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У статті наведено сучасний стан виробництва зерна в агрофор-
муваннях України, а також результати досліджень щодо формування 
продуктивності сортів пшениці озимої на Півдні нашої країни, оригі-
наторами яких є вчені Інституту зрошуваного землеробства НААН та 
Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєз-
навства та сортовивчення НААН. Встановлено, що врожайність сортів 
істотно залежить від умов зволоження.

Ключові слова: зерновиробництво, пшениця озима, погодні 
умови, сорт, урожайність. 

Постановка проблеми. Сільське господарство є найбільш 

надійним елементом, який здатний забезпечити економічну 

незалежність нашої країни на даному етапі її розвитку. Ви-

роблена в сільському господарстві 1 гривня продукції дає змо-

гу одержувати понад 12 гривень продукції в інших галузях. 

Для підвищення рівня життя населення та покращення по-

казників стабілізації економіки планується збільшення обся-

гів експорту зерна у 2020 р. до 33,5 проти 14,2 млн тонн – у 

2010 р. [1]. Для досягнення стратегічних цілей, зокрема підви-

щення економічного потенціалу агроекосистем, передбачаєть-

ся використання сортів, що забезпечують найвищу окупність 

ресурсів. Оскільки одним зі складових факторів підвищення 

продуктивності сільськогосподарських культур є вдало дібра-

ний сорт, тому проведення досліджень для визначення  кра-

щих з них є актуальними.

© Антипова Л.К., Дикий В.В., Цуркан Н.В., 2017 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені, які про-

водили дослідження за різних погодно-кліматичних умов на-

шої країни, вважають, що за сучасних умов господарювання 

підвищення врожайності пшениці озимої, як найважливішої 

серед зернових культур, поліпшення якості зерна є пріоритет-

ним напрямком сучасного рослинництва і землеробства [2-8]. 

Це складне питання неможливо вирішити без оптимізації сор-

тового складу. 

Метою дослідження є вивчення стану зерновиробництва 

в Україні та визначення продуктивності рекомендованих до ви-

рощування сортів пшениці озимої в умовах південного Степу.

Умови і методика проведення досліджень. Спостері-

гали ріст і розвиток різних сортів пшениці озимої в ДУ «Ми-

колаївська державна сільськогосподарська дослідна станція 

Інституту зрошуваного землеробства НААН» упродовж 2014-

2015 і 2015-2016 сільськогосподарських років. 

Ґрунт під дослідами – чорнозем південний залишковослаб-

косолонцюватий важкосуглинковий. В орному шарі (0-30 см) 

міститься гумусу 2,8-3,0%, рН 6,4–6,7. Ґрунтові води заляга-

ють глибше 20-метрової відмітки. Погодні умови, що склалися 

у період формування врожаю зерна, різнилися як за темпера-

турним, так і за водним режимами.

За контроль було обрано сорт пшениці Антонівка, який 

рекомендовано до вирощування з 2008 року для зон Степу та 

Лісостепу [9].

Виклад основного матеріалу. У «Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2016 

році» [9] рекомендовано до вирощування в країні 320 сортів 

пшениці озимої м’якої. Значно меншу кількість (19) запропо-

новано сортів пшениці озимої твердої. Вони по-різному реагу-

ють на умови зволоження, зокрема на ланах Південного Степу 

України, який характеризується посушливими умовами.

Сучасний стан зерновиробництва в агроформуваннях по-

требує подальшого пошуку шляхів підвищення урожайності, 

а ретроспективний аналіз доводить, що потенціал їх розвитку 

не вичерпано. Варто зазначити, що в Україні у 2016 р. було 

зібрано 66,1 млн тонн зернових і зернобобових культур, у т.ч. 
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пшениці озимої – 25,32 млн тонн, урожайність яких склала 

4,61 т/га, і 4,22 т/га відповідно [10]. 

Треба відмітити, що планом на 2020 р. передбачено збіль-

шення обсягів виробництва зерна до 80 млн тонн, тоді як у 

1990 р. його вироблено було 51,0 млн тонн. Водночас заплано-

вано підвищення урожайності зерна до 4,94 т/га [1].

На полях ДУ «Миколаївська державна сільськогосподар-

ська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства 

НААН» проведено дослідження щодо формування продук-

тивності сортів пшениці озимої, оригінаторами яких є вчені 

Інституту зрошуваного землеробства НААН та Селекційно-ге-

нетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства 

та сортовивчення НААН.

Для сортовипробування посіви пшениці озимої були роз-

міщені по пару як під урожай 2015, так і 2016 рр. 

Встановлено, що продуктивність сорту істотно залежить 

від погодних умов року, особливо від забезпечення рослин во-

логою у критичні періоди їх розвитку. 

Восени 2014 р. сівбу озимих зернових виконали 7 жов-

тня, а сходи отримали вже через 10 днів. Варто підкреслити, 

що наприкінці вересня пройшли сильні дощі (105 мм), тому 

вологи було достатньо для нормального подальшого росту і 

розвитку рослин озимих. Весна та початок літа були сприят-

ливими для подальшої вегетації пшениці, проте, в червні мі-

сяці значне підвищення температурного режиму прискорило 

розвиток рослин усіх досліджуваних сортів, відмічено дефіцит 

вологи, що сприяло скороченню міжфазного періоду «воскова-

повна стиглість зерна». У 2015 р. зібрали врожай зерна пше-

ниці озимої 2 липня.

У 2015 р. сівбу озимих зернових також виконали 7 жов-

тня, проте сходи отримали лише через 18 днів. Весна у 2016 р. 

настала аномально в надранній строк, відмічено відновлення 

вегетації 18 лютого. Як свідчать результати аналізу погодних 

умов весняно-літнього періоду вегетації озимих (березень-чер-

вень), середні багаторічні місячні температури повітря в зоні 

досліджень коливаються в межах 1,5-19,3°С. Середнє багато-

річне за цей період, тобто норма – 11,3°С. Проте, цей показ-
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ник у роки проведення досліджень для формування урожаю 

пшениці озимої відмічено значно вищим: у 2015 р. – 13,3, а в 

2016 р. навіть 14,2°С, що на 2,0 і 2,9°С більше норми відповід-

но за роками.

Середня місячна кількість опадів у зоні проведення наших 

досліджень упродовж року коливається в межах 20–55 мм, за 

норми, а за рік складає 400 мм. За весняно-літній період веге-

тації кількість опадів за норми складає 148 мм, проте під уро-

жай 2015 р. цей показник досяг рівня 218 мм. Значно вище 

норми випало дощів і у 2016 р. – 214 мм. Особливо щедрим 

на опади був травень місяць: випало 64 мм опадів за норми 

46 мм. Така погода, з одного боку, зумовила активний ріст 

рослин, а з іншого – сприяла поширенню хвороб, шкідників і 

підвищенню забур’яненості посівів. 

У фазу молочної стиглості візуальні ознаки ураження рос-

лин пшениці кореневими гнилями відмічали на 1,5% стебел у 

формі білоколосості.

Погодні умови сприяли швидкому наростанню розвитку 

септоріозу на посівах пшениці. Максимального поширення 

плямистості набули у фазу молочної стиглості зерна. На посівах 

сортів пшениці відмічалося ураження септоріозом на 15-18% 

рослин за середнього та сильного ступеня розвитку хвороби.

Червень характеризувався помірним забезпеченням воло-

гою (23 мм опадів) і наростаючим температурним режимом 

повітря. Спекотна погода, яка панувала протягом третьої де-

кади червня, прискорила дозрівання зерна досліджуваних 

сортів. На посівах пшениці озимої вже спостерігали його по-

вну стиглість. 

Висота рослин становила, у середньому за сортами, 75-101 

см, що дещо нижче від оптимальних параметрів, які заявлені 

оригінаторами. Лише сорт Ледя перевищив заявлену висоту 

на 11 см. Самими низькорослими були сорти Місія одеська (82 

см), Ліра одеська (83 см), Традиція одеська (76 см), Щедрість 

одеська (75 см). Найбільш високорослими були сорти Пилипів-

ка (97 см), Росинка (99 см), Ледя (101 см).

Вченими виявлено, що у сприятливі за погодними умова-

ми роки високою врожайністю володіють різні за висотою рос-
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лин генотипи, проте найбільш оптимальна довжина соломини 

для реалізації продуктивності коливається в межах 80-95 см. 

Вивчення ідентичних ліній за несприятливих погодних умов у 

їх дослідах свідчило, що вони перевищували форми з меншою 

висотою рослин на 0,84 - 0,93 т/га [7].

У 2016 р. розпочалося збирання врожаю зерна 5 липня. 

Треба відзначити, що у 2016 р., незважаючи на екстре-

мальні метеорологічні умови для росту і розвитку рослин з осе-

ні, але в противагу їм за сприятливих умов у весняний період, 

пшениця озима сформувала урожайність дещо вищу порівня-

но з 2015 р., а саме за сортами у межах 3,60-4,50 т/га. Ре-

зультати сортовипробування окремих із досліджуваних сортів 

наведено у таблиці.

Таблиця

Урожайність зерна пшениці озимої залежно від сорту

Сорт

Урожайність, т/га ± до контролю

2015 р. 2016 р.
середнє за 

два роки
т/га %

Антонівка - контроль 3,44 4,10 3,77 0 0

Благодарка одеська 3,75 4,00 3,88 0,11 2,9

Ватажок 3,17 4,20 3,69 -0,08 -2,1

Жайвір 3,57 4,40 3,99 0,22 5,8

Зиск 3,97 4,30 4,14 0,37 9,8

Істина одеська 3,99 4,20 4,10 0,33 8,8

Литанівка 3,87 4,40 4,14 0,37 9,8

Ліра одеська 3,26 3,90 3,58 -0,19 -5,0

Мудрість одеська 3,96 4,10 4,03 0,26 6,9

Нива одеська 3,71 4,50 4,11 0,34 9,0

Щедрість одеська 4,15 4,30 4,23 0,46 12,2

Конка 3,62 4,50 4,06 0,29 7,7

Кохана 3,96 3,90 3,93 0,16 4,2

Марія 3,50 4,30 3,90 0,13 3,4

Овідій 3,79 3,60 3,70 -0,07 -1,9

Росинка 3,95 4,00 3,98 0,21 5,6

НІР
 05

, т/га 0,36 0,26
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Так, щодо сортів Селекційно-генетичного інституту - На-

ціонального центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН, 

максимальну врожайність у 2016 р. сформовано сортами 

Нива одеська (отримали 4,50 т/га), Литанівка (4,40 т/га), Жай-

вір (4,40 т/га). Наведені показники перевищили врожайність 

2015 р. на 21,3, 13,7, 23,2% відповідно. Мінімальну врожай-

ність сформовано у сортів Ліра одеська (3,90 т/га), Благодар-

ка одеська (4,00 т/га), але приріст урожайності проти 2015 р. 

склав 19,6, 6,7% відповідно. 

Із сортів Інституту зрошуваного землеробства НААН най-

більшу урожайність у 2016 р. отримали за вирощування сортів 

Конка (4,50 т/га), і Марія (4,30 т/га), що вище порівняно з 

більш посушливим 2015 р. на 24,3, 22,9% відповідно. Міні-

мальну врожайність отримано у напівкарликового сорту Ові-

дій (3,60 т/га), до того ж зменшення показника проти менш 

сприятливого за погодними умовами 2015 р. становило 5,0%. 

Спеціальні дослідження вчених щодо впливу посухи на 

формування кількісних ознак у різних за висотою рослин 

пшениці м’якої озимої свідчать, що найбільш критичні періо-

ди розвитку – це вихід рослин у трубку і початок колосіння. За 

їх даними, саме у ці періоди спостерігалося істотне зниження 

висоти рослин і біомаси у різних морфобіотипів пшениці ози-

мої, але напівкарликові сорти значно більше реагували на не-

сприятливі умови [7].

У середньому за два роки сортовипробування на полях 

ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна 

станція Інституту зрошуваного землеробства НААН», найвищу 

урожайність зерна отримали за вирощування сорту пшениці 

Щедрість одеська (4,23 т/га). Необхідно зазначити, що коли-

вання її врожайності (4,15 т/га у 2015 р. і 4,30 т/га у 2016 р.) 

не перевищило рівня 3,6%. Невисоким цей показник був у 

сортів Мудрість одеська (3,5%), урожайність якого у середньо-

му за два роки склала 4,03 т/га.

Належного рівня врожаї зерна, у середньому за два роки 

сортовипробування, сформовано також сортами Зиск, Істина 

одеська, Кохана, Росинка, адаптованих до посушливих умов 

південного Степу.
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Доведено, що вдало дібраний сорт є одним із основних 

факторів підвищення продуктивності посівів, а отже й по-

ліпшення показників економічної ефективності вирощуван-

ня пшениці озимої. Цей прийом не потребує значних витрат 

фінансових коштів, проте забезпечує більш високу економіч-

ну ефективність завдяки значному підвищенню врожайності 

зерна. Так, у 2015-2016 сільськогосподарському році за сівби 

контрольного сорту Антонівка отримано чистий прибуток 10,3 

тис. грн/га, рівень рентабельності складав 142 %. Водночас, 

формування вищого врожаю зерна на ділянках сорту Нива 

одеська сприяло підвищенню вищезазначених показників до 

12,1 тис. грн/га і 165 %.

Висновок. Використання сортів пшениці озимої (Щедрість 

одеська, Литанівка, Зиск, Істина одеська, Мудрість одеська, 

Конка, Кохана, Росинка), адаптованих до посушливих умов, 

зумовить збільшення обсягів виробництва зерна та сприятиме 

реалізації окремих положень стратегії розвитку сільського гос-

подарства країни.
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L. Antipova, V. Dіky, N. Tsurkan. Optimization of the winter wheat variety 
composition as one of the components of the development strategy of 
grain farming.

The article presents the current condition of grain production in agricultural 
enterprises of Ukraine. There are also the results of researches about formation 
of winter wheat productivity in the South of our country, the originator of which 
are scientists of the Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy 
of Sciences and  Selection-Genetic Institute of the National Center for seed 
growing and variety studies of NAS. It is established that the yield of the varieties 
signifi cantly depends on moisture conditions.
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