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Ìåòà. Óçàãàëüíåííÿ åìï³ðè÷íèõ ³ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, íàêîïè÷åíèõ ó ïðîöåñ³ ñòâî-
ðåííÿ íîâîãî ñîðòó ïøåíèö³ îçèìî¿ Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà, âèâ÷åííÿ ð³âíÿ âðîæàé-
íîñò³, àäàïòèâíèõ òà àãðîá³îëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ñîðòó, éîãî ïåðåâàã ³ ïåðñïåêòèâ 
ïîøèðåííÿ ó âèðîáíèöòâ³, à òàêîæ îñîáëèâîñòåé âèðîùóâàííÿ. Ìåòîäè. Ïîëüîâèé 
(ïëàíóâàííÿ ³ ïðîâåäåííÿ ïîëüîâîãî äîñë³äó), îáë³êîâî-âàãîâèé (îö³íêà âðîæàéíîñ-
ò³); ô³çè÷íèé ³ á³îõ³ì³÷íèé (îö³íêà ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ çåðíà); ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷íèé. 
Ðåçóëüòàòè. Íàâåäåíî ³ñòîð³þ ñòâîðåííÿ ñîðòó Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà íà îñíîâ³ 
ìåòîäó ã³áðèäèçàö³¿ (ñõðåùóâàííÿ ì³ñöåâî¿ àäàïòîâàíî¿ ë³í³¿ Åðèòðîñïåðìóì 52334 
³ áîëãàðñüêîãî çðàçêà 2579-30-19) òà ³íäèâ³äóàëüíîãî äîáîðó êðàùèõ çà êîìïëåêñîì 
îçíàê ðîñëèí, ñ³ìåé ³ êîëîñ³â. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ â³ä³áðàíèõ ö³ííèõ ðåêîì-
á³íàíò³â ó ñåëåêö³éíèõ ðîçñàäíèêàõ ³ âèïðîáóâàííÿõ áóâ ñòâîðåíèé íîâèé âèñîêîïðî-
äóêòèâíèé ñîðò ïøåíèö³ îçèìî¿ Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà. Ïðåäñòàâëåíî ð³âåíü éîãî 
âðîæàéíîñò³, îõàðàêòåðèçîâàíî ö³íí³ àäàïòèâí³ òà ìîðôîá³îëîã³÷í³ îçíàêè ³ âëàñòè-
âîñò³ (ï³äâèùåíà ïîñóõîñò³éê³ñòü ³ ñò³éê³ñòü äî âèëÿãàííÿ, ïîòóæíà êîðåíåâà ñèñòåìà, 
âèñîêèé ôîòîñèíòåòè÷íèé ïîòåíö³àë, ãðóïîâà ñò³éê³ñòü äî ëèñòêîâèõ õâîðîá ³ êîðå-
íåâèõ ãíèëåé, ù³ëüíèé êîëîñ, âåëèêå äîáðå âèïîâíåíå çåðíî, âèñîêèé â³äñîòîê âè-
õîäó êîíäèö³éíîãî íàñ³ííÿ), ïîêàçàíî ïåðåâàãè ñîðòó, ïåðñïåêòèâè ïîøèðåííÿ éîãî 
ó âèðîáíèöòâ³, à òàêîæ îñîáëèâîñò³ âèðîùóâàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè äåðæàâíî¿ åêñ-
ïåðòèçè íà ïðèäàòí³ñòü äî ïîøèðåííÿ â Óêðà¿í³ ñîðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà º âèñî-
êîïðîäóêòèâíèì, ìàº âèñîêó çèìî-, ìîðîçîñò³éê³ñòü, ñò³éê³ñòü äî âèëÿãàííÿ ³ ïîñóõè. 
Éîãî ðåêîìåíäîâàíî äî âèðîùóâàííÿ ó çîíàõ Ñòåïó ³ Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè. Âèñíîâêè. 
Ñîðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà âäàëî ïîºäíóº âèñîêèé ãåíåòè÷íèé ïîòåíö³àë ïðîäóê-
òèâíîñò³ ç åêîëîã³÷íîþ ïëàñòè÷í³ñòþ ³ àäàïòèâí³ñòþ. Îñíîâíîþ ïåðåâàãîþ º ï³äâè-
ùåíà ñò³éê³ñòü äî á³î- òà àá³îòè÷íèõ ôàêòîð³â, ùî çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüíó âðîæàéí³ñòü ó 
ð³çíèõ óìîâàõ âèðîùóâàííÿ. Ñîðò õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèñîêîþ çèìî-, ìîðîçîñò³éê³ñòþ 
òà ï³äâèùåíîþ ïîñóõîñò³éê³ñòþ. Çàâäÿêè ö³ííèì àãðîá³îëîã³÷íèì âëàñòèâîñòÿì ñîðò 
Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà ìàº øèðîê³ ïåðñïåêòèâè äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ â çîí³ Ñòåïó ³ 
Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ îçèìà, ñîðò, ãîñïîäàðñüê³ îçíàêè, âðîæàéí³ñòü

Вступ. У розв’язанні проблеми забезпечення продовольчої незалеж-
ності держави особливої важливості набувають зерно і продукти його 
переробки як стратегічні види агропродукції, як головні харчові продук-
ти, придатні до тривалого зберігання та транспортування [1]. Створення 
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нових високопродуктивних сортів зернових культур є головним факто-
ром підвищення врожайності та функціонування зернового комплексу, 
який відіграє важливу роль в економічному та соціальному розвитку 
держави. Зусиллями селекціонерів урожайність зернових за останні 100 
років збільшилась майже в 10 разів. Сьогодні в ряді країн одержують ре-
кордні врожаї (10,0 т/га) рису, пшениці, кукурудзи та ін. [2]. Щодо серед-
нього показника врожайності зернових культур у цілому беззаперечним 
лідером є Франція (більше 7,5 т/га). Подібні показники мають також Ан-
глія і Німеччина. Понад 5 т/га збирають США, Японія, Китай, Угорщина, 
Чехія. Мінімальні показники спостерігаються переважно у країнах Аф-
рики та Близького Сходу [3]. Серед культурних рослин неперевершеною 
за своєю харчовою цінністю та екологічною пластичністю є пшениця – 
основне джерело протеїну в багатьох країнах світу [4, 5]. 

Доведено, що зростання врожайності пшениці на 50–70  % за остан-
ні 50 років зумовлене використанням у виробництві нових адаптивних 
сортів. Генетично-селекційне поліпшення культури та подальше під-
вищення у нових сортів потенціалу продуктивності, стійкості до не-
сприятливих біо- та абіотичних чинників середовища є надто важким 
завданням, адже ці комплексні властивості надзвичайно складні [6, 7]. 
Останніми роками спостерігаємо значний спад рівня та стабільності ви-
робництва зерна. Тому зростає роль і значення сорту як найбільш де-
шевого і доступного фактора підвищення врожайності незалежно від 
погодних умов, що обумовлює актуальність досліджень у галузі селекції 
пшениці озимої.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. За висновками 
спеціалістів та результатами проведених в Україні досліджень, впрова-
дження у виробництво нових сортів – найменш затратний та екологічно 
безпечний фактор інтенсифікації, який сприяє одержанню додаткових 
20 % врожаю [8]. Для підвищення ефективності аграрного виробництва 
потрібні сорти з високим урожайним та адаптивним потенціалом, здат-
ні в різних ґрунтово-кліматичних умовах давати високі стабільні врожаї. 
Внесок сорту у досягнутий за останні 25–30 років рівень урожайності 
пшениці озимої в Україні становить 45–50 % [9, 10], у країнах Західної 
Європи – 60 % [11], США – 27 % [12]. Дослідження сортів у різноманітних 
ґрунтово-кліматичних умовах свідчать, що найвищу екологічну адап-
тивність у різних підзонах, мікрозонах і географічних точках мають но-
возареєстровані сорти, спроможні формувати стабільно високу врожай-
ність [13]. Останніми роками прогрес у селекції помітно прискорюється, 
і його частка у прирості врожайності пшениці озимої неухильно зрос-
тає. До 2020 р. питома вага приросту врожаю завдяки новому поколінню 
високопродуктивних і адаптивних сортів становитиме 70–80  %, тобто 
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у 2–3 рази перевищить досягнутий на сьогодні рівень [14]. Це свідчить 
про значні досягнення вітчизняної селекції в зерновому господарстві та 
галузі насінництва. 

Основні завдання селекції пшениці озимої – розширення сортових 
ресурсів, тобто збільшення кількості та зміцнення конкурентоспро-
можності вітчизняних сортів на зерновому і насіннєвому ринках; під-
вищення врожайності, адаптивності та якості зерна сортів. Нові сорти 
є інноваційним продуктом наукової діяльності селекціонерів, їхньою 
інтелектуальною власністю. Термін експлуатації сорту та відтворення 
його потенціалу становить 3–5 років. Необхідно скоротити час від ство-
рення сорту до впровадження його у виробництво. Своєчасна сортоза-
міна дає можливість значно підвищити рівень урожайності культури 
без великих затрат. Підраховано, що в Україні наслідком вирощування 
«старих» сортів є щорічний недобір понад 2,5 млн тонн зерна [15]. За да-
ними СГІ–НЦНС, віддача від нового сорту (приріст до 0,7 т/га) порівня-
но зі «старими» сортами, які використовують у виробництві впродовж 
тривалого часу, спостерігається в перші 1–2 роки після його впрова-
дження. Продуктивність навіть видатного сорту вже через 18–20 років 
рідко перевищуватиме врожайність нового [16]. Тому створення нових 
висопродуктивних сортів пшениці озимої та прискорена сортозаміна – 
першочергові завдання селекціонерів. 

Перспективним напрямом у селекції сортів пшениці озимої з висо-
кою адаптивністю до умов зони вирощування є залучення західноєвро-
пейського матеріалу, зокрема болгарської селекції. Результатом науко-
во-технічного співробітництва Миронівського інституту пшениці імені 
В. М. Ремесла та Добруджанського інституту землеробства (м. Генерал 
Тошево, Болгарія) стало створення шести сортів-інновацій, серед яких 
достойне місце посідає Господиня миронівська.

Мета досліджень – узагальнення емпіричних і статистичних даних, 
накопичених у процесі створення нового сорту пшениці озимої Госпо-
диня миронівська, вивчення рівня врожайності, адаптивних та агробі-
ологічних властивостей сорту, його переваг і перспектив поширення у 
виробництві, а також особливостей вирощування.

Матеріал і методика. Дослідження проводили впродовж 1997–
2013  рр. на дослідних полях селекційної сівозміни МІП, у лабораторії 
міжнародних селекційних досліджень озимої пшениці (1997–2003 рр.), 
екологічної селекції (2004–2013 рр.). 

Досліджували створені за участю болгарського зразка 2579–30–19 
гібридні популяції F1–F3, потомства селекційного розсадника, селек-
ційні лінії контрольного розсадника, попереднього випробування та 
конкурсного випробування (лінія Лютесценс 54739, або сорт Господи-
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ня миронівська). Фенологічні спостереження (візуальну оцінку посівів 
в основні фази вегетації) проводили за методикою державного сорто-
випробування [17]. Оцінку морозостійкості ліній конкурсного і попе-
реднього випробувань здійснювали у відділі фізіології і біохімії рослин 
МІП методом визначення морозостійкості сортів [18]: проморожування 
рослин у висівних ящиках у камерах низьких температур КНТ-1 після 
загартування у природних умовах. Оцінку стійкості проти основних 
хвороб (борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя) у гібридних, селек-
ційному і контрольному розсадниках проводили в період максимально-
го розвитку природного фону хвороби, у випробуваннях – на штучних 
інфекційних фонах відділу захисту рослин МІП за загальноприйняти-
ми методиками [19]. Хлібопекарські якості зерна визначали в лаборато-
рії якості зерна МІП за загальноприйнятими методиками [20]. Матема-
тичну і статистичну обробки даних проводили за Б. О. Доспєховим [21]. 
Для визначення показників адаптивності використовували методику 
непараметричної статистики Дж.У. Снедекора [22].

Обговорення результатів. Сорт пшениці м’якої озимої Господиня 
миронівська, створений методом індивідуального добору з гібридної по-
пуляції Еритроспермум 52334 / 2579–30–19 (Болгарія), у 2013 р. переда-
ний на державне сортовипробування, а у 2017 р. внесений до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 

Сорт Господиня миронівська високопродуктивний, має підвищену 
стійкість проти основних біо- та абіотичних факторів, що забезпечує 
стабільність урожайності в різних умовах вирощування. Вирізняється 
потужною кореневою системою, високим фотосинтетичним потенці-
алом, груповою стійкістю проти листкових хвороб і кореневих гнилей, 
формує щільний колос, крупне добре виповнене зерно. 

Історія створення сорту розпочалась у 1997 р., коли було проведено 
схрещування лінії миронівської селекції Еритроспермум 52334 і болгар-
ського зразка 2579–30–19 (рис.).

Лінія Еритроспермум 52334, що на той час уже третій рік вивчалась у 
попередньому випробуванні МІП, характеризувалась високою і стабіль-
ною врожайністю (перевищення стандарту 0,50–1,68  т/га), зимостійкіс-
тю (перезимівля в несприятливі 1994 і 1997 рр. 6,0 і 7,5 балів відповідно), 
стійкістю проти хвороб (ураженість бурою іржею 0–5 %, стійкість проти 
борошнистої роси 7–9 балів). Окрім того, середньостигла і середньорос-
ла лінія Еритроспермум 52334 мала високі показники якості зерна: маса 
1000 зерен 45,2 г, вміст клейковини – 30,8 %, об’єм хліба – 713 о. а., загаль-
на оцінка хліба – 4,3 бала. 

До родоводу створеної за програмою співробітництва з Інститутом зер-
нових культур (м. Хадмерслебен, Німеччина) лінії Еритроспермум 52334 



36 Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 5, 2017

Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

увійшли Еритроспермум 11537 (материнський компонент парного гібри-
ду) та запилювачі Hadmersleben 20581/84 і Еритроспермум 10071 (для по-
трійного гібриду). Лінія Еритроспермум 11537 була створена за участю 
болгарського сорту Русалка і видатного сорту Миронівська 808.

Відомо, що в селекції пшениці озимої на поєднання високої потен-
ційної врожайності та високого рівня генетичного захисту продукцій-
ного процесу від стресових факторів перевагу надають генотипам, які 
мають значення кожної з комплексу цінних ознак, близькі до адаптив-
ної норми, характерної для конкретних умов вирощування. Один з них 

– болгарський зразок 2579–30–19 (в 1996 р. зареєстрований у Болгарії 
як сорт Преслав), який в 1993 р. був одержаний від старшого наукового 
співробітника секції селекції пшениці Інституту пшениці і соняшника 
«Добруджа» кандидата сільськогосподарських наук Івана Дімітрова То-
дорова. У 1994 р. зразок 2579–30–19 вивчали в селекційному, в 1995 р. – у 
контрольному розсадниках МІП, і після жорсткого бракування індиві-
дуальні добори були висіяні в селекційному розсаднику. 

Аналіз зразка 2579–30–19 за 13 цінними селекційними ознаками (се-
реднє за роки досліджень) показав, що рівень прояву 12 з них (за винят-
ком висоти рослин) був у межах x ± σ. 

Морозостійкість зразка 2579–30–19 була на рівні стандарту, він поєд-
нував підвищену регенераційну здатність зі швидкими темпами весня-
ного відростання, мав високий рівень зимостійкості, що підтвердилось 
у рік з екстремальними умовами перезимівлі (1994). 

Найбільший інтерес для селекції представляють зразки, що поєдну-
ють комплекс цінних ознак з груповою стійкістю проти хвороб (бура 
іржа, борошниста роса, септоріоз листя). Одним з таких є високопро-
дуктивний зразок 2579–30–19, що має масу 1000 зерен понад 40 г і харак-
теризується стабільним проявом високих хлібопекарських якостей. Він 
стало передає нащадкам здатність формувати великий урожай за раху-
нок маси зерна з головного колоса, крупності зерна, багатоквітковості і 
високої озерненості, а також завдяки добре розвинутій асиміляційній 
поверхні рослини, міцності стебла та стійкості його до зламу [23].

У сприятливих умовах 1998 р. гібриди першого покоління перезиму-
вали краще (9 балів), ніж батьківські компоненти (Еритроспермум 52334 

– 8,0 балів, зразок 2579–30–19 – 8,5 бала), за висотою рослин були серед-
ньостебловими (105 см, у батьків – 126 і 117 см відповідно), за тривалістю 
вегетаційного періоду – середньостиглими (246 діб, у Еритроспермум 
52334 – 250 діб). У 1998–2000 рр. (початкові ланки селекційного процесу) 
індивідуальні добори за колосом з цієї гібридної комбінації виділялись 
крупним зерном та багатозерністю (понад 65 зерен у колосі). Візуальна 
оцінка по зерну – 4,5 бала. Незадовільні за погодними умовами 1999 і 
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2000 рр. сприяли добору більш адаптованих до кліматичних змін гено-
типів з високими компенсаторними властивостями.

У селекційному розсаднику дві ділянки (кожна площею 1 м2) зібрали 
суцільним методом (вага зерна – 550 і 790 г). Більш урожайну з них ви-
сіяли під урожай 2002 р. в контрольному розсаднику як лінію Лютес-
ценс 54045. За врожайністю (6,14 т/га) вона перевищила стандарт Ми-
ронівська 61 (на 0,8 т/га), добре перезимувала (9 балів), виколошувалась 
на рівні стандарту (22 травня), мала висоту рослин 120 см, стійкість до 
вилягання і борошнистої роси 7 балів. Необхідно зауважити, що ця лі-
нія мала середню інтенсивність весняного відростання і середнє пошко-
дження листкової поверхні під час приморозку до мінус 8 °С (4 квітня 
2002 р.), слабко реагувала на травневу посуху (незначна кількість відмер-
лих листків нижнього ярусу). Крім того, лінія Лютесценс 54045 форму-
вала крупне (49,4 г), склоподібне (97 %) зерно з високими показниками 
седиментації (65 мл), вмісту клейковини (37,0 %), сили борошна (226 о. а.). 
Об’єм хліба 710 см3, загальна оцінка хліба 4 бали.

У 2004 р. (попереднє випробування, попередник горох на зерно) лінія 
Лютесценс 54045 сформувала врожай (6,90 т/га), що нижче за стандарт 
Миронівська 65 (7,26 т/га), і висоту рослин 128 см, тому була вибракува-
на. Але варто відзначити, що по попереднику кукурудза МВС ця лінія 
перевищила за врожайністю стандарт (на 0,73 т/га).

Індивідуальні добори за колосом з лінії Лютесценс 54045 висівали 
(2005 і 2006 рр.) у селекційному розсаднику. Чотири із шести зібраних 
серпом у 2005 р. ділянок площею 1 м2 (вага зерна з двох кращих – 720 
і 920 г) вивчались у 2006 р. в контрольному розсаднику. Розмах варію-
вання висоти рослин становив 92÷97 см, маси 1000 зерен – 48,3÷50,4 г. 
Найкраща серед них за даними фенологічних спостережень, рівнем уро-
жайності (500 г/м2), оцінкою по зерну (5 балів) і його якістю (показник 
седиментації 53 мл, маса 1000 зерен 47,2 г) лінія Лютесценс 54739 була 
висіяна у контрольному розсаднику під урожай 2007 р. Вона стала родо-
начальницею сорту Господиня миронівська.

 У 2007 р. за врожайністю (6,28 т/га) лінія Лютесценс 54739 переви-
щила стандарт Подолянка (на 1,36 т/га), добре перезимувала (9 балів), 
виколошувалась на рівні стандарту (20 травня, вегетаційний період 237 
діб), мала висоту рослин 107 см, стійкість до вилягання 9 балів, ураже-
ність борошнистою росою 15 %. Крім того, Лютесценс 54739 відрізнялась 
інтенсивним відростанням навесні, вирівняним стеблостоєм у період 
колосіння-дозрівання, єдина серед чотирьох сестринських ліній не ура-
жувалась «чорноколосицею» (ензимо-мікозне виснаження) і мала добру 
якість зерна: високий вміст білка (14,7 %) і клейковини (35,3 %) та показ-
ник седиментації 52 мл. 
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За три роки попереднього випробування (2011–2013) лінія Лютесценс 
54739 перевищувала стандарт Подолянка за врожайністю (на 0,58–0,87 
т/га), вирізнялась високою адаптивністю до умов вирощування та плас-
тичністю, середніми показниками гомеостатичності [24]. Ця лінія най-
менше реагувала на строк сівби, зберігаючи при цьому високий рівень 
урожайності і якість зерна цінної пшениці.

За результатами визначення морозостійкості методом прямого про-
морожування рослин у посівних ящиках при двох температурних режи-
мах (-18о С і -20 °С) лінія Лютесценс 54739 мала частку живих рослин на 
рівні стандарту Миронівська 808 (71–88 % при -18 °С, 42–70 % при -20 °С). 

У 2013 р. ця лінія була передана на державне сортовипробування як 
сорт Господиня миронівська (табл. 1).

Òàáëèöÿ 1. Ãîñïîäàðñüê³ ³ á³îëîã³÷í³ îçíàêè ñîðòó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ 
Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà (ñåðåäíº çà 2011–2013 ðð.)

Îçíàêà Ïîäîëÿíêà, ñòàíäàðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà

Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà 9,4 9,4
Çèìîñò³éê³ñòü, áàë 9,0 9,0
Âèñîòà ðîñëèí, ñì 90 112
Ãðóïà ñòèãëîñò³ ñåðåäíüîñòèãëà ñåðåäíüîñòèãëà
Óðàæåí³ñòü õâîðîáàìè, %:
   áóðîþ ³ðæåþ 25 20
   áîðîøíèñòîþ ðîñîþ 10 5
   ñåïòîð³îçîì ëèñòê³â 15 10
   òâåðäîþ ñàæêîþ 50 30
   êîðåíåâèìè ãíèëÿìè 20 12
   ôóçàð³îçîì êîëîñó 10 8
ßê³ñòü çåðíà:
   ïîêàçíèê ñåäèìåíòàö³¿, ìë 65 63
   âì³ñò á³ëêà, % 14,2 14,7
   ìàñà 1000 çåðåí, ã 44,8 45,9
   âì³ñò «ñèðî¿» êëåéêîâèíè, % 26,0 28,6
   «ñèëà» áîðîøíà, î. à. 170 220
   îá’ºìíèé âèõ³ä õë³áà ³ç 100 ã áîðîøíà, ñì3 700 820

У 2015 р. сорт Господиня миронівська проходив екологічне випробу-
вання на Волинському опорному пункту МІП, де зайняв перше місце за 
врожайністю (10,94 т/га, у стандарту Подолянка – 8,73 т/га) серед семи 
сортів миронівської селекції. 

Для гарантуванння високого врожаю необхідно використовувати 
сорти, які пройшли всебічне вивчення під час державної експертизи на 
придатність до поширення в Україні і за його результатами занесені до 
Державного реєстру та рекомендуються до вирощування у конкретно-
му регіоні. Так, дані Державної ветеринарної та фітосанітарної служ-
би України Українського інституту експертизи сортів рослин 2015 р.                     
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(14 сортодослідів у зонах Степу і Полісся) і 2016 р. (16 сортодослідів у 
зонах Лісостепу і Степу) свідчать, що за середньою врожайністю сорт 
Господиня миронівська перевищив умовний стандарт.

У 2015 р. максимальну врожайність у зоні Полісся (9,0 т/га) одержано в 
дослідах Андрушівської держсортостанції (філія Житомирський ОДЦЕСР 
Андрушівська лабораторія); в зоні Лісостепу (відповідно 9,09 і 9,01 т/га) – в 
дослідах Маньківської держсортостанції (філія Черкаський ОДЦЕСР Мань-
ківська лабораторія) і Сумського держекспертцентру (філія Сумський ОД-
ЦЕСР); в зоні Степу (8,57 т/га) – в дослідах Кіровоградської держсортостан-
ції (філія Кіровоградський ОДЦЕСР Кіровоградська лабораторія);  у 2016 
р. в зоні Степу (10,88 т/га) – в дослідах Кіровоградської держсортостанції 
(філія Кіровоградський ОДЦЕСР Кіровоградська лабораторія); в зоні Лісо-
степу (9,22 т/га) – в дослідах Вінницького держекспертцентру (філія Вінниць-
кий ОДЦЕСР); в зоні Полісся (7,49 т/га) – в дослідах Андрушівської держ-
сортостанції (філія Житомирський ОДЦЕСР Андрушівська лабораторія).

У 2015, 2016 рр. відмічено високу стійкість сорту до вилягання (серед-
нє по всіх зонах 8,8 бала, стандарт – 8,4 бала), високу зимостійкість (8,6 
і 8,2 бала відповідно). У 2016 р. відмічено високу морозостійкість сорту.

За масою 1000 зерен Господиня миронівська (середнє 47,5 г за розмаху 
варіювання від 37,2 до 58,9 г у 2015 р., 34,7 і 58,5 – у 2016 р.) перевищувала 
умовний стандарт (41,7 г). Така ж тенденція спостерігалась і у 2014 р.: 
розмах варіювання маси 1000 зерен 39,7÷57,9 г, середнє значення – 48,1 г 
(стандарт – 43,3 г). Відмічено високу стійкість до посухи (у 2015 р. – для 
Степу і Лісостепу, у 2016 р. – для Степу і Полісся), обсипання зерна та 
ушкодження клопом-черепашкою.

Результати польових досліджень кваліфікаційної експертизи на при-
датність для поширення у 2014–2016 рр. показали, що сорт Господиня 
миронівська перевищує стандарт за врожайністю. У 2017 р. він був зане-
сений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення 
в Україні. Напрям використання – продовольчий, цінна пшениця. Реко-
мендовані зони вирощування – Степ і Лісостеп України (табл. 2).

Наводимо апробаційні ознаки сорту пшениці озимої м’якої Господиня 
миронівська (фото). Різновидність лютесценс. Кущ прямостоячий. Про-
дуктивна кущистість середня (2,5–3,0 стебла). Стебло міцне, стінки тов-
сті. Середньостебловий. Коренева система сильна. Облистяність середня, 
листкова пластина темно-зелена, широка, напівжорстка, частота рослин 
із зігнутим прапорцевим листком висока. Рослина сиво-зеленого кольо-
ру, має сильний восковий наліт на стеблі, листі, колосі. Колос білий, ци-
ліндричний, довгий (10–12  см) та щільний (21–23 колоски), наявні дуже 
короткі зубці на верхніх колосках. Колоскова луска овальна, довга (10 мм), 
широка (5 мм), форма плеча піднесена. Кіль розвинутий по всій довжині 
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луски, довгий, вузький, зубець гострий, вигнутий назовні. Зернівка серед-
ня, подовжено-овальна, червона, у верхній частині є опушення, борозенка 
мілка, вузька, зародок увігнутий. Маса 1000 зерен 45,9–48,8 г. 

Ôîòî. Âèðîáíè÷èé ïîñ³â ñîðòó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà
(ÄÏ «ÄÃ «Åë³òà» Ì²Ï ³ì. Â.Ì. Ðåìåñëà», Ìèðîí³âñüêèé ð-í Êè¿âñüêî¿ îáë., 2017 ð.)

Господиня миронівська – сорт універсального типу. Придатний для ви-
рощування за інтенсивною технологією. На високому фоні мінерального 
живлення найбільш оптимально поєднує високу врожайність з відмінною 
якістю зерна. Строки сівби – кінець оптимальних та пізні для зони вирощу-
вання. Слабко реагує на строк сівби, зберігаючи високий рівень урожайнос-
ті і показники якості зерна цінної пшениці. Норма висіву 4,5–5,0 млн схожих 
насінин на 1 га залежно від попередника, стану ґрунту та строків сівби.

Òàáëèöÿ 2. Ãîñïîäàðñüêè ö³íí³ îçíàêè ñîðòó ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ 
Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà (çà ðåçóëüòàòàìè ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü êâàë³ô³êàö³éíî¿ 
åêñïåðòèçè íà ïðèäàòí³ñòü äëÿ ïîøèðåííÿ â Óêðà¿í³, 2015, 2016 ðð.)

Ñîðò Ð³ê Çîíà
Óðîæàéí³ñòü, 

ò/ãà
Ïåðåçèì³âëÿ, 

áàë
Ñò³éê³ñòü (áàë) äî Ìàñà 1000 

çåðåí, ãâèëÿãàííÿ ïîñóõè

Óìîâíèé 
ñòàíäàðò

2015
Ïîë³ññÿ

5,55 8,6 8,5 8,7 43,4
2016 5,83 8,6 8,5 8,7 44,1
2015

Ë³ñîñòåï
6,25 8,1 8,3 7,9 42,2

2016 6,34 8,1 8,3 8,1 42,3
2015

Ñòåï
4,74 8,0 8,4 7,9 39,0

2016 4,97 7,8 8,4 8,1 39,3

Ãîñïîäèíÿ 
ìèðîí³âñüêà

2015
Ïîë³ññÿ

5,74 8,9 9,0 8,7 50,6
2016 5,53 8,5 8,6 9,0 48,8
2015

Ë³ñîñòåï
6,30 9,0 8,8 8,7 45,9

2016 6,49 8,6 8,5 8,6 46,6
2015

Ñòåï
5,22 8,4 9,0 8,6 46,8

2016 6,21 7,8 9,0 9,0 46,1
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Висновки. Сорт Господиня миронівська вдало поєднує високий ге-
нетичний потенціал продуктивності з екологічною пластичністю і адап-
тивністю. Має високу зимо-, морозостійкість та підвищену посухостій-
кість, групову стійкість проти листкових хвороб і кореневих гнилей, від-
різняється потужною кореневою системою, високим фотосинтетичним 
потенціалом, формує щільний колос, крупне добре виповнене зерно. 
Головною перевагою є підвищена стійкість до основних біо- та абіотич-
них факторів, що забезпечує стабільну врожайність у різних умовах ви-
рощування. Завдяки цінним агробіологічним властивостям сорт Госпо-
диня миронівська має широкі перспективи для розповсюдження в зоні 
Степу і Лісостепу України.
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ñüåâ. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ îòîáðàííûõ öåííûõ ðåêîìáèíàíòîâ â ñåëåêöèîííûõ 
ïèòîìíèêàõ è èñïûòàíèÿõ áûë ñîçäàí íîâûé âûñîêîïðîäóêòèâíûé ñîðò ïøåíèöû îçè-
ìîé Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà. Ïðåäñòàâëåí óðîâåíü óðîæàéíîñòè, îõàðàêòåðèçîâàíû 
öåííûå àäàïòèâíûå è ìîðôîáèîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè è ñâîéñòâà ñîðòà (ïîâûøåííàÿ 
çàñóõîóñòîé÷èâîñòü è óñòîé÷èâîñòü ê ïîëåãàíèþ, ìîùíàÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà, âûñîêèé 
ôîòîñèíòåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ãðóïïîâàÿ óñòîé÷èâîñòü ê ëèñòîâûì áîëåçíÿì è êîð-
íåâûì ãíèëÿì, ïëîòíûé êîëîñ, êðóïíîå õîðîøî âûïîëíåííîå çåðíî, âûñîêèé ïðîöåíò 
âûõîäà êîíäèöèîííûõ ñåìÿí), ïîêàçàíû åãî ïðåèìóùåñòâà, ïåðñïåêòèâû âíåäðåíèÿ 
â ïðîèçâîäñòâî è îñîáåííîñòè âûðàùèâàíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû íà ïðèãîäíîñòü ê ðàñïðîñòðàíåíèþ â Óêðàèíå ñîðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà 
ÿâëÿåòñÿ âûñîêîïðîäóêòèâíûì, èìååò âûñîêóþ çèìî-, ìîðîçîñòîéêîñòü, óñòîé÷è-
âîñòü ê ïîëåãàíèþ è çàñóõå. Îí ðåêîìåíäîâàí äëÿ âûðàùèâàíèÿ â çîíàõ Ñòåïè è Ëå-
ñîñòåïè Óêðàèíû. Âûâîäû. Ñîðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà óäà÷íî ñî÷åòàåò âûñîêèé 
ãåíåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ïðîäóêòèâíîñòè ñ ýêîëîãè÷åñêîé ïëàñòè÷íîñòüþ è àäàïòèâ-
íîñòüþ. Ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåííàÿ óñòîé÷èâîñòü ê áèî- è àáèî-
òè÷åñêèì ôàêòîðàì, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíóþ óðîæàéíîñòü â ðàçëè÷íûõ óñëî-
âèÿõ âûðàùèâàíèÿ. Ñîðò õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé çèìî-, ìîðîçîñòîéêîñòüþ è ïî-
âûøåííîé çàñóõîóñòîé÷èâîñòüþ. Áëàãîäàðÿ öåííûì àãðîáèîëîãè÷åñêèì ñâîéñòâàì 
ñîðò Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà èìååò øèðîêèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â 
çîíå Ñòåïè è Ëåñîñòåïè Óêðàèíû.
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Purpose. To compile empirical and statistical data accumulated in the process of cre-
ating the new winter wheat variety Hospodynia myronivska, as well as to evaluate yielding 
capacity level, adaptive and agrobiological properties of the variety, its advantages and 
prospects for spreading in farming and to determine planting practice features. Methods. 
Field (planning and conducting field experiments), accounting and weight (yielding capacity 
evaluating); physical and biochemical (evaluating grain quality indices); mathematical and 
statistical. Results. There is presented history of creating the variety Hospodynia myronivs-
ka based on hybridization method (crossing the local adapted line Erythrospermum 52334 
and the Bulgarian sample 2579-30-19) and individual selection of the best plants, families 
and spikes for complex of traits. The valuable recombinants selected have been studied in 
breeding nurseries and trials resulted in creation of the new high-yielding winter wheat varie-
ty Hospodynia myronivska. The level of yielding capacity is presented, valuable adaptive and 
morphobiological traits and properties of the variety (increased drought tolerance and lodg-
ing resistance, vigorous root system, high photosynthetic potential, group resistance to leaf 
diseases and root rots, dense spike, large well-filled grain, high percentage yield of certified 
seeds) are characterized, its advantages, prospects for introduction into farming and pecu-
liarities of planting practice are elucidated. Resulted from the State examination on the suit-
ability for dissemination in Ukraine the variety Hospodynia myronivska is highly productive, 
has high winter-frost resistance, lodging resistance and drought tolerance. The variety is 
recommended for growing through the Steppe and Forest-Steppe of Ukraine. Conclusions. 
The variety Hospodynia myronivska successfully combines high genetic potential of produc-
tivity with ecological plasticity and adaptability. Its increased resistance to biotic and abiotic 
factors is the main advantage which ensures stable yield in different growing conditions. The 
variety is characterized by high winter-frost resistance and increased drought tolerance. Ow-
ing to valuable morphobiological properties the variety Hospodynia myronivska has convinc-
ing perspectives for distribution in the Steppe and Forest-Steppe zone of Ukraine.
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