрижня). Колоскова луска середня, 
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овально-ланцетна з середньо вираженою нервацією. Зубець прямий, плече 

пряме, середнє. Кіль гострий, вузький, сильно виражений. Остюки довжиною 

6,5–7,0 см, у середній частині колосу розходяться під кутом 30°, грубі. Зернівка 

яйцеподібна, борозенка середня, вузька. Маса 1000 зерен – 35,0–39,4 г. 

Технологія вирощування: система обробітку грунту: особливо слід 

зважати на збереження ґрунтової вологи. Обов’язкові ранньовесняне 

боронування та культивація безпосередньо в день посіву на глибину 4–5 см; 

основне удобрення: сорт добре використовує післядію добрив, які були внесені 

під попередник. Як основне добриво рекомендується N60P60K60 кг/га д. р., така 

норма економічно доцільна також на чорноземі типовому. 

Підготовка насіння до сівби: сівба проводиться відкаліброваним 

протруєним насінням з посівними кондиціями І класу. Для боротьби з 

комплексом хвороб необхідно застосовувати системні препарати: Вітавакс 200 

ФФ, 34 % в.с.к. (3,0 л/т); Сумі-8 ФЛО, 2 % к.с. (1,5 л/т); Лоспел, 12,5 % в.м.е. 

(1,2 л/т); строк сівби ранній – перші дні початку польових робіт; норма висіву – 

6 млн схожих насінин на 1 га; глибина загортання насіння – 3–5 см. Вслід за 

сівбою проводять прикочування котками; догляд за посівами: при достатньому 

вологозабезпеченні у кінці фази кущення обов’язково вносять N30 кг/га д. р. або 

проводять позакореневе підживлення водорозчинними добривами в поєднанні з 

обробітком посівів гербіцидом. Для боротьби з двосім’ядольними бур’янами до 

початку трубкування проводять обприскування посівів одним із гербіцидів: 

Агрітокс, 50 % в.р. (1,0–1,5 л/га); Гранстар, 75 % в.г. (20–25 г/га); Гроділ 

Ультра, 75 % в.г. (125–150 г/га) та інші. Для боротьби з однорічними злаковими 

бур’янами слід застосовувати гербіцид Пума Супер, 75 % в.м.е. (1,0 л/га). За 

наявності в посівах одно- та двосім’ядольних бур’янів застосовують суміш 

гербіцидів Гроділ Ультра і пума супер.  

Сорт пшениці м’якої ярої Сюїта. Оригінатор – МІП. У Держреєстрі 

СРППУ з 2007 р. рекомендований для зон Лісостепу і Полісся. Сорт створений 

методом дворазового індивідуального та групового доборів у F3–F5 гібридної 

популяції Целінная 60 (KAZ), яра х Чайка (UKR), озима (рис. 2.7). 
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Господарські та біологічні характеристики. Високоврожайний. 

Середньостиглий. Середньостійкий до вилягання, стійкий до посухи та 

обсипання. Стійкий проти борошнистої роси та бурої іржі, середньостійкий 

проти септоріозу.  

 

Рис. 2.7 Сорт пшениці м’якої ярої Сюїта 

 

Якість зерна. Натура зерна – 779–817 г/л. Склоподібність – 91 %. Вміст 

«сирої  клейковини – до 31 %, білка – 15,5–16,1 %, «сила  борошна – 350 о. а., 

показник седиментації 71. Загальна хлібопекарська оцінка 5 балів. Сильна 

пшениця. 

Апробаційні ознаки. Різновидність – еритроспермум. Середньорослий 

(94–114 см). Колос пірамідальний, середньої довжини, щільність середня. 

Колоскова луска ланцетна. Зубець короткий, середньозігнутий. Плече вузьке, 

пряме. Ості дуже довгі. Зернівка видовжена, середня. Маса 1000 зерен – 40,0–

43,5 г.  

Технологія вирощування: система обробітку грунту: підготовка грунту 

включає оранку на зяб, на чистих від бур’янів площах можливий обробіток 

дисковими, чизельними або плоскорізними знаряддями. Необхідне 

ранньовесняне боронування та передпосівна культивація в день сівби на 

глибину 4–5 см; основне удобрення: норма мінеральних добрив основного 
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живлення складає N40P40K40 кг/га д. р., у т. ч. на чорноземі типовому; 

підготовка насіння до сівби: сівба проводиться відкаліброваним протруєним 

насінням з посівними кондиціями І класу. Для боротьби з комплексом хвороб 

необхідно застосовувати системні препарати: Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. 

(3,0 л/т); Сумі-8 ФЛО, 2 % к.с. (1,5 л/т); Лоспел, 12,5 % в.м.е. (1,2 л/т) та інші; 

строк сівби ранній – перші дні весняних польових робіт; норма висіву – 5,5 млн 

схожих насінин на 1 га; глибина загортання насіння не повинна перевищувати 

5 см. Вслід за сівбою проводять прикочування котками; догляд за посівами: у 

кінці фази кущіння при достатньому вологозабезпеченні вносять N30 кг/га д. р. 

або проводять позакореневе підживлення водорозчинними добривами в 

поєднанні з обробітком посівів гербіцидами. Для боротьби з двосім’ядольними 

бур’янами до початку трубкування проводять обприскування посівів одним із 

гербіцидів: Агрітокс, 50 % в.р. (1,0–1,5 л/га); Гранстар, 75 % в.г. (20–25 г/га); 

Гроділ ультра, 75 % в.г. (125–150 г/га) та інші. Для боротьби з однорічними 

злаковими бур’янами слід застосовувати гербіцид Пума Супер, 75 % в.м.е. 

(1,0 л/га). За наявності в посівах одно- та двосім’ядольних бур’янів 

застосовують суміш гербіцидів Гроділ Ультра і Пума Супер. Враховуючи 

середню стійкість сорту до вилягання рекомендується застосовувати 

регулятори росту. Для захисту від ураження септоріозом і фузаріозом у фазу 

колосіння посіви обприскують одним із фунгіцидів – Фолікур БТ, 22,5 % к. е. 

(1,0 л/га), Альто Супер 330 ЕС, 33 % к.е. (0,4–0,5 л/га); Фалькон, 46 % к. е. 

(0,6 л/га) та інші.  

Сорт пшениці м’якої ярої Героїня. Оригінатор Інститут рослинництва ім. 

В.Я. Юрєва НААН України (ІР). Занесений до Реєстру сортів рослин України, 

придатних до поширення в Україні з 2005 р. для вирощування в степовій зоні 

України.  

Господарські та біологічні характеристики. Різновидність – лютесценс. 

Колос білий, безостий, циліндричний, не опушений, довжиною 8–10 см, 

середньої щільності. Колоскова луска середня. Зубець короткий, гострий, плече 

скошене. Зерно червоне, яйцевидної форми, борозенка середня, основа 
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опушена, маса 1000 зерен досягає 35–38 м. Висота рослин – 95–105 см, 

вегетаційний період – 110 діб. Посухостійкість висока. Перевищує стандарт за 

стійкістю до твердої сажки. За стійкістю до борошнистої роси, летючої сажки 

та бурої іржі знаходиться на рівні стандарту. Сорт інтенсивного типу. 

Потенційна врожайність 5,3 т/га.  

Якість зерна. За хлібопекарськими властивостями сорт відноситься до 

цінної пшениці. Вміст клейковини – 35,3 %, вміст білка – 15,2 %. 

Агротехнічні вимоги. Норма висіву 5 млн. схожих зерен на гектар. При 

зменшенні норми висіву утворюється велика кількість підгону, що значно 

подовжує вегетаційний період. Для отримання високих врожаїв необхідно 

внесення оптимальних доз мінеральних добрив. Для формування високих 

врожаїв зерна також необхідно проводити захист рослин від шкідників, 

інсектицидами типу Данадим, Борей і, при необхідності, хвороб фунгіцидами 

Фолікур, Фалькон, особливо після викидання колоса. Насіння перед посівом 

необхідно протруїть інсектицидом. Через високу стійкість до твердої сажки 

насіння не вимагає протруювання фунгіцидом. 

Сорт пшениці м’якої ярої Харківська 26. Оригінатор – ІР. Господарські 

та біологічні характеристики. Стійкість до вилягання 4,7 бала. Основними 

хворобами уражується слабко. Різновидність – лютесценс. Сорт має 

прямостоячу форму куща в період кущіння. Стебло міцне, середньої товщини. 

Листки світло-зелені, опушені, з слабким восковим нальотом. Колос білий, 

веретеноподібний, середньої щільності. Безостий, має білі, остевидні 

загострення на верхівці колоса. Колоскова луска яйцеподібна, середньої 

величини з слабкою нервацією. Плече пряме, вузьке. Кіль вузький, зазубрений 

у верхній частині, сильно виражений. Зубець короткий, тупий. Зернівка 

червона, овальна, середньої величини, основа опушена, борозенка середня, 

чубок короткий, густий. Маса 1000 зерен – 37,5 г. Висота рослин 85 см. 

Середня урожайність сорту в зоні Степу становила 2,61 т/га, в зоні Лісостепу – 

3,28 т/га. 
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Якість зерна. Борошномельні та хлібопекарські якості добрі та 

задовільні. Вміст білка –13,4 %, клейковини – 27,5 %, ІДК – 85 о.п., об'єм хліба 

з 100 г борошна 930 мл, загальна оцінка, 3,8 бала. Віднесена до цінних 

пшениць. 

Сорти пшениці м’якої ярої – Koksa, Ясна (POL), Grаnny (AUT), Leguan 

(CZE), Venera (SYR) вивчали у колекційному розсаднику за комплексом 

господарсько цінних ознак. 

Методом гібридизації створено 42 гібридні комбінації. Компоненти 

схрещувань – сорти пшениці м’якої ярої вітчизняної: Елегія миронівська, 

Струна миронівська (МІП), Харківська 26, Героїня (ІР), Аранка (ПП «Тирас ) 

та зарубіжної: Ясна (POL), Grаnnу (AUT) селекції. Рослини батьківських сортів 

та F1 вирощували у польових умовах у двох агроекологічних зонах Лісостепу 

(МІП) та Полісся України (НААН). 

Сівбу сортів пшениці м’якої ярої проводили на дослідних полях в 

агроекологічних зонах Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС) сівалкою СН-10Ц у 

чотириразовій повторності. Облікова площа ділянки – 10 м². За стандарт 

використовували сорт – Елегія миронівська. Насіння гібридів та батьківських 

форм висівали в гібридному розсаднику за схемою «материнська форма – F1 – 

батьківська форма  з міжряддям 15 см.  

Фенологічні спостереження проводили відповідно до методичних 

вказівок «Методика державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур  [200].  

Стійкість до патогенів листкових грибних хвороб оцінювали на 

природному інфекційному фоні за дев’ятибальною шкалою [201]. Індекс 

комплексної стійкості розраховували відповідно до методики П. П. Літуна та ін. 

[202]. Технологічні показники якості зерна визначали в лабораторії якості зерна 

МІП згідно із загальноприйнятими методиками [203]. 

Біометричний аналіз проводили на 25 рослинах кожного сорту за 

ознаками: висота рослин, довжина колоса, кількість колосків і зерен з колоса, 

маса зерна з колоса та маса 1000 зерен. Статистичну обробку результатів 
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досліджень проводили згідно методики варіаційної статистики за 

Б. О. Доспєховим [204]. Параметри стабільності і пластичності визначали за 

методикою S. A. Eberhart, W. A. Russell [205]. 

Індекси посухостійкості для пшениці м’якої ярої обраховані за 

формулами:  

1) SSI – індекс сприйнятливості[206]: 

SSI = (Yp – Ys) / (Yp × D) (2.1) 

де: D (інтенсивність стресового фактора) = 1-(HŶs/Ŷp), Ys – урожайність сорту 

в посушливих умовах, Yp – урожайність сорту в сприятливих умовах, HŶs – 

середній рівень урожайності для всіх сортів в умовах посухи, Ŷp – середній 

рівень урожайності для всіх сортів у сприятливих умовах; 

2) Індекс толерантності [207]: 

TOL = Yp – Ys, (2.2) 

де Yp – урожайність в оптимальних умовах, Ys – урожайність в умовах 

посухи; 

3) Середня урожайність [208]: 

MP = (Yp + Ys)/2 (2.3) 

4) Індекс стабільності урожаю: 

YSI = Ys/Yp  (2.4) 

та індекс ефективності толерантності до стресу [209]: 

DTE=YSI×100 (%) (2.5) 

5) Індекс урожайності [210]: 

YI = Ys/Ȳs×100 (2.6) 

де Ys – урожайність в умовах посухи, Ȳs – середня урожайність усіх 

вивчених зразків в умовах посухи; 

6) Індекс толерантності до стресу [211]: 

STI = (Yp × Ys)/(Ȳp)
2
 (2.7) 

де Ȳp – середня урожайність в оптимальних умовах; 

7) Середнє геометричне (середнє пропорційне) урожайності [212]: 

GMP = √(Yp × Ys) (2.8) 
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Для визначення характеру успадкування визначали ступінь 

домінантності, який розраховували за формулою B. Griffing [212]:  

hp = (F1 – MP) / (ВР – МР) (2.9) 

де hp – ступінь домінування, F1 – середнє арифметичне значення 

показника у гібрида, МР – середнє арифметичне значення показника обох 

батьківських форм, ВР – середнє арифметичне значення батьківського 

компонента з сильнішим розвитком ознаки. 

Групування даних проводили згідно з класифікацією G. M. Beil, R. E. 

Atkins [213]: 

1) Позитивне наддомінування (гетерозис) (НД) hp > + 1; 

2) Часткове позитивне домінування (ЧПД) + 0,5 < hp ≤ + 1; 

3) Проміжне успадкування (ПУ) – 0,5 ≤ hp ≤ +0,5; 

4) Часткове від’ємне успадкування (ЧВУ) – 1 ≤ hp < – 0,5; 

5) Негативне наддомінування (депресія) (Д) hp < – 1. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Гідротермічні умови досліджень в різних агроекологічних зонах 

дослідження значно відрізнялись за температурним режимом та режимом 

вологозабезпеченості як в цілому за вегетаційний період, так і за окремими 

фазами розвитку рослин. Це відображає особливості умов зон Лісостепу та 

Полісся та дає можливість отримати достовірні дані щодо реалізації потенціалу 

продуктивності сортів пшениці м’якої ярої. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЯВ ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК СОРТІВ ПШЕНИЦІ 

М’ЯКОЇ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

 

Для виділення генотипів, що мають високу стійкість (здатність менше 

знижувати продуктивність в умовах стресу), вивчення вихідного і подальша 

оцінка селекційного матеріалу повинні здійснюватись як у сприятливих, так і в 

несприятливих умовах. Це дасть змогу ідентифікувати не тільки найбільш 

стресостійкі форми, але й виділити екологічно пластичні сорти, здатні зберігати 

економічно ефективний рівень урожайності і якість продукції в мінливих 

умовах середовища. 

Серед абіотичних чинників основну увагу спрямували на оцінку впливу 

температурного чинника (теплозабезпеченість у вегетаційний період, заморозки 

ранньою весною, високі позитивні температури, варіювання температурного 

режиму) та чинника «вологість і опади  (кількість опадів, відносна вологість 

повітря, , посуха). Серед біотичних оцінювали вплив мікогенного чинника 

(грибні хвороби). 

 

3.1. Вплив зони вирощування на реалізацію урожайності сортів 

пшениці м’якої ярої. 

 

Сорти пшениці м׳якої ярої проявляють глибокі специфічні реакції на 

агроекологічні умови в місцях їх вирощування. Для успішного вирішення 

проблеми екологічної адаптивності і розкриття потенціалу продуктивності 

генотипу для кожного агроекологічного регіону необхідно добирати сорти з 

оптимальною генетично-інформаційною програмою, яка б втілювала найбільшу 

кількість якісних ознак і властивостей та впроваджувати диференційований 

підхід до їх розміщення в агроекосистемах [214]. 

Продуктивність – це основна ознака, що характеризує господарську 

цінність сортів. На продуктивність пшениці ярої та на прояв її окремих 

компонентів суттєво впливають умови довкілля. В роки з різним 
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вологозабезпеченням і температурним режимом одним із резервів 

підвищення врожайності та стійкості пшениці м’якої ярої до несприятливих 

чинників навколишнього природного середовища є сорт. Встановлено, що 

опади були позитивним та найбільш сприятливим фактором у визначенні 

врожайності зерна, тоді як вплив високих температур знижував урожайність. 

Результати досліджень свідчать, що сорти різного еколого-географічного 

походження варіювали за показниками урожайності в різних агроекологічних 

зонах дослідження (табл. 3.1, 3.2). 

Таблиця 3.1 

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

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Урожайність, т/га 

2016 р. Z 2017 р. Z 2018 р. Z X* Z 

Елегія миронівська – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X* – 4,53 – 2,91 – 3,31 – 3,55 – 

min** – 3,49 – 2,47 – 2,11 – 2,93 – 

max*** – 5,45 – 3,16 – 4,53 – 4,01 – 

НІР05 – 0,37 – 0,51 – 0,59 – 0,53 – 

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

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

 

Враховуючи гідротермічні умови вегетації пшениці м’якої ярої в 

агроекологічній зоні Лісостепу оптимальний рівень врожайності відмічено у 

сортів за вирощування в 2016 р. (ГТК = 1,3). Середній рівень урожайності за 

роками в умовах Лісостепу становив 3,55 т/га з варіюванням від 2,91 т/га 
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(2017 р.) до 4,53 т/га (2016 р.). Виділено сорти пшениці м’якої ярої, які 

перевищували рівень врожайності сорту-стандарту Елегія миронівська 

(3,40 т/га) – МІП Злата (4,01 т/га), Струна миронівська (3,90 т/га), 

Сімкода миронівська (3,75 т/га), Панянка (3,70 т/га), Харківська 26 (3,62 т/га), 

(UKR), Koksa (3,77 т/га), Ясна (3,71 т/га) (POL) та Leguan (3,76 т/га) (CZE) 

(див. табл. 3.1). 

Вищий рівень врожайності порівняно з агроекологічними умовами 

Лісостепу сорти сформували в зоні Полісся, 2016 р. на +0,27 т/га, 2017 р. – на 

+2,36 т/га та 2018 р. – на +0,47 т/га, де відмітили оптимальні умови зволоження 

території в період 2016 та 2017 рр. Варіювання середнього рівня урожайності за 

дослідом (4,87 т/га) становило від 3,78 т/га у 2018 р. до 6,06 т/га у 2017 р. 

(табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

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

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Урожайність, т/га 

2016 р. Z 2017 р. Z 2018 р. Z X* Z 

Елегія миронівська – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X* – 4,80 – 6,06 – 3,78 – 4,87 – 

min** – 4,07 – 5,18 – 3,20 – 4,31 – 

max*** – 5,39 – 6,83 – 4,04 – 5,27 – 

НІР05 – 0,36 – 0,52 – 0,48 – 0,50 – 

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

max***– максимальне значення, Z – ранг. 
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Виділено для даної екологічної зони сорти, які знаходились на рівні та 

перевищили за врожайністю сорт-стандарт Елегія миронівська (5,11 т/га) – 

Koksa (5,27 т/га) (POL), Leguan (5,04 т/га) (CZE), Сімкода миронівська 

(5,23 т/га), Струна миронівська (5,02 т/га), МІП Злата (5,01 т/га) (UKR). 

За роки досліджень кращими відмітили сорти пшениці м’якої ярої для зон 

Лісостепу та Полісся – Сімкода миронівська, Струна миронівська, МІП Злата 

(UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), що рекомендуємо для вирощування в 

різних екологічних зонах випробувань для підвищення рівня урожайності. 

На основі дисперсійного аналізу визначено частки впливу досліджуваних 

факторів на формування врожайності пшениці м’якої ярої. За аналізом даних 

урожайності виявлено, що найбільший внесок у її варіювання мав вплив умов 

агроекологічної зони (29,2 %), рік вирощування обумовив 16,3 % варіювання 

врожайності, 8,0 % обумовлені впливом генотипусорту, 27,1 % –  взаємодією 

факторів «рік×зона  (рис. 3.1). Істотний рівень частки впливу факторів на 

формування врожайності пшениці м’якої ярої займають невраховані фактори – 

7,3 %. Це можна пояснити відмінностями погодних умов у роки проведення 

досліджень, а також впливом інших неврахованих природних. Проте, слід 

зауважити, що в досліді зафіксовано висковий рівень взаємодії факторів 

«сорт×рік×зона  – 7,8 %. 

8,0%
16,3%

29,2%

3,1%

1,2%

27,1%

7,8%

7,3%
Сорт

Рік

Зона

Сорт×Рік

Сорт×Зона

Рік×Зона

Сорт×Рік×Зона

Невраховані фактори

 

Рис. 3.1 Вплив факторів на урожайність пшениці м’якої ярої у зонах 

Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 
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Найбільшим виявили вплив агроекологічної зони вирощування, 

причому серед взаємодій найбільш істотною була взаємодія «рік×зона . 

Дисперсійний аналіз урожайності сортів пшениці м’якої ярої показав, що її 

мінливість більшою мірою обумовлена впливом факторів середовища, взаємодією 

між місцем вирощування і факторами навколишнього природного середовища 

(роки) і найменшою мірою – генетичними розходженнями в урожайності між 

сортами. Проте варто зазначити, що сорти які досліджували, досить близькі за своїм 

потенціалом продуктивності та найчастіше генетично різняться не більш, ніж на 5–

20 %. Однак при високому рівні генетичного потенціалу продуктивності 

розходження в межах навіть 1,0 % є відчутними і можуть мати значний 

економічний ефект виробництву. 

 

3.2. Елементи продуктивності пшениці м’якої ярої  

 

Важливо знати, за рахунок яких елементів продуктивності виникає її 

зниження в екстремальних умовах. Генетичний потенціал продуктивності 

реалізується через елементи структури врожаю. На продуктивність пшениці 

ярої суттєво впливають умови довкілля. Оцінка вкладу окремих елементів 

продуктивності у формуванні врожайності допомагає досягти поставленої мети. 

Проведено структурний аналіз 14 сортів пшениці м’якої ярої за основними 

елементами продуктивності: довжина колоса, кількість колосків і зерен з 

колоса, маса зерна з колоса.  

Перспективним вважається добір за довжиною колоса. Розмір колоса 

характеризуються чітким фенотиповим проявом і є важливою ознакою в 

селекції на продуктивність. За роки досліджень довжина колоса варіювала у 

всіх сортів, що є цілком закономірним явищем. Однак, розмах мінливості 

виявився різним, що зумовлено нормою реакції генотипу. Це підтверджується 

лімітами (R = max–min). Так, показник мінімальної довжини колоса у зоні 

Лісостепу та Полісся виявили у сорту Етюд (UKR) 6,5– 5,5 см; максимальний – 

12,5 см для обох агроекологічних зон у сорту Панянка (UKR) (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

Довжина головного колоса сортів пшениці м’якої ярої у зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 

Довжина, 

см 
Z 

Lim 
Статистичні 

параметри 
Довжина, 

см 
Z 

Lim 
Статистичні 

параметри 

min max R V, % min max R V, % 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 10,3 2 9,1 10,9 1,8 11,2 10,5 5 9,9 10,8 0,9 9,8 

Харківська 26 UKR 9,6 5 8,2 10,9 2,7 12,3 10,8 4 10,2 11,5 1,3 11,6 

Струна миронівська UKR 9,8 4 8,5 11,1 2,6 9,8 11,3 3 9,5 12,1 2,6 10,2 

Героїня UKR 9,5 6 8,1 10,8 2,7 13,7 11,6 2 9,9 12,2 2,3 12,8 

Ясна POL 8,4 12 7,5 10,2 2,7 15,3 9,9 6 8,2 11,1 2,9 16,1 

Grаnny AUT 7,8 13 6,7 9,6 2,9 12,2 9,4 10 8,1 10,6 2,5 13,4 

МІП Злата UKR 9,1 8 8,5 9,8 1,3 8,8 9,9 7 8,6 11,3 2,7 10,7 

Панянка UKR 11,1 1 10,6 12,5 1,9 9,9 11,8 1 10,2 12,5 2,3 9,7 

Сімкода миронівська UKR 8,9 9 8,2 10,1 1,9 9,2 9,6 9 9,1 10,8 1,7 11,7 

Koksa POL 9,4 7 8,5 11,0 2,5 14,4 9,7 8 9,1 11,2 2,1 13,4 

Етюд UKR 7,2 14 6,5 8,6 2,1 13,9 6,1 14 5,5 7,3 1,8 14,5 

Venera SYR 8,5 11 7,8 10,0 2,2 11,8 8,8 11 7,5 9,8 2,3 12,1 

Leguan CZE 9,9 3 9,2 11,3 2,1 13,2 7,8 12 7,2 8,9 1,7 11,9 

Сюїта UKR 8,8 10 8,0 9,7 1,7 15,1 7,8 13 7,1 8,8 1,7 12,0 

Х* – 9,2 – 8,2 10,4 2,2 12,2 9,6 – 8,5 10,6 2,1 11,3 

НІР05 – 0,31 – – – – – 0,36 – – – – – 

Примітки: St – стандарт, Х* – середнє значення, Z – ранг, min – мінімальне значення, max – максимальне значення, 

R – розмах варіювання, V – коефіцієнт варіації. 
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Кількість колосків у колосі – найпластичніший елемент структури 

продуктивності, що залежить від екологічних умов, а також від особливостей 

росту і розвитку рослин на ранніх етапах органоутворення. За даними 

структурного аналізу пшениці м’якої ярої кількість колосків у колосі 

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

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

(Koksa (POL)). Коефіцієнт варіації дає можливість порівняти мінливість ознак, 

тобто ступінь фенотипового прояву генів у сортів, в залежності від умов 

середовища. Відмітили середнє значення коефіцієнта варіації у всіх 

досліджуваних сортах як для зони Лісостепу (V = 11,8–15,1), так і для зони 

Полісся (V = 11,8–16,1) (табл. 3.4). 

Важливим елементом продуктивності колоса є кількість зерен у ньому. 

Найбільш озерненими (більше 40 шт.) для зон Лісостепу та Полісся визначили 

орти: Koksa (40,2–41,8 шт.), Ясна (37,0–40,0 шт.) (POL), Сімкода миронівська 

(35,4–41,5 шт.), Струна миронівська (38,8 шт.), МІП Злата (33,3–36,4 шт.), 

Панянка (36,1–38,8 шт.) (UKR), а найменша озерненість колоса у зоні Лісостепу 

на рівні 29,3 шт., відмічена у сорту Grаnny (AUT), у зоні Полісся – 34,9 шт. – 

Етюд (UKR) (табл. 3.5). Середнім коефіцієнтом варіації (12,7–18,2 %) 

характеризувалися сорти у зоні Лісостепу. Середній коефіцієнт варіації (13,5–

17,1 %) для зони Полісся виявили у одинадцяти, а значний (20,3–22,1 %) у 

трьох сортів пшениці м’якої ярої. 

Маса зерна з колоса – важливий елемент продуктивності рослини. За 

результатами досліджень в агроекологічній зоні Полісся у сортів різного 

еколого-географічного походження дана ознака знаходилась на рівні 2,2 г, що 

вище на 0,37 г порівняно з показниками для зони Лісостепу. Коефіцієнт варіації 

відмітили від середнього V = 15,2–19,1(Лісостеп) V = 14,8–19,3 (Полісся) до 

значного рівня V = 21,1 (Leguav), V = 20.1(Koksa). Дана ознака варіювала за 

роками досліджень, засвідчуючи вплив екологічного фактора (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.4 

Кількість колосків у колосі сортів пшениці м’якої ярої у зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

Країна 

поход-

ження 

Лісостеп Полісся 

Кількість 

колосків, 

шт. 

Z 
Lim 

Статистичні 

параметри 
Кількість 

колосків, 

шт. 

Z 
Lim 

Статистичні 

параметри 

min max R V, % min max R V, % 

Елегія миронівська 

– St 
UKR 16,6 5 15,5 17,1 1,6 12,3 17,6 4 15,6 18,2 2,6 14,3 

Харківська 26 UKR 16,1 7 15,3 17,3 2 14,4 17,2 5 16,5 18,6 2,1 12,3 

Струна миронівська UKR 10,1 14 9,2 12,3 3,1 13,9 16,5 7 15,4 17,5 2,1 11,8 

Героїня UKR 15,6 9 14,2 16,8 2,6 12,8 18,5 3 17,3 19,7 2,4 12,9 

Ясна POL 16,0 8 14,2 17,5 3,3 11,8 16,9 6 15,9 17,8 1,9 14,1 

Grаnny AUT 14,7 12 13,0 15,6 2,6 17,2 15,7 9 14,3 16,6 2,3 13,7 

МІП Злата UKR 15,1 10 14,2 16,3 2,1 14,2 14,9 11 13,8 17,0 3,2 12,7 

Панянка UKR 16,9 3 15,3 17,8 2,5 13,8 18,6 2 16,7 19,5 2,8 13,2 

Сімкода 

миронівська 
UKR 16,9 4 14,8 18,0 3,2 12,9 16,4 8 14,8 17,7 2,9 15,6 

Koksa POL 17,5 2 15,8 18,5 2,7 15,1 18,9 1 17,6 19,5 1,9 15,1 

Етюд UKR 13,2 13 12,2 14,8 2,6 13,2 11,1 14 10,3 12,2 1,9 14,8 

Venera SYR 14,9 11 13,5 16,2 2,7 12,8 13,8 12 12,2 14,5 2,3 16,1 

Leguan CZE 18,1 1 17,3 19,2 1,9 15,1 15,7 10 14,5 16,8 2,3 14,0 

Сюїта UKR 16,5 6 15,4 18,2 2,8 13,6 13,3 13 12,4 14,8 2,4 15,2 

Х* – 15,6 – 14,2 16,8 2,5 13,8 16,1 – 14,8 17,1 2,3 13,9 

НІР05 – 0,19 – – – – – 0,27 – – – – – 

Примітки: St – стандарт, Х* – середнє значення, Z – ранг, min – мінімальне значення, max – максимальне значення, 

R – розмах варіювання, V – коефіцієнт варіації. 
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Таблиця 3.5 

Кількість зерен у колосі сортів пшениці м’якої ярої у зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт  

Країна 

поход-

ження 

Лісостеп Полісся 

Кількість 

зерен з 

колоса, шт. 

Z 
Lim 

Статистичні 

параметри 
Кількість 

зерен з 

колоса, шт. 

Z 
Lim 

Статистичні 

параметри 

min max R V, % min max R V, % 

Елегія миронівська 

– St 
UKR 38,9 3 35,6 41,5 5,9 14,2 41,7 8 36,2 47,2 11,0 13,6 

Харківська 26 UKR 37,6 6 32,1 40,5 8,4 13,6 43,4 6 38,5 49,9 11,4 15,1 

Струна миронівська UKR 38,8 4 36,2 43,3 7,1 15,1 44,7 5 38,8 51,1 12,3 13,5 

Героїня UKR 34,6 11 32,3 40,8 8,5 16,8 41,3 9 36,6 45,7 9,1 14,2 

Ясна POL 37,0 7 34,8 42,2 7,4 15,7 45,4 3 40,0 52,2 12,2 16,2 

Grаnny AUT 29,3 14 28,4 37,1 8,7 18,2 39,9 12 35,5 46,6 11,1 21,2 

МІП Злата UKR 33,3 13 32,2 43,8 11,6 17,2 40,4 11 36,4 47,2 10,8 15,6 

Панянка UKR 36,1 9 34,1 46,1 12 16,3 46,7 1 38,8 55,1 16,3 16,1 

Сімкода 

миронівська 
UKR 35,4 10 33,8 46,2 12,4 15,7 45,2 4 41,5 56,1 14,6 15,7 

Koksa POL 41,8 1 39,7 52,2 12,5 13,2 45,9 2 40,2 53,2 13 16,9 

Етюд UKR 34,1 12 32,9 46,1 13,2 16,2 34,9 14 31,3 44,2 12,9 15,4 

Venera SYR 38,6 5 35,6 48,3 12,7 12,7 42,2 7 38,6 49,8 11,2 22,1 

Leguan CZE 36,3 8 44,8 36,1 11,3 14,2 40,7 10 35,5 52,7 17,2 20,3 

Сюїта UKR 41,6 2 37,5 42,3 4,8 15,2 39,9 13 32,9 47,5 14,6 17,1 

Х* – 38,1 – 35,0 42,7 9,7 15,3 42,3 – 37,2 49,8 12,6 16,6 

НІР05 – 0,1 – – – – – 0,16 – – – – – 

Примітки: St – стандарт, Х* – середнє значення, Z – ранг, min – мінімальне значення, max – максимальне значення, 

R – розмах варіювання, V – коефіцієнт варіації. 
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Таблиця 3.6 

Маса зерна з головного колоса сортів пшениці м’якої ярої у зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт  

Країна 

поход-

ження 

Лісостеп Полісся 

Маса 

зерна, г 
Z 

Lim 
Статистичні 

параметри 
Маса 

зерна, г 
Z 

Lim 
Статистичні 

параметри 

min max R V, % min max R V, % 

Елегія миронівська 

– St 
UKR 1,71 2 1,25 1,79 0,54 15,2 2,31 6 1,98 2,50 0,52 16,2 

Харківська 26 UKR 1,38 8 1,11 1,48 0,37 16,8 1,68 14 1,50 1,92 0,42 17,2 

Струна миронівська UKR 1,62 5 1,48 2,02 0,54 15,6 2,4 4 2,15 2,72 0,57 18,1 

Героїня UKR 1,37 10 0,98 1,45 0,47 16,7 1,89 12 1,60 2,10 0,5 14,2 

Ясна POL 1,29 13 0,99 1,80 0,81 20,1 2,0 8 1,71 2,51 0,8 16,2 

Grаnny AUT 1,35 12 1,12 2,0 0,88 17,7 1,9 10 1,66 2,30 0,64 15,2 

МІП Злата UKR 1,41 7 1,21 1,98 0,77 18,2 2,2 7 2,02 2,52 0,5 14,2 

Панянка UKR 1,52 6 1,38 1,95 0,57 15,7 2,4 5 1,99 2,68 0,69 16,6 

Сімкода 

миронівська 
UKR 1,36 11 1,18 1,92 0,74 14,3 1,9 11 1,50 2,32 0,82 14,8 

Koksa POL 1,71 3 1,48 2,05 0,57 17,2 2,42 2 2,02 2,80 0,78 20,1 

Етюд UKR 1,0 14 0,80 1,50 0,7 14,7 1,81 13 1,23 2,0 0,77 19,3 

Venera SYR 1,38 9 1,22 1,78 0,56 19,1 2,0 9 1,68 2,41 0,73 18,6 

Leguan CZE 1,83 1 1,67 2,04 0,37 21,1 3,1 1 2,78 3,45 0,67 17,1 

Сюїта UKR 1,63 4 1,41 1,90 0,49 17,9 2,41 3 2,25 2,69 0,44 16,5 

Х* – 1,46  – 1,23 1,83 0,59 17,2 2,2 – 1,86 2,49 0,63 16,7 

НІР05 – 0,05 – – – – – 0,01 – – – – – 

Примітки: St – стандарт, Х* – середнє значення, Z – ранг, min – мінімальне значення, max – максимальне значення, 

R – розмах варіювання, V – коефіцієнт варіації. 
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Маса 1000 зерен, один з головних елементів структури врожайності 

пшениці м’якої ярої, що відіграє важливу роль при характеристиці якості 

насіння та використовується як в практиці, так і в наукових дослідженнях. 

Показник характеризує виповненість зерна і вказує на його величину. 

Крупніше зерно має більшу масу 1000 зерен. Вважається, що зерно з більшим 

показником має кращі технологічні властивості – вищий вихід готової 

продукції (борошна). 

За роки проведення досліджень в агроекологічних зонах Лісостепу та 

Полісся встановлено, що за фенотиповою мінливістю маси 1000 зерен з 

головного колосу досліджувані сорти значно різнилися. 

Найбільш стабільним проявом, в роки досліджень, характеризувалися 

сорти з низьким розмахом варіювання в зоні Лісостепу: Етюд (R = 1,1), Venera 

(R = 2,3), Koksa (R = 2,4), Grаnny (R = 2,5), Харківська 26 (R = 2,6); в зоні 

Полісся: Leguan (R = 1,4), Етюд (R = 2,6), Харківська 26 (R = 3,0), Venera 

(R = 3,1), Grаnny (R = 3,7). 

В зоні Лісостепу виділено сорти – Струна миронівська (42,8 г), 

Сімкода миронівська (42,3 г), Панянка (41,7 г), МІП Злата (41,3 г) (UKR) які 

перевищували сорт-стандарт (39,8 г) за масою 1000 зерен; в зоні Полісся 

відповідно сорти: МІП Злата (44,3 г), Панянка (43,6 г), Сімкода миронівська 

(43,5 г), Струна миронівська (42,5 г) (UKR) до стандарту (39,2 г). Виходячи з 

результатів досліджень, слід відзначити, що для усіх сортів пшениці м’якої ярої 

варіювання за даним показником виявилось середнім, про що свідчить 

коефіцієнт варіації, який знаходився у межах від 12,7 до 18,2 % у зоні Лісостепу 

та від 13,6 до18,1 % у зоні Полісся (табл. 3.7). 

Таким чином, виділено сорти: Струна миронівська, 

Сімкода миронівська, Панянка, МІП Злата з підвищеною масою 1000 зерен 

відносно сорту-стандарту, яка не знижувалась в різні роки за умов 

дослідження в агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся. 
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Таблиця 3.7 

Маса 1000 зерен сортів пшениці м’якої ярої у зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт  
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 

Маса 1000 

зерен, г 
Z 

Lim 
Статистичні 

параметри Маса 1000 

зерен, г 
Z 

Lim 
Статистичн

і параметри 

min max R V, % min max R V, % 

Елегія миронівська 

– St 
UKR 39,8 9 37,8 41,7 3,9 12,7 39,2 9 38,4 42,4 4,0 14,3 

Харківська 26 UKR 40,0 7 38,7 41,3 2,6 14,7 39,6 8 38,2 41,2 3,0 15,5 

Струна миронівська UKR 42,8 1 36,8 41,7 4,9 15,3 42,5 4 36,2 43,6 7,4 16,2 

Героїня UKR 39,7 10 36,3 41,2 4,9 14,9 40,3 7 35,4 41,6 6,2 15,4 

Ясна POL 39,9 8 37,4 42,5 5,1 17,9 38,5 11 35,5 40,0 4,5 15,7 

Grаnny AUT 40,6 6 38,5 41,0 2,5 16,8 40,4 6 37,5 41,2 3,7 13,6 

МІП Злата UKR 41,3 4 36,8 42,0 5,2 13,7 44,3 1 39,6 45,0 5,4 16,2 

Панянка UKR 41,7 3 37,7 44,2 6,5 14,5 43,6 2 40,5 45,2 4,7 17,6 

Сімкода 

миронівська 
UKR 42,3 2 39,6 43,2 3,6 17,1 43,5 3 38,5 45,2 6,7 18,1 

Koksa POL 41,0 5 37,8 40,2 2,4 18,2 40,8 5 37,5 42,0 4,5 16,3 

Етюд UKR 35,4 14 35,5 36,6 1,1 15,3 37,5 14 36,8 39,4 2,6 17,6 

Venera SYR 38,7 11 37,3 39,6 2,3 14,3 38,1 13 37,5 40,6 3,1 15,5 

Leguan CZE 38,6 12 36,5 39,2 2,7 12,8 38,4 12 40,2 41,6 1,4 17,1 

Сюїта UKR 38,5 13 35,6 38,8 3,2 17,2 38,7 10 37,8 41,2 3,4 14,9 

Х* – 40,1 – 37,3 40,9 3,6 15,3 40,3 – 37,8 42,1 4,3 16,0 

НІР05 – 0,22 – – – – – 0,27 – – – – – 

Примітки: St – стандарт, Х* – середнє значення, Z – ранг, min – мінімальне значення, max – максимальне значення, 

R – розмах варіювання, V – коефіцієнт варіації. 
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Урожайність пшениці ярої зумовлена характером прояву структурних 

елементів продуктивності, які мають значну мінливість під впливом біотичних 

та абіотичних чинників довкілля. При цьому структурні елементи 

продуктивності можуть деякою мірою компенсуватися іншими компонентами, 

які формуються в більш сприятливих умовах у процесі росту і розвитку рослин. 

Підвищенню значень елементів продуктивності сприяють оптимальна 

температура повітря за достатньої зволоженості в період вегетації пшениці 

м’якої ярої та збільшення вологи у період формування та дозрівання зерна. 

Водночас за надмірного зволоження і зниження температури повітря період 

дозрівання зерна подовжується, від чого знижується врожайність. 

Дисперсійний аналіз впливу факторів на довжину головного колоса 

пшениці м’якої ярої вказує, що основний вклад на факторіальні суми квадратів 

вносить взаємодія факторів «сорт × рік × зона  (25,1 %), «сорт × зона  (12,7 %) 

та фактор «рік  (13,5 %). (рис. 3.2).  

10,2%

13,5%

0,6%

12,0%

12,7%

2,0%

25,1%

24,0% Сорт

Рік

Зона

Сорт×Рік

Сорт×Зона

Рік×Зона

Сорт×Рік×Зона

Невраховані фактори

 

Рис. 3.2 Вплив факторів на довжину колоса пшениці м’якої ярої у 

зоні Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

 

За кількістю колосків у колосі дисперсійний аналіз вказує на майже 

рівний розподіл факторів впливу «зони  (20,5 %) та взаємодії факторів 

«сорт × рік × зона  (21,7 %), «сорт × рік  (18,7 %), «сорт × зона  (16,6 %) (рис. 

3.3).  
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10,5% 7,0%

20,5%

18,7%
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0,4%
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Рік
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Сорт×Рік

Сорт×Зона

Рік×Зона

Сорт×Рік×Зона

Невраховані фактори

 
Рис. 3.3 Вплив факторів на кількість колосків у колосі пшениці 

м’якої ярої у зоні Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

 

Значний вплив на формування кількості зерен у колосі мав фактор «зона  

(52,8 %) та взаємодія факторів «рік × зона  (14,6 %) та «сорт × рік  (13,0 %) 

(рис. 3.4). 

4,5% 3,4%

52,8%

13,0%

7,0%

0,5%

14,6%

4,2%
Сорт

Рік

Зона

Сорт×Рік

Сорт×Зона

Рік×Зона

Сорт×Рік×Зона

Невраховані фактори

 
Рис. 3.4 Вплив факторів на кількість зерен у колосі пшениці м’якої 

ярої у зоні Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

 

За результатами дисперсійного аналізу існують істотні відмінності за 

показником маси 1000 зерен як між сортами, так і за роками (рис. 3.5). За 

впливу факторів експерименту відмітили, що основний вклад на факторіальні 

суми квадратів вносить «сорт  (23,6 %) та взаємодії факторів «рік × зона  

(48,7 %), вплив фактору «зона  становить біля 8 %. Суттєвою була також  

взаємодія – «сорт × рік × зона  (7,0 %). Невраховані фактори експерименту 
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мали частку 5,4 %, включаючи як похибку, так і нелінійність взаємодій між 

факторами. 

23,6%

2,4%

7,8%

3,2%

1,8%
48,7%

7,0%

5,4%
Сорт

Рік

Зона

Сорт×Рік

Сорт×Зона

Рік×Зона

Сорт×Рік×Зона

Невраховані фактори

 

Рис. 3.5 Вплив факторів на масу 1000 зерен пшениці м’якої ярої у зоні 

Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

 

На основі дисперсійного аналізу визначено частки впливу досліджуваних 

факторів на формування маси зерна з колоса пшениці м’якої ярої (рис. 3.6). 

Встановлено, що найбільший внесок у її варіювання мав вплив умов 

агроекологічної зони (54,3 %). Також істотний рівень у частці впливу 

невраховані фактори – 25,7 %. Проте, слід відзначити, що в досліді зафіксовано 

незначний рівень взаємодії факторів «сорт × рік , «сорт × рік × зона , 

«сорт × зона . 

1,9% 2,1%
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Рік
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Рис. 3.6 Частка впливу факторів на масу зерна з колоса пшениці 

м’якої ярої у зоні Лісостепу та Полісся України (2016–2018 рр.) 
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3.3. Стійкість до вилягання сортів у різних агроекологічних зонах 

України. 

 

Ще нещодавно (декілька десятків років тому) у виробництві 

впроваджували в основному середньо- і високорослі екстенсивні сорти, їхня 

висота сягала понад 100 см. Вони мали низьку стійкість до вилягання, особливо 

в сприятливих умовах, що стримувало реалізацію їхнього генетичного 

потенціалу. 

Починаючи з початку минулого століття проблема вилягання сортів 

пшениці почала привертати увагу дослідників. С. П. Лифенко [27], М. А. 

Литвиненко [183], В. В. Моргун [194] та ін. стверджують, що вилягання хлібів 

це фізіологічна реакція рослин на певні умови навколишнього природного 

середовища, а саме: перезволоження ґрунту, дефицит світла, надмірне азотне 

живлення, ураження патогенами. Проте визначальним фактором стійкості 

сортів до вилягання є висота рослин, анатомічна будова стебла і генетична 

основа. 

Вважають проривом і видатною подією в світовій селекції – створення 

низькорослих і напівкарликових сортів цілком нового високоінтенсивного типу 

з поліпшеними морфоагробіологічними, адаптивними і господарсько-

економічними ознаками й властивостями, доброю стійкістю до вилягання та 

досить високим генетичним потенціалом продуктивності. Вперше низькорослі 

пшениці почали вирощувати в Японії, яку академік М. І. Вавілов [152] вважав 

центром короткостеблових пшениць (де були створені перші справжні 

напівкарлики). 

Вилягання посівів пшениці ярої завдає великих втрат зерновому 

господарству, тому забезпечення селекціонерів вихідним матеріалом різного 

еколого-географічного походження, який поєднує в собі низькорослість з 

іншими селекційно-цінними ознаками, є актуальною проблемою. За інтенсивної 

технології вирощування пшениці висота рослин виступає не тільки як сортова, 

морфологічна ознака, а й як показник стійкості рослин до вилягання. 
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Важливими чинниками реалізації продуктивності зернових культур є погодні 

умови вегетаційного періоду, висота рослин, стійкість їх до вилягання та 

ураження збудниками хвороб [215–217]. 

Впровадження у виробництво низькорослих, цінних за господарськими 

ознаками сортів, сприятиме подальшому успішному розв’язанню проблеми 

вилягання та й взагалі адаптивності сорту [218]. 

Для вивчення впливу висоти рослин ярої пшениці на стійкість до 

вилягання та продуктивність в агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся 

були проведені спеціальні дослідження. Одержані і проаналізовані дані 

державного сортовипробування сортів озимої пшениці. Погодні умови для 

культури в роки досліджень виявили контрастними: від досить сприятливих 

(2016 p. – Лісостеп, 2017 р. – Полісся), задовільних (2018 р. –Лісостеп, 2016 р. – 

Полісся) і несприятливих (2017 р. –Лісостеп, 2018 р. – Полісся). Це дало 

можливість у повнішій мірі вивчити зв'язок висоти рослин з іншими функціями 

росту і розвитку, дати оцінку впливу висоти рослин на стійкість до вилягання і 

продуктивність агроценозів 

Висота сортів пшениці м’якої ярої у зонах Лісостепу і Полісся варіювала 

від 53 до 103 см за роками досліджень. За висотою сорти розподілені на групи: 

середньорослі (85 – 105 см), низькорослі (60 – 85 см), карлики (менше 45 см). 

Результати досліджень свідчать, що сорти пшениці ярої різного варіювали за 

показниками урожайності в обох агроекологічних зонах. (табл. 3.8, 3.9). 

Спостерігали строкатість гідротермічного коефіцієнта в умовах 

Лісостепу. Так в оптимальний за зволоженням 2016 р., а саме у міжфазний 

період «колосіння – повна стиглість  ГТК становив 0,8 рослини пшениці озимої 

мали високу стійкість до вилягання що прямо пропорційно позначилося на 

формуванні врожайності. Середнє значення якої визначили для середньорослих 

генотипів – 4,35 т/га, кращим відмітили сорт Панянка (5,00 т/га); для 

низькорослих – 4,82 т/га (МІП Злата –5,45 т/га), карликовий сорт Етюд мав 

вищу врожайність порівняно з наступними роками (3,49 т/га). Задовільними 

відмітили умови 2018 р. з загальним ГТК – 1,1, де сорти характеризувалися 
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високим рівнем врожайності. Кращим серед середньорослих варто відзначити 

сорт Ясна (4,53 т/га), низькорослих – Струна миронівська (4,22 т/га) (табл. 3.8) 

Таблиця 3.8 

Урожайність сортів пшениці м’якої ярої за висотою рослин (Лісостеп, 

2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Урожайність, т/га 

2016 р. Z 2017 р. Z 2018 р. Z X Z 

Середньорослі 85–105 см 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 4,60 1 2,74 1 3,11 1 3,40 1 

Ясна POL 4,01 5 2,59 5 4,53 1 3,71 1 

Панянка UKR 5,00 1 2,62 4 3,53 2 3,70 2 

Харківська 26 UKR 4,74 2 2,74 2 3,39 3 3,62 3 

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

Героїня UKR 4,20 4 2,47 6 2,86 5 3,17 5 

Сюїта UKR 3,86 6 3,16 1 2,14 6 3,05 6 

X* – 4,35 – 2,71 – 3,24 – 3,43 – 

min** – 3,86 – 2,47 – 2,14 – 3,05 – 

max*** – 5,0 – 3,16 – 4,53 – 3,71 – 

Низькорослі 60–85 см 

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

Струна миронівська UKR 4,89 3 2,59 6 4,22 1 3,90 2 

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

Leguan CZE 4,60 5 3,06 1 3,64 3 3,76 4 

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

Venera SYR 4,34 6 2,86 4 2,11 6 3,11 6 

X* – 4,82 – 2,84 – 3,49 – 3,72 – 

min** – 4,34 – 2,59 – 2,11 – 3,11 – 

max*** – 5,45 – 3,06 – 4,22 – 4,01 – 

Карлики менше 45 см 

Етюд UKR 3,49 1 2,79 1 2,53 1 2,93 1 

НІР05 – 0,52 – 0,51 – 0,59 – 0,53 – 

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

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

 

Контрастні гідротермічні умовах відмітили в агроекологічній зоні 

Полісся. Оптимальний за гідротермічними умовами за стійкістю рослин до 

вилягання відмітили 2017 р. (ГТК = 1). Середнє значення врожайності для 

середньорослих генотипів становило 5,73 т/га, кращим відмітили сорт Ясна 
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(6,27 т/га); для низькорослих – 6,74 т/га (Leguan –6,83 т/га), карликовий сорт 

Етюд мав вищу врожайність порівняно рештою років дослідження (5,27 т/га). 

Помірними відмітили умови 2016 р., а саме у між фазний період «колосіння – 

повна стиглість  ГТК становив 0,7 що позитивно вплинуло на стійкість рослин 

до вилягання. Кращим серед середньорослих варто відзначити сорт Панянка 

(5,37 т/га), низькорослих – Сімкода миронівська (5,39 т/га) (табл. 3.9) 

Таблиця 3.9 

Урожайність сортів пшениці м’якої ярої за висотою рослин (Полісся, 2016–

2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Урожайність, т/га 

2016 р. Z 2017 р. Z 2018 р. Z X Z 

Середньорослі 85–105 см 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 5,25 1 6,40 1 3,70 1 5,11 1 

Панянка UKR 5,37 1 5,80 3 3,76 4 4,97 1 

Харківська 26 UKR 4,51 4 6,25 2 3,86 3 4,87 2 

Сюїта UKR 4,60 2 5,62 4 3,93 1 4,70 3 

Ясна POL 4,25 5 6,27 1 3,56 6 4,69 4 

Героїня UKR 4,58 3 5,27 5 3,91 2 4,58 5 

Grаnny AUT 4,07 6 5,18 6 3,69 5 4,31 6 

X* – 4,56 – 5,73 – 3,79 – 4,69 – 

min** – 4,07 – 5,18 – 3,56 – 4,31 – 

max*** – 5,37 – 5,27 – 3,93 – 4,97 – 

Низькорослі 60–85 см 

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

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

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

Струна миронівська UKR 4,78 4 6,45 5 3,82 4 5,01 4 

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

Venera SYR 4,68 5 5,58 6 4,04 1 4,76 6 

X* – 4,97 – 6,47 – 3,74 – 5,05 – 

min** – 4,66 – 5,58 – 3,20 – 4,76 – 

max*** – 5,39 – 6,83 – 4,04 – 5,27 – 

Карлики менше 45 см 

Етюд UKR 5,18 1 5,27 1 3,83 1 4,76 1 

НІР05 – 0,53 – 0,52 – 0,48 – 0,50 – 

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

max***– максимальне значення, Z – ранг. 
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Аналіз отриманих даних свідчить, що один (7,14 %) сорт з України 

виявився карликом з висотою рослин менше 45 см, шість (42,86 %) 

низькорослих сортів (60–85 см) виявлено походженням з Польщі, Чехії, 

України та Сирії. Сім (50 %) – середньорослих форм (висотою від 85 до 105 см) 

із України, Польщі та Виявили сорти пшениці м’якої ярої різного еколого-

географічного походження варіювали за показниками урожайності в обох 

кліматичних зонах вирощування залежно від висоти рослин та стійкості їх до 

вилягання. 

Враховуючи середню врожайність за дослідом для зони Лісостепу 

виокремили середньорослі сорти – Ясна (POL), Панянка, Харківська 26 (UKR) 

(3,62–3,71 т/га) та низькорослі – МІП Злата, Струна миронівська (UKR), Koksa 

(POL) (3,77–4,01т/га), які перевищили рівень врожайності сорту-стандарту 

Елегія миронівська (UKR) (3,40 т/га). У зоні Полісся відзначили сорти з 

варіюванням середнього рівня урожайності: середньорослі – Панянка, 

Харківська 26, Сюїта (UKR) (4,70–4,97 т/га); низькорослі – Koksa (POL), Сімкода 

миронівська (UKR), Leguan (CZE) (5,04–5,27 т/га), які перевищували за 

врожайністю стандарт Елегія миронівська (5,11 т/га). 

Таким чином, виділено середньорослі та низькорослі генотипи з високим 

потенціалом продуктивності та стійкості до вилягання для різних 

агроекологічних зон вирощування, що є надзвичайно актуальним для 

виробничого вирощування сортів. 

Гідротермічні умови в роки досліджень впливали на висоту рослин. 

Вилягання посівів у зоні Лісостепу у 2016 р. майже не спостерігалось, оскільки 

надмірна посуха у міжфазний період «колосіння – повна стиглість  сприяла 

стійкості рослин до даної ознаки. Обернену реакцію сортів відмічали в цей же 

період у 2018 р. (ГТК = 1,5) Відмітили різний рівень стійкості рослини до 

вилягання: 2016 р. – 8,3–9 балів, 2017 р. – 6–6,8 балів, 2018 – 7,2–8 балів. За 

результатами досліджень висота сортів варіювала від карликів (45 см – Етюд) 

до середньорослих рослин (98 см – Grаnny) залежно від умов року вирощування 

(табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Параметри висоти рослин та стійкість до вилягання сортів пшениці м’якої 

ярої (Лісостеп, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

В
и
со
та
 

р
о
сл
и
н
 (
Х
*
),
 

см
 Z 

Статистичні параметри 
Стійкість до 

вилягання, бал 

Lim Коефіцієнт 

варіації 

(V), % 2
0
1
6
 р
. 

2
0
1
7
 р
. 

2
0
1
8
 р
. 

min max 

Середньорослі 85–105 см 

Елегія миронівська – St 83 1 78 91 10,3 9 8 8 

Ясна 88 5 79 96 9,8 8 6 7 

Панянка 90 4 82 94 11,5 9 8 8 

Харківська 26 95 3 88 100 12,8 8 8 8 

Grаnny 98 1 89 103 9,6 8 5 6 

Героїня 96 2 88 99 8,9 9 6 7 

Сюїта 88 6 81 94 10,2 8 7 7 

X* 92,5 – 84,5 97,7 10,5 8,3 6,7 7,2 

min** 88,0 – 79,0 94,0 8,9 8 5 6 

max*** 98,0 – 89,0 103,0 12,8 9 8 8 

Низькорослі 60–85 см 

МІП Злата 82 1 73 87 10,4 9 7 8 

Струна миронівська 80 4 71 89 12,7 9 7 8 

Koksa 82 2 74 91 13,7 8 6 7 

Leguan 72 6 65 81 12,9 9 7 7 

Сімкода миронівська 81 3 77 88 12,0 9 7 8 

Venera 73 5 68 81 9,8 8 7 7 

X* 78,3 – 71,3 86,2 11,9 8,7 6,8 7,5 

min** 72,0 – 65,0 81,0 9,8 8 6 7 

max*** 82,0 – 77,0 91,0 13,7 9 7 8 

Карлики менше 45 см 

Етюд 45,0 1 43,0 47,0 8,7 9 6 8 

НІР05 0,8 – – – – – – – 

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

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

 

За висотою рослин розмах варіювання (R = max–min) для середньорослих 

сортів різного еколого-географічного походження виявили в межах від 11 см у 

сорту Героїня (UKR) до 17 см – Ясна (POL), у низькорослих – від 11 см до 

18 см. Коефіцієнт варіації у п’яти сортів спостерігали незначним, який не 

перевищив 10,0 %, у восьми – середнім (V = 10,2–13,7 %). Вирізнили 

середньорослі, низькорослі та карликові сорти пшениці м’якої ярої, що 

рекомендовані як вихідний матеріал у селекції на стійкість до вилягання.  
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Відмітили вилягання рослин в агроекологічній зоні Полісся у 2018 р. 

Стійкість до даної ознаки сорти проявили в умовах 2017 р. на що, ймовірно 

мали вплив гідротермічні умови міжфазних періодів «вихід в трубку – 

колосіння  (ГТК = 0,7) та «колосіння – повна стиглість  (ГТК = 0,5). 

Спостерігали різницю у рівні стійкості рослини до вилягання: 2016 р. – 6,7–

7 балів, 2017 р. – 7,5–9 балів, 2018 – 5,8–6,5 балів. Висота сортів варіювала від 

карликів (46 см – Етюд) до середньорослих рослин (99 см – Grаnny, Героїня) 

залежно від умов року вирощування (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Статистичні параметри висоти рослин та стійкість до вилягання сортів 

пшениці м’якої ярої (Полісся, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

В
и
со
та
 

р
о
сл
и
н
 (
Х
*
),
 

см
 Z 

Статистичні параметри 
Стійкість до 

вилягання, бал 

Lim Коефіцієнт 

варіації 

(V), % 2
0
1
6
 р
. 

2
0
1
7
 р
. 

2
0
1
8
 р
. 

min max 

Середньорослі 85–105 см 

Елегія миронівська – St 88 1 79 94 11,2 8 9 7 

Ясна 89 6 81 98 9,9 7 8 5 

Панянка 93 4 85 97 12,5 7 9 6 

Харківська 26 97 3 88 101 12,6 7 9 7 

Grаnny 99 1 91 103 10,6 6 8 5 

Героїня 99 1 91 100 9,9 6 7 5 

Сюїта 90 5 83 95 10,7 7 8 7 

X* 94,3 – 86,5 99,0 11,0 6,7 7,8 5,8 

min** 89,0 – 81,0 95,0 9,9 6 7 5 

max*** 99,0 – 91,0 103,0 12,6 7 9 7 

Низькорослі 60–85 см 

МІП Злата 83 2 77 89 10,9 7 8 6 

Струна миронівська 84 1 76 90 11,7 8 9 7 

Koksa 82 3 76 93 12,9 7 9 7 

Leguan 81 4 71 86 12,1 7 8 6 

Сімкода миронівська 80 5 78 89 11,0 8 9 7 

Venera 75 6 69 82 10,8 7 8 6 

X* 80,8 – 74,5 88,2 11,6 7,3 8,5 6,5 

min** 75,0 – 69,0 82,0 10,8 7 8 6 

max*** 84,0 – 78,0 93,0 12,9 8 9 7 

Карлики менше 45 см 

Етюд 46 1 44 48 9,2 7 9 6 

НІР05 0,9 – – – – – – – 

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

значення, max***– максимальне значення, Z – ранг. 
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Розмах варіювання за ознакою «висота рослин  (R = max–min) для 

середньорослих сортів відмітили в межах від 9 см у сорту Героїня (UKR) до 

17 см – Ясна, (POL), у низькорослих – від 11 см у сорту Сімкода миронівська 

(UKR) до 17 см – Koksa (POL). Коефіцієнт варіації за висотою рослин виявився 

незначним і не перевищив 10 % у двох середньорослих сортів та у одного 

карлика, середнім – у чотирьох середньорослих (10,6–12,6 %) та шести 

низькорослих (10,8–12,9 %) сортів пшениці м’якої ярої. 

В агроекологічних зонах Полісся та Лісостепу виділили стійкі до 

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

України, Польщі, Чехії, Сирії та Австрії, що поєднують цю ознаку з високим 

рівнем продуктивності.  

Вилягання пшениці м’якої ярої є важливим чинником, що впливає на 

формування високоякісної продуктивності сорту, тому було розраховано 

трифакторний дисперсійний аналіз та виявлено, що найбільший внесок мав 

вплив зони дослідження (50,5 %), 15,9 % – взаємодія факторів 

«сорт × рік × зона  та 11,7 % – «сорт × зона  (рис. 3.7). 

9,3%
0,1%

50,5%

8,0%

11,7%

0,6%

15,9%

4,0%
Сорт

Рік

Зона

Сорт×Рік

Сорт×Зона

Рік×Зона

Сорт×Рік×Зона

Невраховані фактори

 

Рис. 3.7 Вплив факторів на висоту рослин пшениці м’якої ярої 

(Лісостепу та Полісся, 2016–2018 рр.) 

 

Висота рослин відіграє важливу роль при проведенні ідентифікації 

генотипів, за нею сорти значно різняться між собою. Ознака добре 

успадковується, але агроекологічні умови, абіотичні та біотичні фактори 
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можуть її нівелювати. Тому за різних агроекологічних умов висота в межах 

сорту може бути не однаковою. Успадковуваність якої висока, але реакція на 

умови навколишнього природного середовища і особливо стресові фактори 

визначальна. Показник висоти рослин досить мінливий та варіює по роках і 

зонах дослідження, що помітно не тільки у різних сортів, але й у межах одного 

сорту. За доброго вологозабезпечення і кращого агрофону висота рослин 

значно вища, ніж в посушливих умовах та низьких агрофонах. 

 

3.4. Стійкість пшениці м’якої ярої проти збудників листкових 

хвороб залежно від агроекологічних зон вирощування. 

 

У агроекологічних зонах досліджень сортів пшениці м’якої ярої 

найбільшу шкодочинність проявили такі фітопатогени листкових грибних 

хвороб, як борошниста роса (Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. Marchal – 

E. graminis), бура листкова іржа (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici – 

P. recondita) та септоріоз листя (Septoria tritici Rob. et Desm. – S. tritici), тому на 

природному інфекційному фоні проводили оцінку їх стійкості. 

E graminis проявляється в основному в першій половині вегетації рослин. 

За її прояву відбувається зменшення асиміляційної поверхні листя, що 

сповільнює розвиток рослин. Це призводить до зниження кількості і маси зерен 

та до неповного наливу зерна. Прояв хвороби відмічали з фази сходів і 

впродовж всієї вегетації рослин. Патоген набував інтенсивного розвитку в 

прохолодну і вологу погоду в агроекологічній зоні Лісостепу 2017 р. у 

міжфазний період «сходи – вихід у трубку  де середньодобова температура 

повітря була меншою від СБ (13,2 °С) на 1,9 °С та у 2018 р. у міжфазний період 

«колосіння – повна стиглість  за ГТК = 1,5 до СБ – 1,1. Симптоми проявлялися 

на листі (з обох боків), стеблах та листкових піхвах у вигляді світлого 

павутинистого нальоту та подушечок борошнистого нальоту спочатку білого, 

потім жовтувато-сірого кольору. В агроекологічній зоні Полісся інтенсивне 

ураження збудником відмічали у 2016 р. у міжфазний період «сходи – вихід в 
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трубку  за ГТК = 1,3 до СБ – 0,7 та «вихід в трубку – колосіння  за ГТК = 3,8 

до СБ – 1,7. Максимально рослини уражувалися E graminis у 2018 р. у 

міжфазний період «колосіння – повна стиглість  за ГТК = 2,7 до СБ – 1,2. 

За результатами досліджень 2016–2018 рр. у зоні Лісостепу виділили сім 

(50,0 %) сортів пшениці м’якої ярої Героїня, МІП Злата, Панянка, 

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

виявили високостійкими (8 балів) проти ураження збудником E. graminis, сім 

сортів (50,0 %) – стійкими (7 балів). 
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Рис. 3.8 Розподіл сортів пшениці м’якої ярої за стійкістю  

до збудника борошнистої роси (Лісостеп та Полісся 2016–2018 рр.) 

 

Збудник P. recondita проявляється на листі та його піхвах. Спочатку 

переважно на верхній стороні листка з’являються ржаво-бурі уредопустули, які 

за сприятливих погодних умов швидко поширюються. В наших дослідженнях 

найбільшої шкоди бура іржа завдавала у фазу молочної стиглості. При 

сильному проявленні її, уредопустули вкривали майже всю поверхню листової 

пластини, що впливало на її відмирання.  

У Лісостепу найбільшу інтенсивність ураження рослин пшениці 

збудником P. recondita відмічали в 2017 р. За ГТК = 1 та підвищених 

температур від фази виходу в трубку до повної стиглості рослин та 2018 р. 

відповідно з ГТК 1,1 до СБ – 1,5. 
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На стійкість сортів пшениці м’якої ярої у зоні Полісся до бурої 

листкової іржі значно вплинули метеорологічні фактори навколишнього 

природного середовища. Вище ураження збудником виявили у 2018 р. (ГТК = 1 

до СБ – 1,6) та у 2016 р. під час колосіння рослин (ГТК = 07 до СБ – 1,2). 

Стійкість проти ураження збудником P. recondita у роки досліджень була в 

межах від 6 до 7 балів. У зоні Полісся виявились стійкими (7 балів) сорти 

пшениці м’якої ярої – МІП Злата, Панянка, Харківська 26, Сімкода миронівська 

(UKR), Leguan (CZE), Venera (SYR), Ясна (POL) (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9 Розподіл сортів пшениці м’якої ярої за стійкістю  

до збудника бурої листкової іржі (Лісостеп та Полісся 2016–2018 рр.) 

 

Упродовж 2016–2018 рр. в природних умовах досліджували динаміку 

ступеня ураження S. tritici сортів пшениці м’якої ярої Відмітили інтенсивний 

розвиток хвороби на старіючих тканинах рослин пшениці озимої. 

Спостерігали тенденцію до поширення збудника у міжфазний період 

«колосіння – повна стиглість  рослин за роками досліджень для обох 

агроекологічних зон, на що ймовірно впливали умови зволоження та зниження 

середньодобової температури. Підвищений рівень інтенсивності ураження 

патогеном до відмічали в 2018 р., за ГТК в даний період – 1,5 до СБ –1,1 

(Лісостеп), 2,7 до СБ – 1,2 (Полісся) 2016/17 р. За роки досліджень у різних 

агроекологічних зонах дослідження не виявлено високостійких сортів проти 

S. tritici. Стійкість (7 балів) проти септоріозу листя у зоні Лісостепу зберігали 
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сорти: Харківська 26, МІП Злата (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE); у зоні 

Полісся – МІП Злата, Панянка (UKR), Grаnny (AUT), Venera (SYR) (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 Розподіл сортів пшениці м’якої ярої за стійкістю  

до збудника септоріозу листя залежно від екологічних зон вирощування 

(2016–2018 рр.) 

 

У результаті досліджень в різних виявили, що найбільшу цінність мають 

сорти пшениці м’якої ярої, для яких характерним є поєднання високого індексу 

комплексної стійкості з індивідуальною стійкістю до окремих листкових 

грибних хвороб (табл. 3.12, 3.13). Для характеристики комплексної стійкості 

проти патогенів використовували суму балів стійкості.  

Цей показник характеризує водночас стійкість проти комплексу листових 

хвороб: Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. Marchal, Puccinia recondita Rob. ex 

Desm. f. sp. tritici та Septoria tritici Rob. et Desm. Погодні умови агроекологічних 

зон досліджень, також впливали на розвиток хвороб листя. Зокрема, цей вплив 

проявився у зміні розподілу вивчених сортів за балом стійкості проти 

збудників листкових хвороб. Найменший рівень урожайності в обох зонах 

отримано через дуже посушливі умови та вищу від багаторічних значень 

температуру, особливо в 2018 р. 

Для зони Лісостепу (МІП) виокремлено сорти пшениці м’якої ярої з 

комплексною стійкістю до хвороб – МІП Злата (Ii = 1,07) (UKR), Leguan 

(Ii = 1,07) (CZE); за стійкістю до E. graminis та P. recondita – Героїня (Ii = 1,02), 
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Панянка (Ii = 1,02), Сімкода миронівська (Ii = 1,02) (UKR), Ясна (Ii = 1,02) 

(POL); за стійкістю до E. graminis та S. tritici – Koksa (Ii = 1,03) (POL). 

Таблиця 3.12 

Стійкість сортів пшениці м’якої ярої до основних фітопатогенів листкових 

грибних хвороб (Лісостеп, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
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 Бал стійкості: Індекс стійкості, I 
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Елегія миронівська – 

St 
UKR 7 7 6 1,04 0,93 0,95 0,97 

Харківська 26 UKR 6 7 7 0,90 0,93 1,11 0,98 

Струна миронівська UKR 6 7 6 0,90 0,93 0,95 0,93 

Героїня UKR 7 8 6 1,04 1,06 0,95 1,02 

Ясна POL 7 8 6 1,04 1,06 0,95 1,02 

Grаnny AUT 7 7 6 1,04 0,93 0,95 0,97 

МІП Злата UKR 7 8 7 1,04 1,06 1,11 1,07 

Панянка UKR 7 8 6 1,04 1,06 0,95 1,02 

Сімкода миронівська UKR 7 8 6 1,04 1,06 0,95 1,02 

Koksa POL 7 7 7 1,04 0,93 1,11 1,03 

Етюд UKR 7 7 6 1,04 0,93 0,95 0,98 

Venera SYR 6 8 6 0,90 1,06 0,95 0,97 

Leguan CZE 7 8 7 1,04 1,06 1,11 1,07 

Сюїта UKR 6 7 6 0,90 0,93 0,95 0,93 

Х* – 6,69 7,53 6,31 0,99 1,00 0,99 1,01 

min** – 6 7 6 0,90 0,93 0,95 0,93 

max*** – 7 8 7 1,04 1,06 1,11 1,07 

R**** – 1 1 1 0,14 0,13 0,16 0,14 

Примітки: St – стандарт, Ii – індекс комплексної стійкості, X* – середнє, 

min** – мінімальне значення, max***– максимальне значення, R**** – розмах 

варіювання (max–min). 

 

Для зони Полісся (НСДС) виділено сорти пшениці м’якої ярої за індексом 

комплексної стійкісті до патогенів-мікроміцетів – МІП Злата (Ii = 1,1), Панянка 

(Ii = 1,1) (UKR); за стійкістю до E. graminis та P. recondita – 

Сімкода миронівська (Ii = 1,04) (UKR); до P. recondita та S. tritici – Koksa 

(Ii = 1,05) (POL). 
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Отже, у результаті досліджень в різних екологічних зонах вирощування 

виявлено, що найбільшу цінність мали сорти пшениці м’якої ярої, для яких 

характерним є поєднання високого індексу комплексної стійкості з 

індивідуальною стійкістю до окремих листкових грибних патогенів. 

Таблиця 3.13 

Стійкість сортів пшениці м’якої ярої до основних фітопатогенів листкових 

грибних хвороб (Полісся, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

П
о
х
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я
 Бал стійкості: Індекс стійкості, I 
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Елегія миронівська – 

St 
UKR 6 5 7 0,91 0,96 1,10 0,99 

Харківська 26 UKR 7 5 6 1,06 0,96 0,94 0,98 

Струна миронівська UKR 6 5 7 0,91 0,96 1,10 0,99 

Героїня UKR 6 5 6 0,91 0,96 0,94 0,94 

Ясна POL 7 5 6 1,06 0,96 0,94 0,99 

Grаnny AUT 6 5 7 0,91 0,96 1,10 0,99 

МІП Злата UKR 7 6 7 1,06 1,14 1,10 1,10 

Панянка UKR 7 6 7 1,06 1,14 1,10 1,10 

Сімкода миронівська UKR 7 6 6 1,06 1,14 0,94 1,04 

Koksa POL 7 5 6 1,06 0,96 0,94 1,05 

Етюд UKR 6 5 6 0,91 0,96 0,94 0,94 

Venera SYR 7 5 7 1,06 0,96 1,10 1,04 

Leguan CZE 7 5 6 1,06 0,96 0,94 0,99 

Сюїта UKR 6 5 6 0,91 0,96 0,94 0,94 

Х* – 6,61 5,23 6,38 1,0 0,98 1,0 1,01 

min** – 6 5 6 0,91 0,96 0,94 0,94 

max*** – 7 6 7 1,06 1,18 1,10 1,10 

R**** – 1 1 1 0,15 0,25 0,16 0,16 

Примітки: St – стандарт, Ii – індекс комплексної стійкості, X* – середнє, 

min** – мінімальне значення, max***– максимальне значення, R**** – розмах 

варіювання (max–min). 

 

Впровадження у виробництво сортів пшениці м’якої ярої різного еколого-

географічного походження стійких до листкових грибних хвороб у різних 

агроекосистемах забезпечить отримання сталих врожаїв. Серед них сорти з 
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України – МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Героїня; Польщі – 

Koksa, Ясна; Чехії – Leguan.  

Виявили різну стійкість проти ураження збудниками патогенів. 

Встановили статистично значущою взаємодію факторів «рік × зона . Значна 

частка варіювання обумовлена взаємодіями і неврахованими факторами, що, 

очевидно, пов’язано з генотиповими особливостями досліджуваних сортів. 

Розвиток хвороб листя мав неоднозначну залежність від суми температур, 

проте у більшості – пряму залежність від суми опадів у конкретні періоди 

вегетації рослин. Вирізнили як позитивні, так і негативні кореляції розвитку 

хвороб із сумою температур та сумою опадів. Таким чином, умови року суттєво 

впливали на ураження грибними хворобами (рис. 3.11–3.13). 

Встановлено, що максимальний вплив на стійкість до P. recondita 

пшениці м’якої ярої мала взаємодія факторів «рік × зона  – 40,3 %, а вплив 

факторів «сорт ×рік × зона  та «зона  – 10,3–10,2 % (рис. 3.11).  
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Рис. 3.11 Вплив факторів на стійкість до P. recondita пшениці м’якої ярої у 

зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

 

З’ясували, що вплив факторів «рік × зона  на стійкість до E. graminis 

становив 38,7 %, а вплив факторів «сорт × зона  та «сорт × зона × рік  – 10,4–

10,1 % (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12 Вплив факторів на стійкість до E. graminis пшениці м’якої ярої у 

зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

 

Несприятливі гідротермічні умови у критичні фази росту й розвитку 

пшениці м’якої ярої дали змогу виявити стійкість рослин до S. tritici залежно 

від погодних умов, зон розташування посівів та генотипової особливості сорту. 

З’ясували, що максимальний вприв мала взаємодія факторів «рік × зона , яка 

становила 35,6 %, факторів «зона  – 15,1 %, «сорт × рік  – 12,2 %, отже 

вагомий вплив на стійкість рослин до S. tritici мав в основному взаємодія 

факторів «рік × зона  (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13 Вплив факторів на стійкість до S. tritici пшениці м’якої ярої у 

зонах Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 
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Результати досліджень підтверджують, що більшість хвороб на 

пшениці м’якої ярої набувають максимального розвитку за підвищеної 

кількості опадів у травні – червні (якщо ГТК вище 1,5) та підвищеного 

температурного режиму.  

На основі дисперсійного аналізу визначено частки впливу досліджуваних 

факторів на стійкість проти P. recondita, E. graminis, S. tritici пшениці м’якої 

ярої. Встановлено, що найбільший вплив у її варіювання мали взаємодія 

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

За дослідженнями сформована і зареєстрована в Національному центрі 

генетичних ресурсів рослин України ІР НААН ознакова колекція пшениці 

м’якої ярої (Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні 

№ 212) за стійкістю до листкових хвороб (Erysiphe graminis DС. f. sp. tritici Em. 

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

Desm.). 

До ознакової колекції були залучені зразки та зразки-еталони, які 

впродовж трьох років стабільно відповідали одному рівню прояву ураженості 

патогенами. У першу чергу залучали зразки вітчизняної селекції, оскільки вони 

більш адаптовані до місцевих умов, а у випадку відсутності таких – іноземні 

зразки. 

До ознакової колекції генфонду пшениці м’якої ярої відібрано 108 

зразків, які походять з 20 країн світу. Більшість зразків з Росії – 37, України – 

16, Канади – 11, Німеччини – вісім, Казахстану – шість, Франції – п’ять, 

Польщі, Чехії по чотири зразки, Швеції – три, Сербії – два, Білорусії, Мексики, 

Фінляндії, Індії, Кенії, США, Бельгії, Австрії, Сирії по одному зразку. 

Колекція представлена шістьма різновидностями (var. lutescens, 

var. erythrospermum, var. graecum, var. milturum, var. аlbidum, 

var. suberytrospermum) та становлять цінність для генетичного поліпшення 

пшениці ярої джерелами стійкості проти збудників грибних хвороб в умовах 

Лісостепу України. 
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3.5. Варіювання показників якості зерна залежно від 

агроекологічної зони дослідження. 

 

Збільшення виробництва зерна ярої пшениці не можливо досягти без 

нових селекційних досягнень. Основним напрямом досліджень у селекції на 

якість вважають створення високоврожайних сортів, які б поєднували високу 

продуктивність та якість зерна. При поліпшенні якості злакових культур вкрай 

актуальною проблемою багатьох країн світу є виявлення існуючих і створення 

нових генетичних джерел цінних ознак [219]. У формуванні 

високопродуктивних посівів зернових, зокрема пшениці м’якої ярої, провідна 

роль належить сорту, врожайність якого зумовлюється генетичним потенціалом 

та умовами росту і розвитку рослин, а особливо умовами довкілля. 

В процесі створення сортів пшениці велику увагу приділяють якості 

зерна, тому що вона відноситься до головних характеристик комерційних 

сортів [220, 221]. Найважливішим показником якості зерна пшениці ярої є вміст 

білка [222]. Багатьма дослідженнями встановлено, що білковість зерна залежить 

від опадів та температури повітря впродовж вегетації [223–225]. 

Найважливішим показником якості зерна пшениці ярої є вміст білка, що 

детермінується генотипом, але в значній мірі залежить від умов вирощування. 

Чим сприятливіші умови року вирощування (особливо періоду формування і 

наливу зерна) для одержання високої урожайності, тим менш сприятливі вони 

для накопичення білка. Проведений аналіз за ознаками якості зерна сортів 

пшениці м’якої ярої в агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся за 

показниками вмісту білка (табл. 3.14), клейковини (табл. 3.15) та показника 

седиментації (табл. 3.16). 

У фазі наливу зерна при середньодобових температурах понад +20,2 °С та 

відсутності опадів відмічено збільшення вмісту білка що спостерігали у більш 

посушливі роки досліджень.У середньому по досліду вищі показники вмісту 

білка в зерні сформували сорти у посушливих умовах за фази колосіння та 

дозрівання зерна 2016 р. (ГТК = 0,8 – Лісостеп, ГТК = 0,7 – Полісся). За таких 
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гідротермічних умов певною мірою знижувались фотосинтетичні процеси, а 

дихання рослин підсилювалось і збільшувались витрати вуглеводів, за рахунок 

чого відбувалось активне накопичення білка. Меншу кількість його сформовано 

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

підвищеною вологістю повітря 

За показником вмісту білка в зерні в умовах Лісостепу відмітили два 

сорти, які знаходилися на рівні сорту-стандарту Елегія миронівська (UKR) 

(12,5 %), три сорти перевищували стандарт за цим показником – Етюд (12,8 %), 

МІП Злата (12,7 %), Сімкода миронівська (UKR) (13,1 %) (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Вміст білка у сортів пшениці м’якої ярої (Лісостеп та Полісся, 2016–

2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 

Вміст 

білка, % 
Z V, % 

Вміст 

білка, % 
Z V, % 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 12,5 4 9,5 11,6 7 11,8 

Харківська 26 UKR 12,3 8 10,1 10,8 14 10,5 

Струна миронівська UKR 12,2 10 8,7 12,1 2 9,1 

Героїня UKR 12,2 12 9,2 11,5 8 8,7 

Ясна POL 12,1 13 10,6 11,9 4 10,2 

Grаnny AUT 12,4 7 10,1 12,0 3 9,2 

МІП Злата UKR 12,7 3 7,2 12,2 1 10,7 

Панянка UKR 12,2 11 10,3 11,3 10 8,8 

Сімкода миронівська UKR 13,1 1 9,1 11,4 9 9,3 

Koksa POL 12,5 5 9,9 11,7 6 9,1 

Етюд UKR 12,8 2 11,7 11,8 5 8,9 

Venera SYR 12,5 6 8,5 11,2 11 8,7 

Leguan CZE 11,9 14 9,5 10,9 13 9,7 

Сюїта UKR 12,3 9 10,4 11,1 12 9,9 

X* – 12,4 – 9,6 11,5 – 9,7 

min** – 11,9 – 7,2 10,8 – 8,7 

max*** – 13,1 – 11,7 12,2 – 11,8 

НІР05 – 0,3 – – 0,4 – – 

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

max***– максимальне значення, Z – ранг. 
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В умовах Полісся за вмістом білка в зерні визначили шість сортів, які 

перевищили стандарт (11,6 %) – МІП Злата (UKR) (12,2 %), 

Струна миронівська (12,1 %) (UKR), Granny (AUT) (12,0 %), Ясна (POL) 

(11,9 %), Етюд (UKR) (11,8 %), Koksa (POL) (11,7 %). 

Коефіцієнт варіації для більшості сортів знаходився на низькому рівні 

як для зони Лісостепу (9,6 %), так і для зони Полісся (9,7 %). 

Виявили тенденцію до прямо пропорційної залежності між вмістом білка 

та клейковини. Відповідно до гідротермічних умов ці показники варіювали за 

роками дослідження, але підвищення чи зниження їхнього вмісту в зерні 

рослин відмітили синхронним (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Вміст клейковини у сортів пшениці м’якої ярої у зоні Лісостепу та 

Полісся України (2016 – 2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 

Вміст 

клейковини, 

% 

Z 
V, 

% 

Вміст 

клейковини, 

% 

Z 
V, 

% 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 25,8 5 21,2 22,1 10 19,4 

Харківська 26 UKR 24,4 9 17,9 21,4 12 23,3 

Струна миронівська UKR 35,8 1 30,8 23,4 4 25,6 

Героїня UKR 25,3 7 26,6 22,3 9 26,3 

Ясна POL 24,2 11 21,4 21,7 11 22,5 

Grаnny AUT 25,4 6 27,8 24,7 1 26,3 

МІП Злата UKR 23,3 14 25,9 22,7 8 23,9 

Панянка UKR 26,3 4 26,5 24,3 2 22,4 

Сімкода миронівська UKR 27,9 2 32,0 23,0 5 31,9 

Koksa POL 26,7 3 17,4 23,0 3 23,3 

Етюд UKR 23,9 12 26,5 22,8 7 25,2 

Venera SYR 25,3 8 23,3 20,2 13 25,4 

Leguan CZE 23,6 13 17,7 18,2 14 25,3 

Сюїта UKR 24,4 10 11,6 23,9 3 27,3 

X* – 25,8 – 23,3 22,4 – 24,8 

min** – 23,3 – 32,0 18,2 – 19,4 

max*** – 35,8 – 11,6 24,7 – 31,9 

НІР05 – 0,5 – – 0,6 – – 

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

max***– максимальне значення, Z – ранг. 
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За вмістом клейковини в умовах Лісостепу виділено сорти – Струна 

миронівська (UKR) (35,8 %), Сімкода миронівська (UKR) (27,9 %), Панянка 

(UKR) (26,3 %), Koksa (POL) (26,7 %). В умовах Полісся сорти – Струна 

миронівська (UKR) (23,4 %), Героїня (UKR) (22,3 %), МІП Злата (UKR) 

(22,7 %), Сімкода миронівська (UKR) (23,0 %), Koksa (POL) (23,0 %), які 

перевищували сорт-стандарт Елегія миронівська (UKR) (25,8–22,1 %). 

Виділено сорти для зони Лісостепу (вміст білка 11–14,0 %, вміст сирої 

клейковини 25 – 28,0 %): Струна миронівська, Панянка, Сімкода миронівська, 

Героїня (UKR), Grаnny (AUT), Koksa (POL), Venera (SYR). Коефіцієнт варіації 

у зоні Лісостепу та Полісся України мав значний рівень мінливості 23,3 % 

та 24,8 % відповідно. 

За показником седиментації в умовах Лісостепу, виділено сорти, які 

перевищували сорт-стандарт Елегія миронівська (UKR) (61,7 мл), а саме – 

Granny (AUT) (67,2 мл), МІП Злата (68,2 мл), Сімкода миронівська (UKR) 

(64,0 мл), Venera (SYR) (62,7 мл), Сюїта (UKR) (70,0 мл), та ін. В умовах 

Полісся п’ять сортів перевищили стандарт (60,0 мл) – Granny (AUT) (70,7 мл), 

МІП Злата (UKR) (60,5 мл), Koksa (POL) (60,2 мл), Leguan (CZE) (60,7 мл), 

Сюїта (UKR) (69,5 мл). Виявлено значний рівень мінливості у зоні Лісостепу 

(26,5 %) та Полісся України (27,7 %) (табл. 3.16). 

За обставин, що складалися, виникає потреба встановити можливість 

поєднання високого рівня врожайності з білковістю зерна для створення таких 

генотипів пшениці, у яких водночас підвищувалася урожайність і якість зерна. 

Слід відмітити, що практичну цінність представляють сорти для зони 

Лісостепу: Елегія миронівська, Сімкода миронівська, Панянка (UKR), Koksa 

(POL), а для зони Полісся: Granny (AUT), МІП Злата, Сюїта (UKR), Leguan 

(CZE), що за показниками якості відповідають рівню стандарта 

Елегія миронівська або перевищують його.  
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Таблиця 3.16 

Показник седиментації у сортів пшениці м’якої ярої (Лісостеп та 

Полісся, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 

Показник 

седиментації, 

мл 
Z 

V, 

% 

Показник 

седиментації, 

мл 
Z 

V, 

% 

Елегія миронівська 

– St 
UKR 61,7 8 22,9 60,0 6 24,8 

Харківська 26 UKR 57,2 13 28,5 52,7 14 28,2 

Струна 

миронівська 
UKR 59,7 11 14,2 58,5 9 32,7 

Героїня UKR 60,7 10 22,9 57,2 10 24,4 

Ясна POL 59,5 12 28,6 56,2 13 14,6 

Grаnny AUT 67,2 3 34,8 70,7 1 31,9 

МІП Злата UKR 68,2 2 27,2 60,5 4 20,2 

Панянка UKR 64,1 4 35,5 57,1 11 22,9 

Сімкода 

миронівська 
UKR 64,0 5 36,2 56,7 12 35,8 

Koksa POL 61,2 9 32,3 60,2 5 30,6 

Етюд UKR 56,5 14 23,6 60,0 7 28,5 

Venera SYR 62,7 6 12,1 58,7 8 33,1 

Leguan CZE 62,5 7 32,4 60,7 3 34,2 

Сюїта UKR 70,0 1 20,2 69,5 2 26,5 

X* – 62,5 – 26,5 59,9 – 27,7 

min** – 56,5 – 12,1 52,7 – 14,6 

max*** – 70,0 – 36,2 70,7 – 35,8 

НІР0,5 – 0,4 –  0,2 –  

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

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

 

За результатами трифакторного дисперсійного аналізу з’ясували, що 

вплив фактору «рік × зона  на вміст білка становив 44,1 %, «рік  – 26,8 %, отже 

вагомий вплив на даний показник мав в основному фактор «рік  та його 

взаємодія з іншими факторами (рис. 3.14). 

Встановили, що на показник седиментації пшениці м’якої ярої 

визначальний вплив мали фактори «рік  та взаємодія факторів «рік × зона  

(31,6; 39,6 %). 
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Рис. 3.14 Вплив факторів на вміст білка в зерні пшениці м’якої ярої у зоні 

Лісостепу та Полісся (2016–2018 рр.) 

 

Вплив фактору «сорт  (7,7 %) виявився невисоким, що свідчить, що 

такий показник, як седиментація, більшою мірою залежить від погодних умов 

року вирощування (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Вплив факторів на показник седиментації пшениці м’якої ярої у 

зоні Лісостепу та Полісся України (2016–2018 рр.)  

 

Вирішальним фактором для характеристики і оцінки хлібопекарських 

властивостей борошна пшениці м’якої ярої є якість клейковини. За роки 

досліджень якість змінювалась залежно від року, сорту і від агроекологічної 

зони, що і позначилось на хлібопекарських властивостях. Результати 
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дисперсійного аналізу доводять вплив факторів досліду на вміст клейковини 

(рис. 3.16).  

5,1%
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Невраховані фактори

 

Рис. 3.16 Частка впливу факторів на вміст клейковини пшениці м’якої 

ярої у зоні Лісостепу та Полісся України (2016–2018 рр.) 

 

Найбільш впливовими факторами виявили «рік  (20,7 %) і взаємодію 

фвкторів «рік × зона  (46,3 %) та «сорт × рік × зона  (10,6 %), що свідчить про 

різну реакцію досліджуваних сортів за цим показником на умови вирощування. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

1. Виділено високопродуктивні сорти пшениці м’якої ярої для 

агроекологічних зон Лісостепу та Полісся – МІП Злата, Струна миронівська, 

Сімкода миронівська (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), що рекомендовано 

для вирощування в різних агроекосистемах для підвищення рівня їх 

урожайності. 

2. Визначено характер прояву елементів структури урожайності, та 

мінливість їх під впливом абіотичних та біотичних чинників довкілля. 

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

агроекологічних зон дослідження (Панянка (UKR)). Кількість колосків у колосі 

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

(CZE)) у зоні Лісостепу, а для зони Полісся – 11,1 (Етюд (UKR)) – 19,9 шт. 
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(Koksa (POL)). За ознакою кількості зерен з колоса сортів пшениці м’якої 

ярої кращими визначили сорти: Koksa (40,2–41,8 шт.), Ясна (37,0–40,0 шт.) 

(POL), Сімкода миронівська (35,4–41,5 шт.) (UKR). 

3. Встановлено, що маса зерна з колоса сортів в агроекологічній зоні 

Полісся становила 2,2 г, що вище на 0,37 г порівняно з показниками для зони 

Лісостепу. Слід відзначити, що для усіх сортів пшениці м’якої ярої варіювання 

за масою 1000 зерен виявили середнім, про що свідчить коефіцієнт варіації від 

12,7 до 18,2 %.  

4. У зоні Полісся та Лісостепу виділено стійкі до вилягання 

середньорослі, низькорослі та карликові сорти пшениці м’якої ярої: Панянка, 

Харківська 26, МІП Злата, Струна миронівська, Сімкода миронівська, Етюд 

(UKR), Koksa (POL), що поєднують цю ознаку з високим рівнем 

продуктивності. На основі дисперсійного аналізу виявлено, що на висоту 

рослин найбільший вплив мали зони вирощування – 50,5 %. 

5. Впровадження у виробництво сортів пшениці м’якої ярої різного 

еколого-географічного походження стійких до листкових грибних хвороб у 

різних агроекологічних зонах забезпечить збереження рівня урожайності. Серед 

них сорти – МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Героїня (UKR); Koksa, 

Ясна (POL); Leguan (CZE). За результатами дисперсійного аналізу визначено 

частки впливу досліджуваних факторів на стійкість рослин пшениці м’якої ярої 

проти основних листкових грибних хвороб. Встановлено, що найбільший 

внесок у її варіювання мав вплив взаємодії факторів «рік × зона : P. recondita – 

40,3 %, E. graminis – 38,7 %, S. tritici – 35,6 %.  

6. Визначено частки впливу досліджуваних факторів на формування 

елементів структури врожайності пшениці м’якої ярої в різних агроекологічних 

зонах дослідження. Істотний рівень у частці впливу факторів на елементи 

продуктивності займає фактор «зона  (до 54,3 %) та взаємодія факторів 

«рік × зона  (до 48,7 %), «сорт × рік × зона  (до 25,1 %). 

7. Виділено сорти для зони Лісостепу з високим вмістом білка (11–

14,0 %) та «сирої  клейковини (25 – 28,0 %): МІП Злата, Струна миронівська, 
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Етюд, Панянка, Сімкода миронівська, Панянка (UKR), Grаnny (AUT), Koksa 

(POL). За результатами трифакторного дисперсійного аналізу визначено вплив 

гідротермічних умов агроекологічних зон в роки дослідження на показники 

якості зерна. Встановлено суттєвий вплив взаємодії факторів «рік × зона  на 

вміст білка – 44,1 %, показник седиментації – 39,6 % та вміст клейковини – 

46,3 %. 
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РОЗДІЛ 4 

АДАПТИВНА ЗДАТНІСТЬ ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 

СЕРЕДОВИЩА 

 

4.1. Стабільність і пластичність сортів пшениці м’якої ярої за 

продуктивністю. 

 

Адаптивність сортів до умов середовища оцінюється на основі аналізу 

врожайності за низкою контрастних років або випробування їх у різних 

ґрунтово-кліматичних умовах [204]. Важливим аспектом у еволюційному плані 

за умов сучасного трансформованого середовища є адаптивна спрямованість у 

реалізації в генотипах комплексу специфічних ознак. Дослідження з вивчення 

стабільності та пластичності ознак дозволяють виявити дію абіотичних і 

біотичних чинників навколишнього природного середовища на генотип і 

встановити ступінь їх впливу на ріст, розвиток і врожайність сортів [238]. 

Ключовим питанням адаптивності сортів є методологічні аспекти 

визначення генетичного механізму пристосованості до умов різних 

агроекологічних зон вирощування [239]. На сьогодні користуються 

популярністю методи S. A. Eberhart, W. A. Russell [204]. Екологічна 

адаптивність сортів включає реакцію пшениці на зміну умов вирощування та 

реалізацію їх генетичного потенціалу на фоні цих змін і характеризує рівень 

цінності сорту як можливого джерела цінних ознак [240]. Варіанса стабільності 

(S²di) показує наскільки надійно сорт відповідає тій пластичності, яку оцінив 

коефіцієнт регресії. Чим ближче S²di до нуля, тим менше відрізняються 

емпіричні значення ознаки від теоретичних. Коефіцієнт регресії (bi) 

характеризує середню реакцію генотипу на зміну умов середовища, показує 

його пластичність і дає можливість прогнозувати мінливість досліджуваної 

ознаки в межах визначених умов. Чим більше bi, тим чутливіший сорт до зміни 

умов вирощування. Нуль або близьке до нуля значення bi вказує на те, що 
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генотип не реагує на зміну умов середовища. Зростання пластичності сорту 

часто сприяє зниженню його стабільності.  

Створення сортів, що здатні максимально ефективно використовувати 

біокліматичний ресурс конкретного регіону, виявляти толерантність до 

стресових умов середовища, забезпечувати достатньо високу реалізацію 

генетичного потенціалу продуктивності, є стратегічним завданням сучасної 

науки [241].  

У наших дослідженнях спостерігали значне варіювання урожайності в 

роки вивчення залежно від умов року та зони вирощування. За оптимальних 

для пшениці ярої умов, що склалися в 2016 р. сорти сформували найвищу 

врожайність у зоні Лісостепу на рівні 4,53 т/га, а в посушливому 2017 р. цей 

показник варіював в межах від 2,47 до 3,16 т/га. Розрахунки екологічної 

пластичності в зоні Лісостепу досліджуваних генотипів показали, що сорти 

МІП Злата (bі = 1,46), Панянка (bі = 1,35), Сімкода миронівська (bі = 1,34), 

Струна миронівська (bі = 1,19), Харківська 26 (bі = 1,15) (UKR) є 

високопластичними за врожайністю, оскільки коефіцієнт регресії у них більше 

одиниці. Їх можна використовувати на інтенсивному фоні, оскільки вони добре 

реагують на зміну умов вирощування. Сорти: Елегія миронівська (UKR) 

(bі = 1,01), Koksa (POL) (bі = 0,92), Leguan (CZE) (bі = 0,87), Grаnny (AUT) 

(bі = 0,98), Venera (SYR) (bі = 1,03), Героїня (UKR) (bі = 1,02) є 

середньопластичними, оскільки їх індекс пластичності близький до одиниці. 

Інші досліджувані генотипи за врожайністю є низькопластичними (bі < 1). Ці 

зразки неістотно знижували врожайність за лімітованих умов вирощування, що 

пояснюється їх високою стійкістю проти несприятливих чинників 

навколишнього середовища (табл. 4.1). 

За розрахунками екологічної стабільності (S²di) генотипів пшениці м’якої 

ярої виявили, що кращими параметрами стабільності характеризувались сорти 

Елегія миронівська (стандарт) (UKR) (S²di = 0,01), МІП Злата, Харківська 26 

(S²di = 0,00) (UKR), Leguan (CZE), Героїня (UKR) (S²di = 0,01), Grаnny (AUT) 
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(S²di = 0,02), Koksa (POL), Панянка (UKR) (S²di = 0,03), Сімкода миронівська 

(UKR) (S²di = 0,06). 

Таблиця 4.1  

Екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої ярої за 

урожайністю (Лісостеп, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп 

Урожайність, т/га Статистичні параметри 

2016 р. 2017 р. 2018 р. bi Z S²di Z 

Елегія миронівська – 

St 
UKR 4,60 2,74 3,11 1,01 7 0,01 3 

МІП Злата UKR 5,45 2,95 3,61 1,46 14 0,00 1 

Струна миронівська UKR 4,89 2,59 4,22 1,19 11 0,57 12 

Koksa POL 4,64 2,99 3,69 0,92 5 0,03 7 

Leguan CZE 4,60 3,06 3,64 0,87 4 0,01 4 

Сімкода миронівська UKR 5,01 2,61 3,64 1,34 12 0,06 9 

Ясна POL 4,01 2,59 4,53 0,60 3 0,46 11 

Панянка UKR 5,00 2,62 3,53 1,35 13 0,03 8 

Харківська 26 UKR 4,74 2,74 3,39 1,15 10 0,00 2 

Grаnny AUT 4,31 2,66 2,99 0,98 6 0,02 6 

Героїня UKR 4,20 2,47 2,86 1,02 8 0,01 5 

Venera SYR 4,34 2,86 2,11 1,03 9 0,89 13 

Сюїта UKR 3,86 3,16 2,14 0,59 2 0,95 14 

Етюд UKR 3,49 2,79 2,53 0,48 1 0,14 10 

X* – 4,53 2,91 3,31 – – – – 

min** – 3,49 2,47 2,11 – – – – 

max*** – 5,45 3,16 4,53 – – – – 

НІР05 – 0,37 0,51 0,59 – – – – 

Примітки: St – стандарт, bi – коефіцієнт регресії (екологічна пластичність), 

S²di – варіанса стабільності, X* – середнє, Z – ранг, min** – мінімальне 

значення, max***– максимальне значення. 

 

З’ясували, що за показником пластичності ознаки урожайності в 

агроекологічній зоні Полісся реагували на зміни умов вирощування сорти: 

Елегія миронівська – стандарт (UKR) (bі = 1,35), Leguan (POL) (bі = 1,81), 

Сімкода миронівська (UKR) (bі = 1,52), Koksa (POL) (bі = 1,43), МІП Злата 

(UKR) (bі = 1,33), Струна миронівська (UKR) (bі = 1,30), їх можна вважати 

сортами інтенсивного типу з позитивною реакцією на зміну умов середовища 

(табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2  

Екологічна пластичність і стабільність урожайності сортів пшениці 

м’якої ярої в зоні Полісся за урожайністю (2016–2018рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Полісся 

Урожайність, т/га Статистичні параметри 

2016 р. 2017 р. 2018 р. bi Z S²di Z 

Елегія миронівська – St UKR 5,25 6,40 3,70 1,35 11 0,01 5 

Koksa POL 5,21 6,75 3,87 1,43 12 0,03 8 

Сімкода миронівська UKR 5,39 6,67 3,63 1,52 13 0,01 6 

Leguan CZE 5,10 6,83 3,20 1,81 14 0,00 1 

Струна миронівська UKR 4,78 6,45 3,82 1,30 9 0,13 11 

МІП Злата UKR 4,66 6,54 3,85 1,33 10 0,26 14 

Панянка UKR 5,37 5,80 3,76 1,03 8 0,18 12 

Харківська 26 UKR 4,51 6,25 3,86 0,36 2 0,05 10 

Етюд UKR 5,18 5,27 3,83 0,73 5 0,23 13 

Venera SYR 4,68 5,58 4,04 0,76 6 0,02 7 

Сюїта UKR 4,60 5,62 3,93 0,84 7 0,00 2 

Ясна POL 4,25 6.27 3,56 0,55 3 0,04 9 

Героїня UKR 4,58 5,27 3,91 0,68 4 0,00 3 

Grаnny AUT 4,07 5.18 3,69 0,32 1 0,00 4 

X* – 4,80 6,06 3,78 – – – – 

min** – 4,07 5,18 3,20 – – – – 

max*** – 5,39 6,83 4,04 – – – – 

НІР05 – 0,36 0,52 0,48 – – – – 

Примітки: St – стандарт, bi – коефіцієнт регресії (екологічна пластичність), 

S²di – варіанса стабільності, X* – середнє, Z – ранг, min** – мінімальне 

значення, max***– максимальне значення. 

 

Чим менше квадратичне відхилення фактичних показників урожайності 

від теоретично очікуваних (S²di), тим стабільніший сорт. В досліджуваному 

наборі сортів більш стабільними виявили – Героїня, Сюїта (UKR), Leguan 

(CZE), Grаnny (AUT) (S²di = 0,00), Елегія миронівська, Сімкода миронівська 

(UKR) (S²di = 0,01), Venera (SYR) (S²di = 0,02), Koksa (POL) (S²di = 0,03), 

Харківська 26 (UKR) (S²di = 0,05), Етюд (UKR) (S²di = 0,23). 

Вплив погодних умов періоду вегетації сортів на стабільність 

врожайності в двох агроекологічних зонах за 2016–2018 рр. визначали 

враховуючи оцінку урожайності за низкою цих років. Для характеристики 

екологічної стійкості сортів найпоказовішими є вважали пластичності та 

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

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

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

(bi = 1,33), Елегія миронівська (UKR) (bi = 1,18) (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої ярої за 

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

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Урожайність, т/га 

Z 

Статистичні 

параметри  

Лісостеп Полісся bi S²di 

Елегія миронівська – St UKR 3,40 5,11 7 1,18 7,82 

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

МІП Злата UKR 4,01 5,01 2 1,44 2,58 

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

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

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

Панянка UKR 3,70 4,97 6 0,85 1,53 

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

Ясна POL 3,71 4,69 9 0,81 1,49 

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

Героїня UKR 3,17 4,58 11 0,93 1,28 

Сюїта UKR 3,05 4,70 12 0,63 1,64 

Етюд UKR 2,93 4,76 13 0,40 2,05 

Grаnny AUT 3,32 4,31 14 0,87 6,53 

X* – 3,55 4,87 – – – 

min** – 2,93 4,31 – – – 

max*** – 4,01 5,27 – – – 

НІР05 – 0,53 0,50 – – – 

Примітки: St – стандарт, bi – коефіцієнт регресії (екологічна пластичність), 

S²di – варіанса стабільності, X* – середнє, Z – ранг, min** – мінімальне 

значення, max***– максимальне значення. 

 

Ці сорти можна охарактеризувати за адаптивними властивостями як 

інтенсивні з вираженою реакцією на середовище, тобто відносно висока 

урожайність може бути результатом специфічної реакції на більш сприятливі 

умови вирощування. За коефіцієнтом регресії оптимальною реакцією на зміни 

умов середовища володіли сорти: Харківська 26 (bi = 1,08) (UKR), Leguan 

(bi = 0,94) (CZE) та Героїня (bi = 0,93) (UKR). 
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На основі структурного аналізу сортів пшениці м’якої ярої за 

основними елементами продуктивності: довжина головного колоса, кількість 

колосків у колосі, число зерен з колоса, маса зерна з колоса – провели 

розрахунки екологічної пластичності (bi) і екологічної стабільності (S
2
di) за 

кожною з цих ознак (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4  

Екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої ярої за 

довжиною головного колоса (Лісостеп та Полісся, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 
ДГК, см Z bi S

2
di ДГК, см Z bi S

2
di 

Елегія миронівська-St UKR 10,3 2 1,01 0,65 10,5 5 1,21 0,35 

Харківська 26 UKR 9,6 5 1,15 0,33 10,8 4 1,11 0,21 

Струна миронівська UKR 9,8 4 0,89 0,45 11,3 3 0,80 0,33 

Героїня UKR 9,5 6 1,17 0,33 11,6 2 0,79 0,26 

Ясна POL 8,4 12 0,99 0,58 9,9 6 1,11 0,32 

Grаnny AUT 7,8 13 1,17 0,44 9,4 10 0,88 0,25 

МІП Злата UKR 9,1 8 0,99 0,23 9,9 6 0,87 0,28 

Панянка UKR 11,1 1 0,77 0,27 11,8 1 0,67 0,30 

Сімкода миронівська UKR 8,9 9 0,94 0,21 9,6 9 0,78 0,41 

Koksa POL 9,4 7 1,12 0,28 9,7 8 1,32 0,36 

Етюд UKR 7,2 14 0,98 0,55 6,1 14 1,20 0,41 

Venera SYR 8,5 11 1,11 0,57 8,8 11 1,13 0,23 

Leguan CZE 9,9 3 1,24 0,58 7,8 12 1,14 0,31 

Сюїта UKR 8,8 10 0,88 0,32 7,8 12 0,89 0,33 

Х* – 9,2 – 1,03 0,41 9,6 – 0,99 0,32 

min** – 7,2 – 0,88 0,21 6,1 – 0,67 0,21 

max*** – 11,1 – 1,24 0,65 11,8 – 1,32 0,41 

НІР05 – 0,31 – – – 0,36 – – – 

Примітки: St – стандарт, ДГК – довжина головного колоса, Z – ранг, bi – 

коефіцієнт регресії (екологічна пластичність), S²di – варіанса стабільності, X* – 

середнє, min** – мінімальне значення, max***– максимальне значення. 

 

За довжиною колоса для зон Лісостепу та Полісся України виділено 

сорти, в яких за контрастних погодніх умов коефіцієнтом регресії наближається 

до одиниці. Це сорти українського еколого-географічного походжнення: Струна 

миронівська (bi = 0,89; 0,80), МІП Злата (bi = 0,99; 0,87), Панянка (bi = 0,77; 

0,67), Сімкода миронівська (bi = 0,94; 0,78), Сюїта (bi = 0,88; 0,89). 
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За роками досліджень спостерігали збільшення ознаки стабільності, що 

впливає на ймовірне зниження врожайності окремих сортів. За варіансою 

стабільності (S²di) низькопластичні форми з низьким значенням S²di 

вважаються широко адаптованими генотипами, але нерентабельними і їх 

відносять до екстенсивних, а високопластичні форми з низьким значенням S²di 

– до інтенсивних. Розрахунок показників екологічної пластичності та 

стабільності дозволив диференціювати сорти пшениці мʼякої ярої за нормою 

реакції на зміну умов вирощування та адаптивним потенціалом. 

Використовуючи коефіцієнти регресії та їх різницю за варіансами 

стабільності, визначено вплив як на середній рівень ознаки, так і її значення за 

роками, не лише пластичності, а й стабільності прояву ознаки – високій при 

низькому коефіцієнті регресії і низькому варіюванні його за варіансою 

стабільності. 

Кількість колосків у колосі – один з структурних елементів, що визначає 

урожайність зернових колосових культур, іноді може відігравати вирішальну 

роль у підвищенні продуктивності зерна. Вважається пластичим елементом 

структури урожайності, що залежить від екологічних умов, які впливають на 

особливості росту і розвитку рослин на ранніх етапах органоутворення Цей 

показник контролюється великою кількістю генів, взаємодія яких 

модифікуються умовами навколишнього природного середовища. Екологічну 

пластичність сортів оцінювали за коефіцієнтом регресії bі, що характеризує 

середню реакцію їх на зміну умов середовища. 

В агроекологічній зоні Лісостепу високі показники коефіцієнтів регресії 

за кількістю колосків у колосі та найбільшу реакцію на зміну гідротермічних 

умов мали сорти пшениці м’якої ярої – Venera (SYR) (bi = 1,35), Leguan (CZE) 

(bi = 1,29), Героїня (UKR) (bi = 1,27), Харківська 26 (UKR) (bi = 1,25), Koksa 

(POL) (bi = 1,22), Елегія миронівська (UKR) (bi = 1,13); у зоні Полісся – Koksa 

(POL) (bi = 1,42), МІП Злата (UKR) (bi = 1,25), Ясна (POL) (bi = 1,25), Leguan 

(CZE) (bi = 1,24). 

Для цих зон виявили сорти, які в комплексі при варіюванні погодних 
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умов з коефіцієнтом регресії, близькі до одиниці – Струна миронівська, 

Панянка, Сімкода миронівська, Сюїта (UKR) (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5  

Екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої ярої за 

кількістю колосків у колосі (Лісостеп та Полісся, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 
КК, 

шт. 
Z bi S

2
di 

КК, 

шт. 
Z bi S

2
di 

Елегія миронівська-St UKR 16,6 5 1,13 0,66 17,6 4 1,11 0,36 

Харківська 26 UKR 16,1 7 1,25 0,34 17,2 5 1,17 0,22 

Струна миронівська UKR 10,1 14 0,79 0,46 16,5 7 0,90 0,44 

Героїня UKR 15,6 9 1,27 0,26 18,5 3 0,69 0,21 

Ясна POL 16,0 8 0,89 0,67 16,9 6 1,25 0,39 

Grаnny AUT 14,7 12 1,27 0,38 15,7 9 0,91 0,26 

МІП Злата UKR 15,1 10 0,89 0,27 14,9 11 1,25 0,25 

Панянка UKR 16,9 3 0,67 0,25 18,6 2 0,77 0,33 

Сімкода миронівська UKR 16,9 4 0,99 0,29 16,4 8 0,98 0,42 

Koksa POL 17,5 2 1,22 0,38 18,9 1 1,42 0,27 

Етюд UKR 13,2 13 0,88 0,76 11,1 14 1,11 0,34 

Venera SYR 14,9 11 1,35 0,69 13,8 12 1,23 0,13 

Leguan CZE 18,1 1 1,29 0,54 15,7 10 1,24 0,26 

Сюїта UKR 16,5 6 0,97 0,56 13,3 13 0,89 0,43 

Х* – 15,6 – 1,06 0,46 16,1 – 1,06 0,31 

min** – 10,1 – 0,97 0,25 11,1 – 0,89 0,21 

max*** – 18,1 – 1,29 0,76 18,9 – 1,42 0,44 

НІР05 – 0,19 – – – 0,27 – – – 

Примітки: St – стандарт, КК – кількість колосків з колоса, Z – ранг, bi – 

коефіцієнт регресії (екологічна пластичність), S²di – варіанса стабільності, X* – 

середнє, min** – мінімальне значення, max***– максимальне значення. 

 

Відразу ж після переходу рослин від вегетативного розвитку до 

генеративного починає відбуватися поступова реалізація біопотенціалу 

важливого елемента врожайності – кількість зерен у колосі, від якого залежить 

майбутній урожай. Ознака єодним із важливих елементів структури врожаю 

зернових колосових культур, що відіграє важливу роль у підвищенні їх зернової 

продуктивності. Озерненість колоса один із основних показників 

продуктивності, що, у свою чергу, обумовлено генотипом і погодними умовами 

під час цвітіння, тому необхідно вивчати прояв цієї ознаки для застосування в 

селекції пшениці з метою підвищення її ефективності [162]. 
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Відмітили диференціацію сортів за кількістю зерен з одного колоса. В 

середньому за роки досліджень у зоні Лісостепу дана ознака варіювала від 29,3 

до 56,3 шт. зерен; у зоні Полісся – від 34,9 до 46,7 шт. За коефіцієнтом регресії 

(bi) в лісостеповій зоні 50 % сортів мали значення bi ˃ 1, в зоні Полісся – 36 % 

(табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої ярої за 

кількістю зерен з колоса (Лісостеп та Полісся, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 
КЗК, 

шт. 
Z bi S

2
di 

КЗК, 

шт. 
Z bi S

2
di 

Елегія миронівська – St UKR 38,9 4 1,13 0,52 41,7 8 1,27 0,36 

Харківська 26 UKR 37,6 7 1,25 0,14 43,4 6 1,19 0,44 

Струна миронівська UKR 38,8 5 0,79 0,66 44,7 5 0,81 0,14 

Героїня UKR 34,6 11 1,27 0,16 41,3 9 1,65 1,31 

Ясна POL 37,0 8 0,89 0,77 45,4 3 1,20 0,59 

Grаnny AUT 29,3 14 1,27 0,18 39,9 12 0,79 0,26 

МІП Злата UKR 33,3 13 0,84 0,27 40,4 11 0,75 0,31 

Панянка UKR 36,1 9 0,67 0,15 46,7 1 0,91 0,33 

Сімкода миронівська UKR 35,4 10 0,98 0,27 45,2 4 0,88 0,62 

Koksa POL 41,8 2 1,22 0,34 45,9 2 1,15 0,21 

Етюд UKR 34,1 12 0,81 0,56 34,9 14 0,69 0,22 

Venera SYR 38,6 6 1,35 0,39 42,2 7 0,78 0,43 

Leguan CZE 56,3 1 1,19 0,44 40,7 10 1,34 0,26 

Сюїта UKR 41,6 3 0,87 0,36 39,9 13 0,89 0,57 

Х* – 38,1 – 1,04 0,37 42,3 – 1,05 0,43 

min** – 29,3 – 0,67 0,15 34,9 – 0,69 0,14 

max*** – 56,3 – 1,35 0,77 46,7 – 1,65 1,31 

НІР05 – 0,1 – – – 0,16 – – – 

Примітки: St – стандарт, КЗК – кількість зерен з колоса, Z – ранг, bi – 

коефіцієнт регресії (екологічна пластичність), S²di – варіанса стабільності, X* – 

середнє, min** – мінімальне значення, max***– максимальне значення. 

 

За кількістю зерен з колоса коефіцієнт регресії для зони Лісостепу 

України виявився високим (bi = 1,19–1,35) у сортів пшениці м’якої ярої – 

Venera (SYR), Leguan (CZE), Koksa (POL), Grаnny (AUT), Героїня, 

Харківська 26, Елегія миронівська (UKR). Для зони Полісся виявився високим 

(bi = 1,15–1,65) – Героїня, Харківська 26, Елегія миронівська (UKR), Ясна, 
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Koksa (POL), Leguan (CZE), що вказує на значну їх реакцію на зміну умов 

вирощування за цією ознакою. 

Для зон Лісостепу та Полісся України виділено сорти з України – Струна 

миронівська (bi = 0,79; 0,81), МІП Злата (bi = 0,84; 0,75), Панянка (bi = 0,67; 

0,91), Сімкода миронівська (bi = 0,98; 0,88), Етюд (bi = 0,81; 0,69), Сюїта 

(bi = 0,87; 0,89), які стабільні в стресових умовах вирощування. 

Важливий елемент продуктивності пшениці – маса зерна з колоса. Вона 

залежить від низки чинників, а також від умов вирощування. Результати 

досліджень встановили, що маса зерна з колоса у сортів пшениці м’якої ярої 

варіювала залежно від зон вирощування (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Екологічна пластичність і стабільність сортів пшениці м’якої ярої за 

масою зерна з колоса (Лісостеп та Полісся, 2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 
Країна 

походження 

Лісостеп Полісся 
МЗК, 

г 
Z bi S

2
di 

МЗК, 

г 
Z bi S

2
di 

Елегія миронівська – St UKR 1,71 2 0,67 0,23 2,31 6 0,68 0,63 

Харківська 26 UKR 1,38 8 1,38 0,47 1,68 14 0,78 0,47 

Струна миронівська UKR 1,62 5 0,66 0,13 2,4 4 0,66 0,53 

Героїня UKR 1,37 10 1,22 0,12 1,89 12 1,22 0,33 

Ясна POL 1,29 13 0,94 0,13 2,0 8 0,94 0,17 

Grаnny AUT 1,35 12 1,27 0,16 1,9 10 1,17 0,32 

МІП Злата UKR 1,41 7 0,30 0,22 2,2 7 0,38 0,22 

Панянка UKR 1,52 6 0,49 0,37 2,4 5 0,79 0,37 

Сімкода миронівська UKR 1,36 11 0,55 0,12 1,9 11 0,95 0,42 

Koksa POL 1,71 3 0,35 0,34 2,42 2 1,15 0,37 

Етюд UKR 1,0 14 0,43 0,18 1,81 13 0,63 0,48 

Venera SYR 1,38 9 1,34 0,14 2,0 9 1,14 0,45 

Leguan CZE 1,83 1 0,71 0,19 3,1 1 0,66 0,33 

Сюїта UKR 1,63 4 0,53 0,23 2,41 3 1,44 0,29 

Х* – 1,46 – 0,77 0,21 2,2 – 0,90 0,38 

min** – 1,0 – 0,30 0,13 1,68 – 0,38 0,17 

max*** – 1,83 – 1,38 0,47 3,1 – 1,44 0,63 

НІР05 – 0,05 – – – 0,01 – – – 

Примітки: St – стандарт, МЗК – маса зерена з колоса, Z – ранг, bi – 

коефіцієнт регресії (екологічна пластичність), S²di – варіанса стабільності, X* – 

середнє, min** – мінімальне значення, max***– максимальне значення. 
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Широкою екологічною реакцією відрізняються сорти у зоні Лісостепу з 

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

(S
2
di = 0,47), Героїня (UKR) (S

2
di = 0,12), Grаnny (AUT) (S

2
di = 0,16), Venera 

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

2
di = 0,33), 

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

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

2
di = 0,45); 

Сюїта (UKR) (S
2
di = 0,29).  

 

4.2. Параметри адаптивної здатності  

 

Загальна адаптаційна здатність генотипу (ЗАЗ) характеризує середнє 

значення ознаки в різних умовах середовища, специфічна адаптивна здатність 

(САЗ) — відхилення від ЗАЗ у визначеному середовищі. Порівняння генотипів 

по загальній адаптивній здатності можна провести шляхом зіставлення ЗАЗi. Як 

міру стабільності генотипу запропоновано застосовувати варіансу САЗі. Оцінка 

генотипів по параметрах, що визначають адаптивну здатність і стабільність, 

представлена у таблиці 4.8. 

Встановили, що більші значення загальної адаптивної здатності свідчать 

про більшу стабільність генотипу. Сорти: Leguan (CZE), Струна миронівська, 

Сімкода миронівська (UKR), Koksa, Ясна (POL). забезпечили максимальний 

рівень врожайності по всій сукупності середовищ. 

Відношення lgi = (GxE)i/
2
САЗi може служити показником нелінійності 

відповіді генотипу на середовище. Якщо lgi1, генотип реагує на більшість 

середовищ нелінійно, а при lgi0 переважає лінійна реакція генотипу па 

середовище. Для визначення ефекту компенсації використовують коефіцієнти 

компенсації (К) генотипів і середовищ. При Kgi = 1 ефекти компенсації і 

дестабілізації приблизно рівні. При Kgi>1 ефекти взаємодії генотипу і 

середовища збігаються за знаком з ефектами середовища і варіанса 
2
САЗі 

зростає більше в порівнянні з 
2
САЗі (дестабілізуючий ефект). 
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Таблиця 4.8 

Параметри стабільності і адаптаційної здатності генотипів пшениці м’якої ярої 2016–2018 рр. 
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X (u+v) ЗАЗgi  (v) 
2

(GxE)gi 
2
(САЗ)gi САЗgi Sgi СЦГi ВСГi li Kgi bi 

Елегія миронівська – St 4,28 0,12 0,08 1,88 1,37 32,1 1,78 41,66 0,04 1,61 1,18 

МІП Злата 4,64 0,49 0,12 1,96 1,40 30,2 2,09 45,12 0,06 1,67 1,44 

Струна миронівська 4,57 0,41 0,21 2,00 1,41 30,9 2,00 43,74 0,11 1,70 1,35 

Koksa 4,41 0,26 0,25 2,05 1,43 32,5 1,81 40,95 0,12 1,75 1,36 

Leguan 4,39 0,24 0,04 1,39 1,18 26,9 2,25 51,15 0,03 1,19 1,08 

Сімкода миронівська 4,39 0,23 0,12 1,79 1,34 30,5 1,95 44,47 0,07 1,53 1,33 

Ясна 4,34 0,19 0,35 1,32 1,15 26,5 2,25 51,90 0,27 1,13 0,81 

Панянка 4,02 -0,14 0,32 0,72 0,85 21,1 2,47 61,57 0,45 0,62 0,85 

Харківська 26 4,19 0,04 0,06 1,04 1,02 24,3 2,34 55,82 0,06 0,89 0,94 

Grаnny 4,04 -0,11 0,01 1,15 1,07 26,5 2,10 51,88 0,01 0,98 0,87 

Героїня 3,95 -0,21 0,02 1,30 1,14 28,9 1,87 47,40 0,01 1,11 0,93 

Venera 3,63 -0,52 0,25 0,94 0,97 26,7 1,87 51,40 0,27 0,80 0,79 

Сюїта 3,82 -0,33 0,28 1,16 1,08 28,2 1,86 48,68 0,24 0,99 0,63 

Етюд 3,48 -0,67 0,29 0,47 0,68 19,7 2,24 64,26 0,61 0,40 0,40 

Примітка: St – стандарт. 
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При доборі стабільних генотипів варто віддавати перевагу генотипам з 

Kgi<1. Коефіцієнт адаптивності bi свідчить про перевагу ефектів загальної чи 

специфічної адаптивної здатності в генотипах у всій сукупності середовищ. 

У цьому випадку подальший аналіз залежить від структури САЗ, для 

характеристики якої можна використовувати коефіцієнт нелінійності відповіді 

на середовище. Можливі дві такі ситуації: якщо l0, то частка ефектів 

взаємодії невелика і генотипи в основному реагують на середовище лінійно. 

При проведенні аналізу в передбачуваних умовах середовища (різні місцевості, 

види закритого грунту тощо) можна розділити всі середовища на зони низької, 

середньої і високої родючості, що зменшить фенотипову варіансу генотипів у 

кожному середовищі в порівнянні до загальної варіанси. Надалі необхідний 

аналіз умов вирощування в кожній агроекологічній зоні з метою їх оптимізації. 

При вивченні генотипів у непередбачених умовах середовища (роки) останнє 

зробити неможливо. Проте в обох випадках можна виділити сорт чи групу 

сортів, що будуть формувати оптимальну врожайність як у передбачуваних, так 

і в непередбачених умовах середовища. Зменшити фенотипову мінливість 

генотипів можна шляхом добору на ЗАЗ з урахуванням стабільності. Якщо l1, 

то переважає нелінійність відповіді на середовище. У передбачуваних умовах 

середовища доцільно проводити добір на специфічну адаптивну здатність, у 

непередбачуваних вести добір на ЗАЗ з урахуванням стабільності. 

Незначні величини коефіцієнта компенсації свідчать про те, що 

переважають ефекти компенсації над ефектами дестабілізації. У цих же сортів 

найвищими виявились і значення варіанси САЗ. Для визначення ефекту 

компенсації використовують коефіцієнти компенсації генотипів і середовищ. 

Ефекти компенсації і дестабілізації приблизно рівні. При коефіцієнті 

компенсації більшого за одиницю ефекти взаємодії генотипу і середовища 

збігаються за знаком з ефектами середовища. При доборі стабільних генотипів 

варто віддавати перевагу сортам з коефіцієнтом компенсації меншим за 

одиницю: Сюїта, Харківська 26 (UKR), Grаnny (AUT), Venera (SYR). Більшість 
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вивчених сортів мали високі значення селекційної цінності генотипу та 

відносно невеликі значення параметра відносної стабільності. 

 

4.3 Використання індексів посухостійкості як адаптивної ознаки в 

різних агроекологічних зонах. 

 

З метою вивчення досліджуваних сортів за реакцією на посуху 

застосовано індексний підхід, який широко використовується у всьому світі. 

Індекси посухостійкості придатні для визначення впливу будь-якого стресу і 

досить часто використовуються для визначення посухостійкості. Суть цього 

способу полягає в оцінці ступеня зниження врожайності на фоні посухи в 

порівнянні з зволоженим фоном вираженої у відсотках або інших одиницях, що 

і є індексом посухостійкості. Важливо, що в усіх індексах використовується не 

більше чотирьох параметрів, а саме урожайність сорту в умовах посухи і в 

умовах достатнього зволоження, та середні урожайності набору сортів у 

вказаних умовах. Причому середні урожайності набору сортів також 

використовують для характеристики умов середовища, рівня напруженості 

посухи, а рівні урожайності сортів характеризують реакцію окремих генотипів 

на дію посухи. Перевагами способу оцінки посухостійкості з використанням 

індексів є доступність необхідних даних, можливість вивчення значного за 

обсягом набору сортів, простота розрахунків, визначення в одиницях 

найважливішої агрономічної характеристики – урожайності. Серед недоліків 

слід вказати, що індекси посухостійкості не надають інформації про механізми 

протидії стресу, які можуть відрізнятися в залежності від генотипу. 

Для відбору посухостійких сортів на даний час індекси посухостійкості 

набувають актуальності, вони характеризують рівень зниження врожайності під 

впливом посухи порівняно з оптимальними умовами вирощування та базуються 

як на стійкості, так і на чутливості генотипів до водного стресу. Для 

обчислення відповідних індексів обирали два роки для порівняння з 

оптимальною та мінімальною врожайністю сортів пшениці м’якої ярої, у зоні 
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Лісостепу 2017 р. – з мінімальною врожайністю і 2016 р. – з оптимальною, у 

зоні Полісся 2017 р. та 2018 р., відповідно. 

Індекс толерантності до посухи (TOL) показує зниження урожайності під 

впливом посухи в абсолютних одиницях. Відмічали оптимальний рівень 

врожайності сортів при низьких показниках цього індексу. Розмах варіювання у 

зоні Лісостепу даного показника становив від 0,70 до 2,50. (таб. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Характеристика сортів пшениці м’якої ярої за індексами посухостійкості 

(Лісостеп, 2016–2017 рр.) 

Сорт, стандарт 

Рік Індекс 

Р
ей
ти
н
г 

со
р
ту

 

Yp 2016 Ys 2017 SSI STI DTE MP GM HM TOL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НІР05 0,37 0,51 – – – – – – – – 

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

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

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

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

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

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

TOL – індекс толерантності.  
 

В результаті аналізу виявили оптимальний рівень врожайності за умов 

водного дефіциту у сортів: Сюїта, Етюд (UKR) та Ясна (POL). Сорти: Venera 
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(SYR), Leguan (CZE), Grаnny (AUT) характеризувалися високим значенням 

TOL (1,48–2,50), що вказує на зниження їх урожайності в умовах даного 

стресового фактору.  

Визначили сорти: Етюд, Панянка та Сюїта (UKR) з високим рівнем 

врожайності за впливу абіотичних чинників навколишнього природного 

середовища, відмітили що фактичний рівень продуктивності майже не 

знижувався (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Характеристика сортів пшениці м’якої ярої за індексами посухостійкості 

(Полісся, 2017–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 

Рік Індекс 

Р
ей
ти
н
г 

со
р
ту

 

Yp 2017 Ys 2018 SSI STI DTE MP GM HM TOL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НІР05 0,36 0,48 – – – – – – – – 

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

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

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

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

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

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

TOL – індекс толерантності. 
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Індекс середньої урожайністі (MP) характеризує урожайність сорту у 

посушливі та оптимальні роки. Розмах варіювання цього індексу у зоні 

Лісостепу склав від 3,14 до 4,20. За даним показником виділили сорти: 

МІП Злата, Панянка, Харківська 26 (UKR), Leguan (CZE), Koksa (POL), які 

здатні формувати високу урожайність за різних погодних умов. Найбільше 

значення MP спостерігали у зоні Полісся у сортів: МІП Злата (5,31), 

Сімкода миронівська (5,20), Струна миронівська (UKR) (5,15), що свідчить про 

їх чутливість до зміни клімату. 

Індекс толерантності до стресу (STI) характеризує сорт стабільним рівнем 

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

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

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

миронівська , Струна миронівська (UKR), Leguan (CZE) (STI = 0,728–0,786). 

Також для цих сортів відмітили варіювання розмаху індексу середнього 

геометричного урожайності (GM) від 3,12 до 4,01 в агроекологічній зоні 

Лісостепу та від 3,99 до 5,11 в зоні Полісся. 

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

результатами оцінки виділили за індексами сприйнятливості (SSI) та 

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

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

МІП Злата та Leguan (CZE). 

Встановлено зв’язок рівня продуктивності сортів пшениці м’якої ярої за 

дефіциту вологи та індексів стійкості до посухи в агроекологічних зонах 

Лісостепу (Додаток К) та Полісся (Додаток Л) України.  

Встановлення кореляційних зв’язків дає змогу звернути увагу дослідників 

на пошук причинного зв’язку між ознаками й властивостями, що складаються 

або безпосередньо є дією однієї ознаки на іншу, або ж ці дві ознаки залежать 

від загальної причини. Виявлено, що значна частина індексів досить тісно 

корелює між собою, адже всі вони є різними модифікаціями відношення рівня 
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урожайності у несприятливих умовах до рівня урожайності у сприятливих 

умовах (табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11 

Кореляція урожайності сортів пшениці та індексів посухостійкості 

(Лісостеп та Полісся) 

 Ys SSI STI DTE MP GM HM TOL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гармонійне, TOL – індекс толерантності. 

 

За результатами досліджень, у зоні Лісостепу відмічено істотну 

залежність урожайності в несприятливих та оптимальних умовах дослідження 

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

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

меншим стресовим навантаженням і, відповідно, меншою різницею між роками 

за рівнем урожайності. 

За рейтингом посухостійкості кращими для двох агроекологічних зон 

вирощування виявлено сорти: Струна миронівська, Сімкода миронівська, 

МІП Злата, (UKR), Koksa (POL), Героїня, Панянка (UKR) (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Рейтинг посухостійкості сортів у зонах Лісостепу та Полісся  

(2016 – 2018 рр.) 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Розрахунок показників екологічної пластичності та стабільності 

дозволив диференціювати сорти пшениці мʼякої ярої за нормою реакції на 

зміну умов вирощування та адаптивним потенціалом. Високопластичну 

реакцію (bi > 1) в агроекологічних зонах Лісостепу та Полісся за врожайністю 

на умови вирощування визначили у сортів: МІП Злата (UKR) (bі = 1,44), Koksa 

(POL) (bі = 1,36), Струна миронівська (bі = 1,35), Сімкода миронівська 

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

охарактеризувати за адаптивними властивостями як інтенсивні з вираженою 

реакцією на середовище, тобто відносно висока урожайність може бути 

результатом специфічної реакції на більш сприятливі умови вирощування. 

Виділено у двох зонах найбільш стабільні сорти за рівнем урожайності – Ясна 

(POL), Сюїта, Панянка, Харківська 26, Елегія миронівська (UKR). 



 141 

2. За коефіцієнтом регресії наближеного до bі = 1 з оптимальною 

реакцією на зміни умов вирощування варто відмітити сорти Leguan (CZE) 

(bі = 1,08) і Харківська 26 (UKR) (bі = 0,94). 

3. Встановлено, що стабільність і пластичність сортів пшениці м’якої ярої 

у різних агроекологічних зонах за елементами продуктивності залежить від 

генотипу та умов року вирощування. Виділено сорти, які виявляли 

толерантність до стресових умов середовища і забезпечували достатньо високу 

реалізацію потенціалу продуктивності – Струна миронівська, МІП Злата, 

Панянка, Сімкода миронівська, Сюїта (UKR). 

4. Виявлено, що в зоні Лісостепу відносно високою посухостійкістю 

характеризувалися сорти: Сімкода миронівська, Панянка, Струна миронівська, 

МІП Злата (UKR); у зоні Полісся – Koksa (POL), Струна миронівська, 

МІП Злата, Елегія миронівська (UKR), які за результатами оцінки виділено за 

більшістю індексів посухостійкості.  

5. Виявлено на основі кореляційного аналізу відносно сильні позитивні 

зв’язки урожайності в несприятливих умовах для індексів SSI, STI, GM, HM у 

зоні Лісостепу. У зоні Полісся зв’язок урожайності в посушливих умовах з 

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

навантаженням і, відповідно, меншою різницею між роками та більшим рівнем 

урожайності. 

 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковані наукові праці 

[242–246].  

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

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

в умовах Лісостепу України. Селекція і насінництво: міжвідомчий тематичний 

науковий збірник. Харків, 2016. Вип. 109. С. 57–61  

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

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

stability of spring bread wheat varieties by yield level in agro-ecological zones of the 
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Forest-Steppe and Polissia of Ukraine. American Journal of Agriculture and 

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

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

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

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

(30). С. 57–61. 

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

Кузьменко Є. А. Адаптивний потенціал вихідного матеріалу для селекції 

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

Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики, 

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

ін.]. К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2017. Т. 21. С. 

221–224.  

5. Близнюк Р. М. Урожайність, стабільність і пластичність сортів пшениці 

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

і технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали VІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (с. Центральне, 

19 квітня 2019 р.). Вінниця: ТОВ «ТВОРИ , 2019. С. 53.  
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЦІННИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК 

ГІБРИДНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ У ЗОНАХ 

ЛІСОСТЕПУ І ПОЛІССЯ 

 

Методом гібридизації створено новий селекційний вихідний матеріал 42 

гібридних комбінації батьківськими компонентами яких є сорти пшениці м’якої 

ярої вітчизняної та зарубіжної селекції: Елегія миронівська, 

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

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

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

гібридів та батьківських форм висівали в гібридному розсаднику в рядках 

довжиною 1 м з міжряддям 15 см. 

Проведено структурний аналіз гібридного матеріалу першого покоління 

пшениці м’якої ярої та батьківських форм за елементами продуктивності 

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

двох агроекологічних зонах Лісостепу (МІП) та Полісся (НСДС). Встановлено 

різні типи фенотипового домінування за даними ознаками.  

За результатами аналізу виявлено значну диференціацію між гібридами 

першого покоління пшениці м’якої ярої різних зон вирощування за довжиною 

головного колоса (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за типами фенотипового 

домінування довжини колоса 
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Серед 42 комбінацій схрещувань у зоні Лісостепу позитивне 

наддомінування (гетерозис) виявили у 15 (35,7 %) гібридів, у десяти (23,8 %) – 

часткове позитивне домінування, у 15 (35,7 %) – проміжне успадкування даної 

ознаки, у двох (4,8 %) – часткове негативне домінування.  

За характером фенотипового домінування гібриди першого покоління в 

зоні Полісся розподілили наступним чином: позитивне наддомінування 

проявили вісім комбінацій (19,1 %), часткове позитивне домінування – дев’ять 

(21,4 %), проміжне успадкування – 16 (38,1 %), часткове негативне домінування 

– чотири (9,5 %), депресію – п’ять (11,9 %).  

Розраховували показник домінування (hр) для оцінки характеру 

фенотипового домінування гібридів першого покоління пшениці м’якої ярої за 

елементами продуктивності для двох агроекологічних зон Лісостепу та Полісся 

України. Слід зазначити, що показники позитивного наддомінування за 

довжиною головного колоса визначили у комбінаціях Ясна / Аранка (hр = 3,7; 

3,3), Ясна / Granny (hр = 1,3; 1,3), Аранка / Granny (hр = 10,0; 6,5), батьківські 

компоненти яких становлять селекційну цінність для різних агроекологічних 

зон вирощування. Характер успадкування кількості колосків головного колоса 

гібридами F1 пшениці м’якої ярої наведено на рисунку 5.2.  
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Рис. 5.2. Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за типами фенотипового 

домінування кількості колосків у колосі (2016 р.) 
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За типами фенотипового домінування кількості колосків головного 

колоса: позитивне наддомінування, часткове позитивне домінування, проміжне 

успадкування та депресію гібридні комбінації у різних зонах вирощування не 

виявили суттєвої різниці. Відмінності спостерігали лише щодо часткового 

позитивного домінування і часткового негативного домінування. Позитивне 

наддомінування за даною ознакою для зон Лісостепу та Полісся виявлено у 

комбінаціях пшениці м’якої ярої Елегія миронівська / Ясна, 

Струна миронівська / Аранка, Харківська 26 / Струна миронівська, 

Ясна / Елегія миронівська, Ясна / Харківська 26, Ясна / Героїня, Ясна / Аранка, 

Аранка / Елегія миронівська, Аранка / Granny, часткове позитивне домінування 

– Елегія миронівська / Харківська 26, Елегія миронівська / Аранка, 

Елегія миронівська / Granny, Струна миронівська / Granny, 

Аранка / Струна миронівська, Granny / Героїня. 

За розрахунками показника фенотипового домінування кількості зерен з 

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

позитивного наддомінування у гібридів F1 варіював від hр = 1,1 до 11 (рис. 5.3). 

У різних зонах вирощування для 15 (35,7 %) комбінацій спостерігали гетерозис, 

для однієї (2,4 %) – часткове позитивне домінування, для чотирьох (9,5 %) – 

часткове негативне домінування, для двох (4,8 %) – депресію. 
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Рис. 5.3. Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за типами фенотипового 

домінування кількості зерен у колосі (2016 р.) 
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У зоні Лісостепу позитивне наддомінування (гетерозис) за масою зерна 

з колоса відмітили у 15 (35,7 %) гібридів, у трьох (7,1 %) – часткове позитивне 

домінування, у 19 (45,2 %) – проміжне успадкування даної ознаки, у трьох 

(7,2 %) – часткове негативне домінування, у двох (4,8 %) – депресію (рис. 5.4).  

За характером фенотипового домінування гібриди F1 у зоні Полісся 

України розподілили наступним чином: позитивне наддомінування відмічено у 

восьми комбінацій (19,0 %), часткове позитивне домінування – у семи (16,7 %), 

проміжне успадкування – 23 (54,8 %), часткове від’ємне домінування – у двох 

(4,8 %), депресію – у двох (4,8 %). 
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Рис. 5.4. Розподіл гібридів F1 пшениці м’якої ярої за типами фенотипового 

домінування маси зерна з колоса (2016 р.) 

 

Показники позитивного наддомінування за масою зерна з колоса для 

агроекологічних зон Лісостепу та Полісся спостерігали у комбінаціях пшениці 

м’якої ярої Елегія миронівська / Струна миронівська (hр = 1,3; 2,0), 

Струна миронівська / Аранка (hр = 1,5; 2,0), Харківська 26 / Ясна (hр = 9,0; 2,0), 

Аранка / Героїня (hр = 2,5; 1,3), часткове позитивне домінування – 

Струна миронівська / Granny (hр = 0,8; 1,0).  
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Висновки до розділу 5 

 

1. За показником домінування (hр) оцінено характер успадкування у 

гібридів першого покоління пшениці м’якої ярої за довжиною головного 

колоса, кількістю колосків і зерен, масою зерна. 

2. Прослідковано значне варіювання показника (hр), залежно від ознаки 

та комбінації схрещування, від позитивного наддомінування (hр > +1) до 

депресії (hр < -1). Однак, у значної кількості гібридів (20,7–42,7 %): 

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

Струна миронівська / Аранка, Харківська 26 / Струна миронівська, 

Ясна / Елегія миронівська, Ясна / Харківська 26 за даними ознаками відмічено 

позитивне домінування та наддомінування, що становить практичний інтерес 

для подальшої роботи. Батьківські компоненти даних гібридів становлять 

господарську цінність для різних агроекологічних зон вирощування.  
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 

М’ЯКОЇ ЯРОЇ 

 

Загострення світової продовольчої кризи та формування негативних для 

споживачів прогнозів щодо подальшої цінової динаміки на ринку агропродукції 

актуалізують питання забезпечення продовольчої безпеки для переважної 

більшості країн світу. Для України проблема забезпечення продовольчої 

безпеки має особливо важливе значення, що зумовлюється насамперед 

сучасним станом розвитку вітчизняного агропромислового комплексу, 

нарощування виробництва у якому відбувається переважно екстенсивним 

шляхом [247]. Водночас сприятливі природно-кліматичні умови для 

вирощування переважної більшості сільськогосподарських культур і потужний 

людський потенціал дозволяють Україні не лише забезпечити власну 

продовольчу безпеку, а й стати активними гравцем на світовому ринку 

продовольства. Відтак необхідно прискорити процеси впровадження 

інноваційних технологій у виробництво й забезпечення дохідності 

товаровиробників. Сучасне світове сільське господарство потребує системного 

нарощування сільськогосподарської продукції на основі інтенсифікації 

виробництва. Завдяки такому напряму в економічно розвинутих країнах у 

минулому столітті було впроваджено стратегію надійної продовольчої безпеки, 

стабільне забезпечення населення своїх країн власною якісною 

сільськогосподарською продукцією. Основою будь-якого напряму є 

сортооновлення та створення технології їх вирощування, що забезпечило б 

найбільш ефективне використання потенціалу вітчизняних сортів, сприяло 

підвищенню їх конкурентоспроможності [248, 249]. 

З огляду на сучасні зміни, що відбуваються в зерновому комплексі, 

першочергового значення набувають питання організації системи ефективного 

зерновиробництва, що значною мірою визначається не лише внутрішніми, а й 

зовнішніми чинниками [250]. Зерновий сектор забезпечує широкий асортимент 
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незамінної продукції й безпосередньо впливає на обсяги виробництва 

продукції тваринництва. Розширення і удосконалення виробництва зерна 

високої якості гарантує продовольчу безпеку населення країни, економічну 

стабільність держави [251]. Разом з тим, в умовах відкритої економіки слід 

зважати на загальносвітові тенденції розвитку галузі та зернового ринку, що 

визначають необхідні обсяги виробництва конкретних культур. В умовах 

євроінтеграції для України особливої актуальності набуває питання 

відповідності якості продукції європейським стандартам. 

Для оцінки економічної ефективності сільськогосподарського 

виробництва використовують відносні, натуральні і вартісні показники. 

Натуральні показники самі по собі ще не вказують на рівень економічної 

ефективності виробництва, але є вихідними для її вимірювання. Адже 

врожайність сільськогосподарських культур повною мірою характеризує 

ступінь ефекту, одержаного в процесі виробництва, і відображає лише один бік 

досягнутої ефективності. З іншої сторони, визначення економічної 

ефективності ґрунтується на врахуванні розміру виробничих витрат, які 

забезпечили одержання наявної врожайності. Адже один і той самий рівень 

урожайності може бути досягнутий при різних витратах або при рівновеликих 

витратах досягається різна врожайність. Для одержання порівнянних величин 

витрат і результатів обсяг виробленої продукції обчислюють у вартісному 

виразі [252]. 

Найважливішим результативним показником сільськогосподарського 

виробництва є обсяг валової й товарної продукції аграрних підприємств та 

галузей, на основі яких можна розрахувати валовий і чистий дохід та прибуток. 

Таким чином, в умовах ринкових відносин зростає роль вартісних показників, 

які повніше враховують розвиток товарного обігу, сприяють зміцненню 

економічних зв’язків та госпрозрахунку й конкурентоспроможності 

агроформувань. Для визначення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва необхідно насамперед одержаний 

результат (ефект) порівняти з виробничими витратами або ресурсами, що його 
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створили. У процесі сільськогосподарського виробництва використовуються 

робоча сила, сільськогосподарські угіддя, засоби виробництва, а 

функціонування цих ресурсів пов’язане з виробничими витратами. Тому для 

визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в 

цілому по аграрних підприємствах зокрема доцільно використовувати таку 

систему показників: вартість валової продукції на 1 га сільськогосподарських 

угідь, на одного середньорічного працівника чи на 1 люд.-год., на 1 грн 

основних виробничих фондів, на 1 грн виробничих витрат; обсяг валового, 

чистого доходу та прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь, на одного 

середньорічного працівника чи на 1 люд.-год., на 1 грн основних виробничих 

фондів та на 1 грн витрат виробництва; рівень рентабельності та норма 

прибутку сільськогосподарського виробництва. Наведені показники 

характеризують ефективність використаних виробничих ресурсів, окупність 

витрат виробництва та його рентабельність. 

Визначення економічної ефективності виробництва окремих видів 

продукції рослинництва здійснюється на основі системи показників, які 

враховують відповідні особливості аграрних галузей. Для порівняння 

економічної ефективності виробництва окремих видів продукції рослинництва 

використовують такі показники: виробництво валової продукції рослинництва в 

розрахунку на 1 га посіву; на одного середньорічного працівника; на 1 люд.-

год.; на 1 грн виробничих витрат; валовий та чистий дохід і прибуток на 1 га 

посіву, на 1 люд.-год.; на 1 грн виробничих витрат; рівень рентабельності 

виробництва. 

Економічну ефективність виробництва продукції одного виду визначають 

за допомогою таких показників як урожайність сільськогосподарських культур, 

продуктивність тварин, затрати праці на 1 т продукції, собівартість одиниці 

продукції, прибуток з розрахунку на 1 га посіву, рентабельність [253]. 

Економічна ефективність вирощування пшениці м’якої ярої залежала від 

виробничих витрат та рівня продуктивності досліджуваних сортів (табл. 6.1, 

6.2). 
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Таблиця 6.1 

Показники економічної ефективності вирощування сортів пшениці м’якої ярої в зоні Лісостепу (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 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. 

Елегія 

миронівська – St 
4,60 2,74 3,11 62 65 65 31165 20208 22936 15670 10208 11936 124,6 110,2 110,9 

МІП Злата 5,45 2,95 3,61 65 65 65 40194 21756 26624 31194 11756 15624 134,7 111,8 114,2 

Струна 

миронівська 
4,89 2,59 4,22 65 73 65 36064 20655 31123 27064 10655 20123 130,1 110,7 118,3 

Сімкода 

миронівська 
5,01 2,61 3,64 70 70 67 38828 20228 27391 29828 10228 16391 133,1 110,2 114,4 

Панянка 5,00 2,62 3,53 65 70 65 36875 20305 26034 27875 10305 15034 131,0 110,3 113,7 

Сюїта 3,86 3,16 2,14 65 65 73 28468 23305 17067 19468 13305 13788 121,6 113,3 115,5 

Етюд 3,49 2,79 2,53 68 65 65 26524 20576 18659 17524 10576 14530 118,6 110,6 117,0 

Примітка: St – стандарт. 
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Таблиця 6.2 

Показники економічної ефективності вирощування сортів пшениці м’якої ярої в зоні Полісся (2016–2018 рр.) 

Сорт, стандарт 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  

Елегія 

миронівська – St 
5,25 6,40 3,70 65  65  65  38719 47200 27288 20567 21876 15678 122,9  121,9  114,3  

МІП Злата 5,21 6,75 3,87 63  65  65  37642 49781 28541 28642 39781 17541 131,8  139,8  115,9  

Струна 

миронівська 
5,39 6,67 3,63 66  65  70  40156 49191 28133 31156 39191 17133 134,6  139,2  115,6  

Сімкода 

миронівська 
4,66 6,54 3,85 65  60  65  34368 45780 28394 25368 35780 17394 128,2  135,8  115,8  

Панянка 4,51 4,58 3,86 65  70  65  33261 35495 28468 24261 25495 17468 127,0  125,5  115,9  

Сюїта 4,58 5,27 3,91 64  65  64  33434 38866 27077 24434 28866 16077 127,1  128,9  114,6  

Етюд 4,07 4,32 3,69 65  63  65  30016 31212 27214 21016 22567 16214 123,4  122,6  114,7  

Примітка: St – стандарт. 
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За основні критерії ефективності брали собівартість 1 т насіннєвого 

матеріалу, прибуток з 1 га посіву та рівень рентабельності. Вартість основної 

продукції визначали за середніми показниками вартості насіннєвого матеріалу 

пшениці м’якої ярої у зоні Лісостепу за 2016–2018 рр., що складало – 9000 – 

11000 грн/т і за своїми показниками відповідало категорії супереліти. Умовно 

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

між собою адаптивними властивостями та реакцією на умови вирощування в 

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

рентабельності 110,2–134,7 % відповідно (табл. 6.1). 

Вищий умовно чистий прибуток та рентабальність вирощування над 

сортом стандартом забезпечували всі сорти. 

Аналіз основних економічних показників у зоні Полісся свідчить про 

конкурентоспроможність та ефективність вирощування сортів, порівняно зі 

сортом стандартом – Елегія миронівська (табл. 6.2). Так, мінімальна 

урожайність сортів за роки досліджень становила 3,63 т/га, а чистий прибуток – 

17133 тис. грн. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Економічна ефективність вирощування пшениці м’якої ярої залежала 

від виробничих витрат та рівня продуктивності досліджуваних сортів. 

2. Умовно чистий прибуток при вирощуванні сортів пшениці м’якої ярої в 

агроекологічній зоні Лісостепу України становив 10208–31194 грн/га та 15678–

39781 грн/га у зоні Полісся, за рівеня рентабельності 110,2–134,7% та 114,3–

139,8 % відповідно.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання важливого наукового завдання з установлення впливу абіотичних 

та біотичних чинників на особливості формування елементів продуктивності 

пшениці м’якої ярої залежно від гідротермічних умов агроекологічних зон 

Лісостепу та Полісся України. 

1. Визначено контрастні погодні умови досліджень в різних 

агроекологічних зонах вирощування за окремими періодами розвитку рослин. 

Для агроекологічної зони Лісостепу гідротермічний коефіцієнт у 2016 р. 

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

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

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

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

особливості погодних умов зон Лісостепу та Полісся, впливали на реалізацію 

потенціалу продуктивності сортів пшениці м’якої ярої. 

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

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

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

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

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

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

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

факторів «рік × зона  – 27,1 %.  

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

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

дисперсійного аналізу встановлено вплив фактору «зона  на дану ознаку 

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

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

МІП Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Струна миронівська, Етюд; Польщі 
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– Koksa; Чехії – Leguan; Сирії – Venera; Австрії – Grаnny, що поєднують цю 

ознаку з високим рівнем продуктивності.  

5. Визначено стійкість до листкових збудників хвороб сортів пшениці 

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

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

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

Чехії – Leguan. За результатами дисперсійного аналізу визначено максимальний 

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

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

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

6. За показниками якості зерна виділено сорти для агроекологічної зони 

Лісостепу, які представляють практичну цінність: Струна миронівська, 

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

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

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

результатами трифакторного дисперсійного аналізу визначено вплив 

гідротермічних умов агроекологічних зон в роки дослідження на показники 

якості зерна. Встановлено, що на вміст білка, показник седиментації та вміст 

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

«рік  і «рік × зона . 

7. Розрахунок показників екологічної пластичності та стабільності 

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

зміну умов вирощування та адаптивним потенціалом. За коефіцієнтом регресії 

оптимальною реакцією на зміни умов середовища володіли сорти Харківська 26 

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

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

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

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

колоса відповідно до варіанси стабільності відрізняються сорти у зоні 

Лісостепу з коефіцієнтом регресії більше одиниці (bi = 1,22–1,38) – 
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Харківська 26 (UKR) (S
2
di = 0,47), Героїня (UKR) (S

2
di = 0,12), Grаnny (AUT) 

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

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

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

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

2
di = 0,37), Venera 

(SYR) (S
2
di = 0,45); Сюїта (UKR) (S

2
di = 0,29).  

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

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

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

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

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

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

оцінки виділили за індексами сприйнятливості (SSI) та ефективності 

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

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

та Leguan (CZE). 

10. У зоні Лісостепу відмічено істотну залежність урожайності в 

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

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

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

навантаженням і, відповідно, меншою різницею між роками за рівнем 

урожайності. 

11. Прослідковано значне варіювання показника фенотипового 

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

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

продуктивності відмічено позитивне домінування та наддомінування у гібридів: 

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

Струна миронівська / Аранка, Харківська 26 / Струна миронівська, 

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

гібридів становлять господарську цінність для різних агроекологічних зон 

вирощування.  
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12. Визначено високий потенціал продуктивності сортів пшениці 

м’якої ярої. Умовно чистий прибуток насіннєвого матеріалу категорії 

супереліти у зоні Лісостепу становив 10208–31194 грн/га та 15678–39781 грн/га 

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

відповідно. 
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ПРОПОЗИЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ УСТАНОВАМ ТА 

ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Науково-дослідним установам рекомендуємо: 

– залучати у наукові програми стійкі до біотичних чинників довкілля 

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

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

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

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

компоненти, створення резистентних сортів із високим рівнем врожайності, які 

знижуватимуть рівень пестицидного навантаження на навколишнє природне 

середовище. 

2. Підприємствам різних форм власності: 

– рекомендуємо для збільшення біорізноманіття агроекосистем зон 

Лісостепу та Полісся використовувати високопродуктивні та еколого-адаптивні 

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

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

Koksa (POL), Leguan (CZE). 
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Додаток Д 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

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

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

в умовах Лісостепу України. Селекція і насінництво : міжвідомчий тематичний 

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

експерименту, аналіз даних досліджень, написання статті). 

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

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

Лісостепу України. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2016. № 1 
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Близнюк Р. М. Нові сорти пшениці ярої Панянка та Діана. Сортовивчення та 
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5. Близнюк Р. М., Березовський Д. Ю., Демидов О. А., Хоменко С. О. 
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вирощування. Миронівський вісник. 2017. Вип. 5. С. 104–113 (авторство 60 %, 

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання статті). 

6. Василенко Н. В., Правдзіва І. В., Близнюк Р. М., Хоменко С. О. 
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від гідротермічних умов року. Миронівський вісник. 2019. Вип. 9. С. 91–97 

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

написання статті). 
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Стаття у науковому виданні іншої держави 

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

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

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

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

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

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

написання статті). 

 

Наукова праця, яка додатково відображає результати дисертації 

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

Кузьменко Є. А. Адаптивний потенціал вихідного матеріалу для селекції 

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

Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики, 

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

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

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

написання статті).  

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

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

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

України. Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці : матеріали 

міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю селекції пшениці в 

Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та 

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

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

написання тез). 

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

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

зонах вирощування. Селекція, генетика та технології вирощування 
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сільськогосподарських культур : матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених і спеціалістів, присвяченої 105-річчю 

Миронівського інституту пшениці і 15-й річниці від утворення Українського 

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

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

експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

11. Близнюк Р. М., Березовський Д. Ю. Продуктивність сортів пшениці 

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

зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки : матеріали 

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

народження академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла 

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

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

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

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

зонах України. Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених і спеціалістів, присвяченої 55-річчю реєстрації 

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

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

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

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

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

вирощування сільськогосподарських культур : тези доповідей VI Міжнародної 

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

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

проведення експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

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

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

Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому 
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виробництві : матеріали Міжнародної науково-практичній конференції 

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

(авторство 65 %, проведення експерименту, аналіз даних досліджень, 

написання тез). 

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

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

генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур : матеріали 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 

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

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

Вплив вегетаційного періоду на рівень урожайності колекційних зразків 

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

агропромислового виробництва України : матеріали VIII Всеукраїнської 

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

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

експерименту, аналіз даних досліджень, написання тез). 

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

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

генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали 

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і 

спеціалістів (с. Центральне, 24 квітня 2020 р.). Електр. ресурс: 

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

Свідоцтво про авторство 

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

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

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

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

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

заявлено). 
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Додаток Е 

Відомість про апробацію результатів дисертації 

Тип конференції Назва конференції 
Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні напрями селекційного 

удосконалення пшениці. Присвячена 

100-річчю селекції пшениці в 

Селекційно-генетичному інституті – 

Національному центрі 

насіннєзнавства та сортовивчення 

м. Одеса, 1–3 

червня 2016 р 
заочна 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених  

Новітні технології вирощування 

сільськогосподарських культур 

м. Вінниця, 29 

березня 2018 р. 
заочна 

міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених 

Екологічна безпека та збалансоване 

природокористування в 

агропромисловому виробництві 

м. Київ, 4–6 

липня 2018 р. 
заочна 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 

21 квітня 2017 р. 
очна 

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 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика та технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 

20 квітня 2018 р. 
очна 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика і технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 

19 квітня 2019 р. 
очна 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

молодих вчених 

Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва 

України 

с. Оброшине, 14 

листопада 2019 

р. 

заочна 

Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих вчених і 

спеціалістів 

Селекція, генетика і технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур 

с. Центральне, 

24 квітня 2020 р. 

 

онлайн 
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Додаток Ж 

Агрокліматичні  індекси вегетаційних періодів 2016-2018 рр. в зонах Лісостепу і Полісся 

Період Зона Рік DP T TM Tm Tmin AT AT>0 AT>10 H PP Pd PD 

Сівба-сходи 

Л
іс
о
ст
еп

 

2016 21 3,8 8,2 0,4 -5,6 79,4 83,0 10,2 76,7 34,0 1,6 10 

2017 12 10,9 16,9 4,6 -2,0 131 131 108,8 52,1 1,3 0,1 3 

2018 13 15,1 20,9 9,3 5,9 195,8 195,8 195,8 58,7 1,0 0,3 1 

Сходи-вихід в трубку 

2016 40 8,1 13,1 3,8 -5,6 326 329,8 249,8 70,8 64,3 1,7 17 

2017 42 11,2 16,9 5,6 0,8 469 469 332,5 52,1 41,7 1,0 10 

2018 33 17,9 24,3 11,7 5 591,1 591,1 591,1 59,2 53,4 1,6 7 

Вихід в трубку-колосіння 

2016 14 15,8 21,5 11,1 5,7 221 221 201,5 72,1 54,1 3,9 11 

2017 15 18,1 24,2 11,8 6,6 270,9 270,9 270,9 50,8 14,7 1,0 4 

2018 13 19,4 25,8 12,4 5,4 251,6 251,6 251,6 54,4 23,0 1,7 1 

Колосіння-повна стиглість 

2016 41 20,2 25,7 14,6 6,4 826,3 826,3 826,3 67,4 70,6 1,7 13 

2017 46 20,4 26,1 14,3 6,9 936,4 936,4 936,4 55,6 65,5 1,5 13 

2018 44 20,7 26,3 15,8 7,9 909,3 909,3 909,3 57,0 136,4 3,1 23 

Весь вегет. період 

2016 116 12 20,9 9,84 3,33 1453 1460 1287,8 59,8 223,0 1,84 51 

2017 115 15,1 21,6 11,1 3,39 1807 1807 1648,6 67,6 123,2 2,34 30 

2018 103 18,2 22 10,4 4,41 1948 1948 1947,9 54,6 213,8 1,32 32 

Сівба-сходи 

П
о
л
іс
ся

 
2016 20 5,5 10,9 1,0 -4,1 109 111,5 49,8 67,5 15,8 0,79 9 

2017 9 8,7 14,5 2,5 -4,0 78,3 78,3 42 58,3 6,3 0,70 3 

2018 16 13,3 19,1 7,6 1,8 200,0 200,0 182,1 58,2 2,0 0,13 2 

Сходи-вихід в трубку 

2016 40 12,9 18,7 7,2 2,2 515,6 515,6 450,2 65,9 91,9 2,36 19 

2017 45 9,9 16,2 3,8 -2,6 443,7 485,7 329,0 59,0 33,3 0,74 14 

2018 31 17,5 23,5 11,5 7,0 542,8 542,8 542,8 58,7 31,0 1,00 9 

Вихід в трубку-колосіння 

2016 13 16,3 21,9 11,1 5,7 212,2 212,2 202,7 77,2 112,3 9,36 10 

2017 17 16,6 23,3 9,2 2,2 281,4 281,4 281,4 60,5 18,8 1,18 5 

2018 14 17,9 23,8 12,1 5,2 250,9 250,9 250,9 57,8 28,5 2,04 2 

Колосіння-повна стиглість 

2016 42 19,7 25,5 13,5 5,6 829,3 829,3 829,3 66,5 42,2 1,00 12 

2017 45 18,3 24,4 11,6 4,6 822,2 822,2 822,2 65,4 56,6 1,29 17 

2018 39 20,0 24,9 15,1 9,0 779,6 779,6 779,6 54,9 82,4 2,11 12 

Весь вегет. період 

2016 115 13,6 20,5 9,27 3,37 1666 1669 1532 60,6 262,1 2,05 50 

2017 116 13,3 22,8 11,3 4,98 1626 1668 1474,6 68,0 115,1 3,55 39 

2018 100 17,2 21,1 8,45 1,89 1773 1773 1755,3 61,4 143,9 1,31 25 
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Додаток И 

Коефіцієнти кореляції між параметрами середовища і агрокліматичними 

індексами (2016-2018 рр.) 

Параметр VD T TM Tm Tmin AT AT>0 AT>10 H PP Pd PD 

Весь вегетаційний період 

u+dk 0,46 -0,64 0,17 0,05 0,38 -0,67 -0,61 -0,62 0,25 0,09 0,63 0,60 

dk 0,44 -0,62 0,13 0,07 -0,10 -0,68 -0,64 -0,69 0,77 -0,53 0,65 0,14 


2
(GxE)ek 0,36 -0,53 -0,71 -0,49 -0,20 -0,52 -0,55 -0,49 -0,20 0,75 -0,05 0,78 


2
ДЗСk 0,25 -0,40 -0,62 -0,52 -0,21 -0,38 -0,40 -0,35 -0,12 0,63 0,00 0,63 

ДЗС 0,22 -0,45 -0,59 -0,58 -0,24 -0,50 -0,51 -0,43 -0,11 0,58 0,02 0,64 

Sek 0,21 -0,31 -0,64 -0,51 -0,19 -0,27 -0,29 -0,24 -0,21 0,71 -0,08 0,61 

Kek 0,22 -0,45 -0,59 -0,58 -0,24 -0,50 -0,51 -0,43 -0,11 0,58 0,02 0,64 

lek 0,07 0,28 0,21 0,56 0,14 0,48 0,46 0,33 0,14 -0,28 -0,07 -0,39 

tk -0,06 -0,09 -0,23 -0,50 -0,21 -0,12 -0,10 -0,07 0,10 0,16 0,15 0,16 

Pk 0,18 -0,22 -0,56 -0,46 -0,17 -0,14 -0,16 -0,14 -0,10 0,59 -0,01 0,48 

Сходи-вихід в трубку 

u+dk 0,50 -0,47 -0,43 -0,51 -0,50 -0,38 -0,26 -0,36 0,51 0,18 0,07 0,69 

dk 0,54 -0,61 -0,59 -0,64 -0,50 -0,61 -0,51 -0,65 0,06 -0,36 -0,50 0,41 


2
(GxE)ek 0,15 -0,23 -0,26 -0,18 -0,17 -0,18 -0,22 -0,11 0,73 0,86 0,81 0,86 


2
ДЗСk 0,10 -0,08 -0,10 -0,07 0,01 0,01 -0,01 0,04 0,57 0,76 0,72 0,77 

ДЗС 0,08 -0,12 -0,13 -0,10 -0,05 -0,08 -0,09 -0,01 0,65 0,67 0,63 0,79 

Sek 0,04 0,00 -0,02 0,02 0,08 0,10 0,07 0,13 0,54 0,83 0,80 0,71 

Kek 0,08 -0,12 -0,13 -0,10 -0,05 -0,08 -0,09 -0,01 0,65 0,67 0,63 0,79 

lek 0,10 -0,02 -0,02 -0,02 0,02 0,06 0,01 -0,10 -0,60 -0,21 -0,24 -0,51 

tk -0,03 0,20 0,22 0,15 0,31 0,31 0,35 0,29 0,17 0,26 0,24 0,41 

Pk 0,07 0,07 0,06 0,06 0,19 0,23 0,20 0,19 0,36 0,75 0,70 0,63 

Вихід в трубку- колосіння 

u+dk 0,44 -0,75 -0,59 -0,88 -0,78 -0,11 -0,11 -0,16 0,62 0,36 0,34 0,51 

dk 0,76 -0,68 -0,56 -0,73 -0,52 0,27 0,27 0,18 0,17 -0,09 -0,12 0,32 


2
(GxE)ek -0,42 -0,67 -0,78 -0,17 0,13 -0,84 -0,84 -0,83 0,95 0,99 0,98 0,80 


2
ДЗСk -0,35 -0,58 -0,67 -0,20 0,03 -0,72 -0,72 -0,68 0,86 0,95 0,95 0,64 

ДЗС -0,27 -0,66 -0,74 -0,28 -0,10 -0,70 -0,70 -0,68 0,89 0,90 0,89 0,66 

Sek -0,46 -0,48 -0,59 -0,10 0,11 -0,75 -0,75 -0,69 0,83 0,97 0,98 0,60 

Kek -0,27 -0,66 -0,74 -0,28 -0,10 -0,70 -0,70 -0,68 0,89 0,90 0,89 0,66 
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Додаток К 

Зв'язок продуктивності в умовах посухи та індексів стійкості до посухи в 

умовах Лісостепу (2016–2017 рр.) 
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Додаток Л 

Зв'язок продуктивності в умовах посухи та індексів стійкості до 

посухи в умовах Полісся (2017–2018 рр.)  
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