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УРОЖАЙНІСТЬ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ 

НА РІЗНИХ ФОНАХ УДОБРЕННЯ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
У статті наведено результати досліджень 18 сортів пшениці м’якої озимої з 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України від 5 установ-

оригінаторів України. Дослідження проводили протягом 2019–2021 років у східній 

частині лісостепу України в стаціонарній польовій паро-зерно-просапній сівозміні 

відділу рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва 

НААН на різних фонах удобрення — без добрив та із застосуванням прикореневого 

й позакореневого підживлення. Встановлено, що потенціал урожайності частини 

нових досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої був істотно вищий, ніж у 

найбільш поширеного в Україні сорту Богдана. Так сорти Іванівської ДСС Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Воздвиженка, Охтирчанка 

ювілейна та Світанкова високі надбавки врожайності забезпечили на неудобреному 

фоні, тоді як сорти Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН Здобна та Гайок, 

а також сорт Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН 

Перемога показали високий потенціал урожайності на обох фонах удобрення, що 

свідчить про їхню універсальність та можливість вирощування цих сортів у 

господарствах з різним рівнем родючості ґрунтів та ресурсного забезпечення. 

Ключові слова: пшениця м’яка озима, сорт, удобрення, урожайність, лісостеп.  

 
ВСТУП 

Одним з найбільш важливих завдань сільськогосподарського виробництва України 

та світу є розробка технологій, які сприятимуть підвищенню врожайності та якості 

вирощеної продукції рослинництва [1].   

Пшениця м’яка озима становить основу рослинницької галузі та забезпечує 

продовольчу безпеку нашої країни, тому оптимізація технології вирощування цієї 

стратегічно важливої культури є пріоритетним завданням широкого кола науковців, 

дослідників та виробничників [2–4].  

Незважаючи на тенденцію збільшення врожайності пшениці м’якої озимої, за 

останні роки в Україні в цілому не вдалося стабільно наростити зерновиробництво, а обсяги 

валових зборів зерна значною мірою коливаються. Такі коливання у виробництві зерна 

обумовлюються не лише нестабільністю погодних умов, але й недостатнім рівнем 

впровадження у виробництво енерго- та ресурсозберігаючих технологій вирощування, 

розроблених з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, використанням новітньої техніки, 

кращих попередників, органічного й мінерального удобрення, біологічних особливостей 

сортів тощо [5, 6].   
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За останні десятиріччя в Україні відмічаються зміни клімату в бік більш 

континентального, через що частота прояву несприятливих погодних умов для 

сільськогосподарських культур, зокрема озимих, зросла, що також істотно вплинуло на 

врожайність та валові збори зерна [7, 8]. 

Серед факторів, які сприяють підвищенню продуктивності та поліпшенню якості 

зерна озимих зернових, важливе місце належить своєчасній сортозаміні та сортооновленню, 

оскільки сорт є одним з найбільш доступних і ефективних засобів стабілізації виробництва 

зерна [9]. 

У зв’язку із стрімким подорожчанням мінеральних добрив та засобів захисту рослин 

значної актуальності набирає пошук безвитратних механізмів підвищення врожайності 

посівів сільськогосподарських культур, серед яких важливе місце належить фактору сорту. 

Обґрунтований добір сортів з комплексом цінних господарських властивостей є одним із 

визначальних критеріїв формування високої урожайності пшениці м’якої озимої за умови 

дотримання основних вимог агротехніки, адже сорт є одним з найбільш важливих засобів у 

підвищенні врожайності сільськогосподарських культур [10]. 

Сьогодні на території України агроформуваннями різних форм власності 

вирощується понад 200 сортів пшениці м’якої озимої, але лише окремі з них здатні щороку 

забезпечувати високі та стабільні врожаї [11]. 

Ознайомлюючись з морфо-фізіологічними та господарськими особливостями сортів 

зернових культур агроном або фермер найчастіше звертає увагу лише на заявлену 

оригінатором потенційну врожайність, яку формує сорт, випускаючи з уваги інші важливі 

ознаки та рівні їхнього прояву. Унаслідок цього часто доводиться робити протилежні 

висновки щодо доцільності вирощування того чи іншого сорту [12]. 

При виборі сорту пшениці м’якої озимої потрібно враховувати такі ознаки як якість 

насіння, стійкість до вилягання, посухи або надмірного зволоження, висота рослин, кінцева 

якість товарного зерна, стійкість до осипання, остюкуватість колоса, строки сівби, 

вибагливість до обробітку ґрунту, тривалість вегетаційного періоду, вимолочуваність 

колоса, реакція на норму висіву, коефіцієнт кущистості, потенційна врожайність, напрям 

використання продукції, урожайність побічної продукції, а також відгуки про сорт «зі 

сторони», тобто авторитетність сорту [13]. 

Встановлено, що вирощування високопродуктивних сортів пшениці  озимої з 

урахуванням їх адаптивних властивостей за умов відповідного рівня культури зонального 

землеробства дає змогу підвищити врожайність її зерна на 11 – 50 %. Так, у країнах західної 

Європи за останні 25 – 30 років за рахунок впровадження нових сортів рівень урожайності 

культури підвищився на 60 % [14].  

Дослідження провідних наукових установ свідчать, що за однакової технології 

вирощування та матеріальних затратах, за тих самих ґрунтово-кліматичних умов посіви 

вітчизняних сильних сортів пшениці порівняно з іноземними, забезпечують збільшення 

урожайності зерна на 20 – 25 % [15, 16]. 

Крім того, господарства нашої країни мають неоднаковий рівень ресурсного 

забезпечення, що обов’язково слід враховувати під час підбору того чи іншого сорту 

озимих культур. Так, господарствам з високою ресурсною забезпеченістю перевагу 

рекомендовано надавати сортам інтенсивного типу, вирощування яких потребує більших 

капіталовкладень, але й прибутковість таких сортів буде значно вищою. У разі 

неможливості вирощувати озимі культури за інтенсивними технологіями краще обирати 

сорти пластичного типу, які зазвичай дають меншу врожайність, ніж інтенсивні сорти, але 

на відміну від останніх здатні забезпечувати стабільну продуктивність в умовах 

господарств з низьким матеріальним забезпеченням [17]. 
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Отже, сорт в сучасному рослинництві є одним з найбільш вагомих безвитратних 

механізмів, що забезпечує збільшення врожайності, якості врожаю, стабілізації 

виробництва зернової продукції та у кінцевому випадку — рентабельності культури [18]. 

Метою наших досліджень було дослідити і надати порівняльну оцінку сучасним 

сортам пшениці м’якої озимої від різних установ-оригінаторів, встановити найбільш 

урожайні сорти на різних фонах мінерального удобрення та виявити універсальні сорти, які 

будуть забезпечувати високий потенціал урожайності за різних технологій вирощування. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводили протягом 2019–2021 років у стаціонарній польовій паро-

зерно-просапній сівозміні відділу рослинництва й сортовивчення Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН, яка розташована в 15 км на схід від м. Харкова у східній частині 

лісостепу України. 

Матеріалом для досліджень були 18 сортів пшениці м’якої озимої (Triticum 

aestivum L.) від п’яти установ-оригінаторів: Інституту фізіології рослин і генетика НАН, 

Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН, Іванівської дослідно-

селекційної станції Інституту біоенергеичних культур і цукрових буряків НААН, Донецької 

державної сільськогосподарської дослідної станції НААН та Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН. За стандарт був узятий сорт Богдана, як найбільш поширений в 

Україні. Досліди закладали за встановленою методикою [19] у триразовій повторності 

методом розщеплених ділянок після попередника чорний пар на двох фонах живлення: 

перший фон без добрив, а на другому застосовували прикореневе азотне підживлення 

аміачною селітрою у дозі N30 (88 кг/га) у фазу кущіння й позакореневе підживлення 

комплексним добривом Авангард. Зернові в дозі 2 л/га у фазу виходу в трубку. Площа 

ділянки останнього порядку становила 25 м2. Сівбу проводили зерновою сівалкою Клен-2,0 

з шириною міжрядь 15 см. Норма висіву насіння для усіх сортів становила 4,0 млн. схожих 

насінин на 1 га, глибина сівби — 4 см. Строк сівби — друга декада вересня. Захист посівів 

від бур’янів, хвороб та шкідників — інтегрований. Збирання врожаю проводили прямим 

комбайнуванням за настання фази повної стиглості зерна. Урожайність визначали у 

перерахунку на 100 % чистоту та 14 % вологість зерна. 

У роки проведення досліджень погодні умови були мінливими та контрастними, зі 

значними відхиленнями від середніх багаторічних показників, що дозволило дати більш 

повну, всебічну та об’єктивну оцінку одержаним результатам. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

На фоні без добрив урожайність сорту Богдана (спільної селекції Інституту фізіології 

рослин і генетика НАН та Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН) 

становила 5,44 т/га (табл. 1). Серед зразків Іванівської ДСС Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН виділилися сорти Воздвиженка та Охтирчанка ювілейна, 

урожайність яких становила в середньому відповідно 6,09 т/га та 6,05 т/га, що відповідно на 

0,65 т/га (12 %) та 0,61 т/га (11 %) більше порівняно з сортом Богдана. Істотну надбавку 

порівняно з сортом Богдана — 0,23 т/га (4 %) одержано також у сорту Світанкова. 

Урожайність сорту Соловушка була майже на рівні стандарту і становили 5,43 т/га, а сорт 

Сприятлива був найменш врожайним: порівняно з Богданою його врожайність була 

меншою в середньому на 0,21 т/га, або на 4 %. 

Серед сортів Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН на 

фоні без добрив найбільш врожайним був сорт Перемога — 5,75 т/га, що відповідно на 

0,31 т/га та 6 % більше порівняно з Богданою. У сорту Олексіївка надбавка врожайності 

була в межах НІР, тому можна говорити лише за тенденцію збільшення його врожайності 

порівняно з обраним стандартом. 
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Серед сортів селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН найбільшу 

врожайність одержано у сорту Гайок, яка становила в середньому 6,39 т/га, що відповідно 

на 0,95 т/га (17 %) більше порівняно з сортом Богдана. Істотну надбавку врожайності було 

одержано також у сортів Здобна — 0,61 т/га (11 %), Метелиця — 0,49 т/га (9 %), Гармоніка 

— 0,44 т/га (8 %), Привітна — 0,30 т/га (6 %), Запашна — 0,22 т/га (4 %) та Принада – 0,21 

т/га (4 %). Відхилення від стандарту врожайності решти досліджуваних сортів (Диво, Краса 

ланів та Патріотка) було неістотним. 

Таким чином, на фоні без добрив серед усіх досліджуваних сортів пшениці м’якої 

озимої найбільшу врожайність було одержано у сортів Гайок — 6,39 т/га, Воздвиженка — 

6,09 т/га, Охтирчанка ювілейна — 6,05 т/га та Здобна — 6,05 т/га. Найменш врожайними 

були сорти Сприятлива — 5,23 т/га та Патріотка — 5,29 т/га (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1.Урожайність зразків пшениці м’якої озимої на фоні без добрив, т/га, 2019–

2021 рр. 

Оригінатор 

Номер 

національного 

каталога 

Назва зразка 

Урожай-

ність, 

т/га 

Надбавка до 

стандарту 

т/га % 

ІФГ НАН, Миронівський 

інститут пшениці 

ім. В. М. Ремесла НААН 

UA0106226 Богдана, ст. 5,44 — — 

Іванівська ДСС Інституту 

біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН 

UA0121192 Воздвиженка 6,09 0,65 12 

UA0108331 
Охтирчанка 

ювілейна 
6,05 0,61 11 

UA0108461 Світанкова 5,67 0,23 4 

UA0122808 Соловушка 5,43 −0,01 0 

UA0122810 Сприятлива 5,23 −0,21 −4 

Донецька державна 

сільськогосподарська 

дослідна станція НААН 

UA0106244 Олексіївка 5,56 0,12 2 

UA0101726 Перемога 5,75 0,31 6 

Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН 

UA0122932 Гайок 6,39 0,95 17 

UA0108418 Гармоніка 5,88 0,44 8 

UA0122870 Диво 5,51 0,07 1 

UA0108116 Запашна 5,66 0,22 4 

UA0108368 Здобна 6,05 0,61 11 

UA0108419 Краса ланів 5,43 −0,01 0 

UA0101690 Метелиця 5,93 0,49 9 

UA0108420 Патріотка 5,29 −0,15 −3 

UA0108370 Привітна 5,74 0,30 6 

UA0121186 Принада 5,65 0,21 4 

НІР05 0,19 

 

На удобреному фоні врожайність сорту Богдана у середньому за роки досліджень 

становила 5,95 т/га (табл. 2). Серед досліджуваних зразків Іванівської ДСС Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН не було виявлено сортів, урожайність 

яких перевищувала б стандарт. Натомість сорти Соловушка та Сприятлива формували 

істотно нижчу врожайність, яка була відповідно на 0,76 т/га (13 %) та 0,30 т/га (5 %) 

меншою порівняно з сортом Богдана. 
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Серед сортів Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН на 

удобреному фоні найбільш врожайним був сорт Перемога — 6,38 т/га, що відповідно на 

0,43 т/га та 7 % більше порівняно з Богданою. У сорту Олексіївка врожайність була майже 

на рівні стандарту. Серед сортів селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

найбільшу врожайність на удобреному фоні одержано у сорту Здобна, яка становила у 

середньому 6,54 т/га, що відповідно на 0,59 т/га (10 %) більше порівняно з сортом Богдана. 

Істотну надбавку врожайності було одержано також у сортів Гайок — 0,33 т/га (6 %) та 

Гармоніка — 0,25  т/га (4 %). Відхилення від стандарту врожайності сортів Диво, Запашна, 

Краса ланів і Метелиця було неістотним, а сорти Патріотка, Принада й Привітна формували 

нижчу врожайність порівняно із стандартом відповідно на 0,47 т/га (8 %), 0,28 т/га (5 %) й 

0,25 т/га (4 %). 

Отже, на удобреному фоні серед досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої 

найбільшу врожайність було одержано у сортів Здобна, Перемога та Гайок — відповідно 

6,54 т/га, 6,38 т/га та 6,28 т/га. Найменш врожайними були сорти Соловушка — 5,19 т/га та 

Патріотка — 5,48 т/га (див. табл. 2). 

 
Таблиця 2.Урожайність зразків пшениці м’якої озимої на фоні мінерального удобрення 

N30 + Авангард Зернові 2 л/га, т/га, 2019–2021 рр. 

Оригінатор 

Номер 

національного 

каталога 

Назва зразка 

Урожай-

ність, 

т/га 

Надбавка до 

стандарту 

т/га % 

ІФГ НАН, Миронівський 

інститут пшениці 

ім. В. М. Ремесла НААН 

UA0106226 Богдана, ст. 5,95 — — 

Іванвська ДСС 

Інституту 

біоенергетичних культур 

і цукрових буряків НААН 

UA0121192 Воздвиженка 5,75 −0,20 −3 

UA0108331 
Охтирчанка 

ювілейна 
5,91 −0,04 −1 

UA0108461 Світанкова 5,83 −0,12 −2 

UA0122808 Соловушка 5,19 −0,76 −13 

UA0122810 Сприятлива 5,65 −0,30 −5 

Донецька державна 

сільськогосподарська 

дослідна станція НААН 

UA0106244 Олексіївка 5,89 −0,06 −1 

UA0101726 Перемога 6,38 0,43 7 

Інститут рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН 

UA0122932 Гайок 6,28 0,33 6 

UA0108418 Гармоніка 6,20 0,25 4 

UA0122870 Диво 5,96 0,01 0 

UA0108116 Запашна 5,92 −0,03 −1 

UA0108368 Здобна 6,54 0,59 10 

UA0108419 Краса ланів 5,85 −0,10 −2 

UA0101690 Метелиця 5,84 −0,11 −2 

UA0108420 Патріотка 5,48 −0,47 −8 

UA0108370 Привітна 5,70 −0,25 −4 

UA0121186 Принада 5,67 −0,28 −5 

НІР05 0,21 

 

ВИСНОВКИ 
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Установлено, що потенціал врожайності нових сортів пшениці м’якої озимої істотно 

вищий, ніж у найбільш поширеного в Україні сорту Богдана. Так, на фоні без добрив 

урожайність сортів Гайок, Воздвиженка, Охтирчанка ювілейна та Здобна становила 

відповідно 6,39 т/га, 6,09 т/га, 6,05 т/га та 6,05 т/га, що відповідно на 0,95 т/га (17 %), 0,65 

т/га (12 %), 0,61 т/га (11 %) та 0,61 (11 %) більше порівняно з урожайністю сорту Богдана, 

яка на цьому фоні становила у середньому 5,44 т/га. 

На удобреному фоні серед досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої найбільшу 

врожайність було одержано у сортів Здобна, Перемога та Гайок — відповідно 6,54 т/га, 

6,38 т/га та 6,28 т/га, що відповідно на 0,59 т/га (10 %), 0,43т/га (7 %) та 0,33 т/га (6 %) 

більше порівняно з сортом Богдана.  

Встановлено, що досліджувані сорти Іванівської ДСС Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН, зокрема Воздвиженка, Охтирчанка ювілейна та 

Світанкова більше реалізовували свій потенціал врожайності на неудобреному фоні, тоді як 

сорти Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН Здобна та Гайок, а також сорт 

Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН Перемога показали 

високий потенціал урожайності на обох фонах живлення, що свідчить про їхню 

універсальність та забезпечує можливість вирощування цих сортів у господарствах з різним 

рівнем родючості ґрунтів та ресурсного забезпечення. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОБРАЗЦОВ ГЕНОФОНДА ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ 

НА РАЗНЫХ ФОНАХ УДОБРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Цель. Исследовать и дать сравнительную оценку современным сортам пшеницы 

мягкой озимой разных образцов генофонда из разных учреждений-оригинаторов на 

разных фонах минерального удобрения и определить универсальные сорта, которые 

будут обеспечивать высокий потенциал урожайности при разных технологиях 

выращивания. 

Результаты и обсуждение. На фоне без удобрений среди образцов выделились 

сорта Воздвиженка и Охтырчанка ювилейна, урожайность которых составила в 

среднем соответственно 6,09 т/га и 6,05 т/га, Пэрэмога — 5,75 т/га, Гаёк — 6,39 т/га. На 

удобренном фоне наиболее урожайным был сорт Пэрэмога — 6,38 т/га, сорта Здобна, 

которая составляла в среднем 6,54 т/га. Достоверная прибавка урожайности была 

получена также у сортов Гаёк — 0,33 т/га (6 %) и Гармоника — 0,25 т/га (4 %). 

Выводы. Установлено, что потенциал урожайности новых сортов пшеницы 

мягкой озимой был существенно большим чем у наиболее распространенного в 

Украине сорта Богдана. Испытуемые сорта Воздвиженка, Охтырчанка ювилейна и 

Свитанкова высокие прибавки урожайности обеспечили только на неудобренном фоне. 

Тогда как сорта Здобна и Гаёк, а также сорт Пэрэмога показали высокий потенциал 

урожайности на обоих фонах питания, что свидетельствует об их универсальности и 

обеспечивает возможность выращивания этих сортов в хозяйствах с разным уровнем 

питательности почв и ресурсного обеспечения.  

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, сорт, удобрение, урожайность, 

лесостепь. 
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YIELD OF GENE POOL ACCESSIONS OF WINTER BREAD WHEAT ON 

DIFFERENT BACKGROUNDS OF FERTILIZER UNDER EASTERN PART OF 

FOREST-STEPPE OF UKRAINE CONDITIONS 

 

Aim. Research and give comparative assessment of modern bread winter wheat 

varieties of different gene pool accessions from different originating institutions on some 

backgrounds of mineral fertilizers and identify universal varieties that will provide high yield 

potential with different growing technologies. 

Results and Discussion. Vozdvizhenka and Okhtyrchanka yuvileina stood out, against 

the background without fertilizers. Their average yield are 6.09 t/ha and 6.05 t/ha, 

respectively, Peremoha – 5.75 t/ha, Haiok – 6.39 t/ha. On fertilized background, Peremoha 

variety was the most productive – 6.38 t/ha, Zdobna variety, which averaged 6.54 t/ha, which 

is 0.59 t/ha (10%) more than the Bohdana variety. Significant yield increase was also obtained 

in Haiok varieties – 0.33 t/ha (6%) and Harmonika – 0.25 t/ha (4%). 

Conclusions. It was found that yield potential of new varieties of winter bread wheat 

was significantly higher than that most common Bohdana variety in Ukraine. The tested 

varieties Vozdvizhenka, Okhtyrchanka yuvileina and Svitankova provided high yield increase 

only against an unfertilized background. Whereas the varieties Zdobna and Haiok, as well as 

Peremoha, showed high yield potential on both fertilizer backgrounds, which indicates their 

versatility and makes it possible to grow these varieties in farms with different levels of soil 

nutrition and resource provision. 

Keywords: winter bread wheat, variety, fertilizer, productivity, forest steppe. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ ГОРОХУ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ 

ВИРОЩУВАННЯ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Показано особливості формування продуктивності та якості зерна сучасних сортів 
гороху залежно від фону живлення та погодних умов вегетаційного періоду. 
Внесення мінеральних добрив у дозі N30P30K30 сприяло підвищенню продуктивності 

досліджуваних сортів у середньому на 0,45 т/га або на 21,0 %. За нестабільності 
погодних умов максимальну надбавку зерна забезпечили сорти Царевич і Гайдук —
відповідно 24,3 % та 23,2 %. Виявлена відмінність підвищення якості насіння 
сортів за фонами живлення. Установлена можливість одночасного зростання 

врожайності та вмісту білка в зерні сорту Гайдук на удобреному фоні живлення. На 
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