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Ìåòà. Âèçíà÷èòè íàéá³ëüø ïðîäóêòèâí³ ñîðòè òðèòèêàëå îçèìîãî äëÿ çîíè ðè-
çèêîâàíîãî íàñ³ííèöòâà Çàõ³äíîãî Ë³ñîñòåïó. Ìåòîäè. Ïîëüîâèé, ëàáîðàòîðíèé, 
ìîðôîëîã³÷íîãî àíàë³çó, ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷íèé (êîðåëÿö³éíèé, âàð³àö³éíèé, 
äèñïåðñ³éíèé) ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì MS Excel òà Statistica 6.0. 
Ðåçóëüòàòè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ âïëèâó ã³äðîòåðì³÷íèõ óìîâ íà ïðîäóêòèâí³ñòü ñîðò³â 
òðèòèêàëå ïðîàíàë³çîâàíî ïîêàçíèêè òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ ³ ê³ëüêîñò³ îïàä³â ó ïåð³-
îä ôîðìóâàííÿ íàñ³ííÿ çà 2015–2017 ðð. Âñòàíîâëåíî ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðíîãî 
ðåæèìó òà çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ îïàä³â ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäíüîáàãàòîð³÷íèìè äàíèìè. 
Çà ñåðåäíüîáàãàòîð³÷íî¿ ñóìè åôåêòèâíèõ òåìïåðàòóð (521 °Ñ) ²²² äåêàäè ÷åðâíÿ – ²² 
äåêàäè ëèïíÿ ó ðîêè äîñë³äæåíü (ïåð³îä ôîðìóâàííÿ íàñ³ííÿ) òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ 
ó 2015 ð. áóëà âèùå íà 15 °Ñ, ó 2016 ð. – íà 53 °Ñ, ó 2017 ð. – íà 38 °Ñ. Ñóìà îïàä³â 
ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäíüîáàãàòîð³÷íèìè äàíèìè (98 ìì) çà öåé ïåð³îä ðîê³â äîñë³äæåíü 
áóëà íèæ÷îþ (íà 17 ìì ó 2015 ð., 16 ìì – 2016 ð., 41 ìì – 2017 ð.). Òàê³ ïîãîäí³ óìîâè 
çàáåçïå÷èëè ôîðìóâàííÿ âèñîêî¿ íàñ³ííºâî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ñîðò³â òðèòèêàëå îçè-
ìîãî: â³ä 5,01 ò/ãà (ñîðò Õàððîçà) äî 5,25–5,28 ò/ãà (Ìîëüôàð, Ìàðê³ÿí, Îáð³é Ìèðî-
í³âñüêèé). Âïëèâ ñîðòó íà äàíèé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 15 %, ïîãîäíèõ ôàêòîð³â – 17 %, 
âçàºìîä³¿ ôàêòîð³â – 17 %, ³íøèõ ôàêòîð³â – 51 % (çà òî÷íîñò³ äîñë³äó 5,72 %, âàð³-
àö³¿ äàíèõ – 11,38 %). Âèñíîâêè. Â óìîâàõ Çàõ³äíîãî Ë³ñîñòåïó íàéâèùó ñåðåäíþ 
âðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ çàáåçïå÷èëè âèñîêîïðîäóêòèâí³ ñîðòè ë³ñîñòåïîâîãî åêîòèïó 
ñåðåäíüîñòèãëî¿ ãðóïè Ìîëüôàð (5,25 ò/ãà), Ìàðê³ÿí, Îáð³é Ìèðîí³âñüêèé (5,28 ò/ãà). 
Ðåíòàáåëüí³ñòü ¿õ âèðîùóâàííÿ 81–82 %. Ð³çíèöÿ â óðîæàéíîñò³ íàñ³ííÿ ì³æ ð³çíèìè 
çà åêîòèïîì ñîðòàìè ñòàíîâèëà 0,07–0,17 ò/ãà.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òðèòèêàëå îçèìå, ñîðò, òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, ê³ëüê³ñòü îïàä³â, 
óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ, ðåíòàáåëüí³ñòü

Вступ. Використання сорту як фактора підвищення врожайності 
тритикале озимого  особливо актуальне при виробництві насіння цієї 
культури в Західному Лісостепу, який є зоною ризикованого насінни-
цтва. Враховуючи те, що в умовах різких гідротермічних коливань, 
пов’язаних із глобальним потеплінням, сорти з низьким рівнем адап-
тивності мають велику розбіжність між потенційною та реальною вро-
жайністю, яка значно варіює за роками, важливого значення набуває 
правильний вибір сортів з метою максимальної реалізації закладеного в 
них генетичного потенціалу.
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З огляду на щорічне впровадження нових сортів виробники зерно-
вої продукції в Західному Лісостепу, які вирощують сорти, створені в 
інших зонах, вимагають наукового обґрунтування оптимальної схеми 
взаємодоповнення сортів. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Найважливіша 
властивість сорту – потенціал урожайності [1–7]. Надзвичайно важли-
вим завданням селекційно-генетичних досліджень є виявлення окремих 
ознак, які вагомо впливають на формування елементів продуктивності, 
що дає можливість вести цілеспрямований добір на її підвищення [8–10]. 

На початкових етапах прискореного розмноження оригінального на-
сіння велике значення має оцінювання сортів, для чого проводять до-
бір елітних рослин за продуктивністю родоначальних рослин, але цей 
процес суттєво ускладнюється внаслідок значної мінливості складових 
продуктивності. Продуктивна кущистість, кількість зерен у колосі, вага 
1000 насінин помітно змінюються під впливом незначних відмінностей 
в умовах вирощування навіть у межах невеликої ділянки (до 1 м2). Часто 
залежно від різних факторів різниця між продуктивністю рослин одно-
го сорту може значно перевищувати відмінності в середній продуктив-
ності сортів, які суттєво різняться за біологічними ознаками [11–16].

Мета досліджень – визначення найбільш продуктивних сортів три-
тикале озимого для зони ризикованого насінництва Західного Лісостепу.   

Матеріал і методи. Дослідження проводили в насінницькій сівозміні 
лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпат-
ського регіону НААН упродовж 2015–2017 рр. за загальноприйнятими ме-
тодиками. Вивчали сорти тритикале озимого різного екотипу: Поліський 7, 
Мольфар (оригінатор – ННЦ “Інститут землеробства НААН”), Маркіян 
(Волинська ДСГДС Інституту сільського господарства Західного Полісся 
НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН), Обрій Миронів-
ський (Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН), Рат-
не, Харроза, Раритет (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН). 

Ґрунт – сірий лісовий, поверхнево-оглеєний, легкосуглинковий. Вміст 
гумусу (за Тюріним) – 1,7%, сума увібраних основ – 13,7 мг-екв на 100 г 
ґрунту; вміст на 1 кг ґрунту лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) 
89,6 мг, рухомого фосфору – 69,5 мг, обмінного калію (за Кірсановим) – 
68,0 мг. За градацією такий ґрунт має дуже низьке забезпечення азотом, 
середнє – фосфором і низьке – калієм. Реакція ґрунтового розчину (рН 
сольове 5,4) слабокисла. 

Загальна площа дослідної ділянки 60 м2, облікова – 50 м2, розміщення 
варіантів систематичне, повторність триразова. Попередник – ріпак ози-
мий. Агротехніка вирощування тритикале озимого включала: обробіток 
ґрунту – лущення стерні 10–12 см; оранка – 20–22 см; внесення мінераль-
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ного добрива N30Р90К90 під передпосівну культивацію + N30 (ІV і VІІ етапи 
органогенезу); строк сівби – 25 вересня (оптимальний); норма висіву – 4,5 
млн/га схожих насінин; передпосівна обробка насіння – протруйник Ві-
тавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к. (2,5 л/т) + стимулятор росту Вимпел-К (500 г/т) 
+ мікродобриво Оракул насіння (1,0 л/т); захист від хвороб – фунгіцид 
Фалькон, к.е. (0,6 л/га); захист від бур’янів – гербіциди Раундап, 48 % в.р. 
(4,0 л/га за 2–3 тижні до оранки), Гранстар, 75 % в.р. (0,25 г/га). 

Обговорення результатів. На формування врожайних і посівних 
якостей насіння великий вплив мають погодні умови в період дозріван-
ня-збирання врожаю.

За середньобагаторічної суми ефективних температур (521 ºС) ІІІ де-
кади червня – ІІ декади липня в роки досліджень (період формування на-
сіння) температура повітря у 2015 р. була вище на 15 ºС, у 2016 р. – на 53 ºС, 
у 2017 р. – на 38  ºС. Сума опадів порівняно із середньобагаторічними 
даними (98 мм) за цей період років досліджень була нижчою – на 17 мм у 
2015 р., 16 мм – 2016 р., 41 мм – 2017 р. (табл. 1). 

Òàáëèöÿ 1. Ñóìà åôåêòèâíèõ òåìïåðàòóð (°Ñ) òà ê³ëüê³ñòü îïàä³â (ìì) ó ïåð³îä 
äîçð³âàííÿ íàñ³ííÿ òðèòèêàëå îçèìîãî (2015–2017 ðð.)

Ð³ê
Òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ

ïî äåêàäàõ, °Ñ Ñóìà, °Ñ
Îïàäè, ìì Ñóìà, 

ìì
²²² ÷åðâíÿ ² ëèïíÿ ²² ëèïíÿ ²²² ÷åðâíÿ ² ëèïíÿ ²² ëèïíÿ

2015 16,1 18,3 19,2 536 14,9 9,0 56,7 81
2016 18,6 20,6 18,2 574 19,8 14,1 47,7 82
2017 20,4 16,9 18,6 559 10,4 32,4 13,7 57
Ñåðåäíüî-
áàãàòîð³÷í³ 
ïîêàçíèêè 17,2 16,7 18,2 521 33 32 33 98

Період дозрівання насіння у 2015 р. характеризувався нижчою порів-
няно із середньобагаторічними показниками температурою повітря (на 
1,1  ºС) та кількістю опадів (на 18,1 мм) у ІІІ декаді червня, друга і тре-
тя декади липня були теплішими (на 1,6 і 1,0 ºС) за середньобагаторічні 
(16,7 і 18,2 ºС) та з меншою кількістю опадів (на 23,0 мм) у другій декаді. 
Такі погодні умови сприяли одержанню врожайності насіння тритикале 
озимого 4,56–4,86 т/га. Найвищу продуктивність забезпечив сорт Мар-
кіян (4,86 т/га), найнижчу – Раритет (4,56 т/га). Різниця за врожайністю 
між сортами становила 0,12–0,61 т/га, за екотипом – 0,22 т/га.

Температура у ІІІ декади червня 2016 р. переважала середньобагаторічну 
на 1,4 ºС. У ІІ декаді липня випала велика кількість опадів (146 % до серед-
ньобагаторічної норми), однак дощі мали зливовий характер, тому не зни-
зили врожайність. За підвищеного порівняно з попереднім роком темпера-
турного режиму продуктивність сортів була найвищою – від 5,23 т/га (сорт 
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Харроза) до 5,66 т/га (сорт Мольфар). Різниця в урожайності насіння між 
сортами лісостепового і степового екологічного типу становила 0,17 т/га.

Вищим за середньобагаторічні показники був гідротермічний режим 
періоду дозрівання насіння в 2017 р. У ІІІ декаді червня відмічено серед-
ньодекадну температуру повітря 20,4 ºС (середньобагаторічні дані 17,2 ºС) 
з різкими підвищеннями у окремі дні, а гідротермічні умови І і ІІ декад 
липня були близькими до середньобагаторічних. Урожайність насіння 
тритикале озимого коливалась від 5,04 т/га (сорт Раритет) до 5,35 т/га (Об-
рій Миронівський) та 5,36 т/га (Маркіян), різниця за екотипом – 0,22 т/га.

За роки досліджень середній показник урожайності насіння трити-
кале озимого варіював від 5,01 т/га (сорт Харроза) до 5,28 т/га (Маркіян 
та Обрій Миронівський) (рис.). Фенотипова мінливість (0,17 т/га) була 
обумовлена екологічним типом сорту. 

Ðèñ. Óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ ñîðò³â òðèòèêàëå îçèìîãî (2015–2017 ðð.), ò/ãà

Вплив сортових особливостей на врожайність насіння становив 15 %, 
погодних умов – 17 %, взаємодії факторів – 17 %, інших факторів – 51 % 
(за точності досліду 5,72 %, варіації даних – 11,38 %).

Коефіцієнт варіації сортів тритикале озимого за врожайністю насіння 
коливався від 5,0 % у сорту Поліський 7 до 7,8 % у сорту Харроза і був слаб-
ким (‹10) (табл. 2). Середній показник коефіцієнту варіації у сортів лісосте-
пового екологічного типу становив 6 %, у степового був вищим (на 1,6 %).
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Òàáëèöÿ 2. Ðîçìàõ ì³íëèâîñò³ âðîæàéíîñò³ íàñ³ííÿ òðèòèêàëå îçèìîãî 
é êîåô³ö³ºíò âàð³àö³¿ çàëåæíî â³ä ñîðòîâèõ îñîáëèâîñòåé (2015–2017 ðð.)

Ñîðò
Óðîæàéí³ñòü íàñ³ííÿ, ò/ãà

V, %
ñåðåäíÿ max min R

Ïîë³ñüêèé 7 (êîíòðîëü) 5,18 5,54 4,79 0,75 5,0
Ìîëüôàð 5,25 5,66 4,84 0,82 5,5
Ìàðê³ÿí 5,28 5,63 4,86 0,77 7,2
Îáð³é Ìèðîí³âñüêèé 5,28 5,60 4,91 0,69 6,4
Ë³ñîñòåïîâèé åêîòèï 5,25 5,61 4,85 0,76 6,0
Ðàòíå 5,06 5,38 4,62 0,76 7,5
Õàððîçà 5,01 5,23 4,71 0,52 7,8
Ðàðèòåò 5,10 5,72 4,56 1,16 7,4
Ñòåïîâèé åêîòèï 5,06 5,44 4,63 0,81 7,6
Ñåðåäíº ïî ñîðòàõ 5,16 5,53 4,75 0,78 6,7

Ïðèì³òêà. R – ðîçìàõ âàð³þâàííÿ; V, % (êîåô³ö³ºíò âàð³àö³¿) – <10 – ñëàáêèé, 10–20 – 
ñåðåäí³é, >20 – âèñîêèé

Сьогодні насіннєва продукція повинна відповідати купівельній спро-
можності споживача і бути вигідною виробнику, оскільки від цього зале-
жить прискорення сортозаміни та формування сортової структури посівів. 

Економічна ефективність виробництва насіння в регіоні визначається 
не тільки рівнем урожайності, але й посівною якістю, що сприяє укладанню 
ліцензійних угод на використання високих генерацій насіння нових сортів. 

Проведені нами дослідження підтвердили, що за використання висо-
копродуктивних сортів рентабельність виробництва насіння еліти три-
тикале озимого зростає. Так, за реалізаційної ціни такого насіння 4,3 тис. 
грн за 1 тонну вартість реалізованого насіння становила 21,5–22,7 тис. 
грн/га (табл. 3). За суми понесених на вирощування затрат 12,5 тис. грн/га  

Òàáëèöÿ 3. Åêîíîì³÷íà îö³íêà  âèðîùóâàííÿ íàñ³ííÿ òðèòèêàëå îçèìîãî 
çàëåæíî â³ä ñîðòîâèõ îñîáëèâîñòåé (2015–2017 ðð.)

Ñîðò
Óðîæàéí³ñòü 

íàñ³ííÿ, 
ò/ãà

Âàðò³ñòü 
ðåàë³çîâàíîãî 

íàñ³ííÿ, 
òèñ. ãðí/ãà

Çàòðàòè 
íà 

1ãà,
òèñ. ãðí

Óìîâíî 
÷èñòèé 

ïðèáóòîê, 
òèñ. ãðí/ãà

Ñîá³âàðò³ñòü
ïðîäóêö³¿, 
òèñ. ãðí/ò

Ðåíòàáåëüí³ñòü
%

Ïîë³ñüêèé 7 
(êîíòðîëü) 5,18 22,3 12,5 9,8 2,41 78
Ìîëüôàð 5,25 22,6 12,5 10,1 2,38 81
Ìàðê³ÿí 5,28 22,7 12,5 10,2 2,37 82
Îáð³é 
Ìèðîí³âñüêèé 5,28 22,7 12,5 10,2 2,37 82
Ðàòíå 5,06 21,8 12,5 9,3 2,47 74
Õàððîçà 5,01 21,5 12,5 9,0 2,50 72
Ðàðèòåò 5,10 21,9 12,5 9,4 2,45 75
Ñåðåäíº 5,16 22,2 12,5 9,7 2,42 78

Ïðèì³òêà. Ó ö³íàõ 2017 ð. (á³ðæîâà ö³íà 1 ò íàñ³ííÿ 3,6 òèñ. ãðí./ò + 20 % ñîðòíàäáàâêà  
= 4,3 òèñ. ãðí/ò)
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умовно чистий прибуток коливався від 9,0 тис. грн/т (сорт Харроза) до 
10,2 тис. грн/т (Маркіян та Обрій Миронівський).

Собівартість 1 тонни насіння становила 2,37–2,50 тис. грн. Найвищою 
була рентабельність виробництва насіння сортів Маркіян, Обрій Миро-
нівський (82 %), Мольфар (81 %), найнижчою – Раритет (75 %), Ратне (74 %), 
Харроза (72 %).

Висновки. В умовах Західного Лісостепу найвищу середню вро-
жайність насіння забезпечили високопродуктивні сорти лісостепового 
екологічного типу середньостиглої групи Мольфар (5,25 т/га), Маркіян 
і Обрій Миронівський (5,28 т/га). Рентабельність їх вирощування стано-
вить 81–82 %. Різниця в урожайності насіння між сортами за екотипом 
становила 0,07–0,17 т/га.
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Öåëü. Îïðåäåëèòü íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûå ñîðòà òðèòèêàëå îçèìîãî äëÿ çîíû ðè-
ñêîâàííîãî ñåìåíîâîäñòâà Çàïàäíîé Ëåñîñòåïè. Ìåòîäû. Ïîëåâîé, ëàáîðàòîðíûé, 
ìîðôîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà, ìàòåìàòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèé (êîððåëÿöèîííûé, âàðè-
àöèîííûé, äèñïåðñèîííûé) ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì MS Excel è 
Statistica 6.0. Ðåçóëüòàòû. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ ãèäðîòåðìè÷åñêèõ óñëîâèé íà 
ïðîäóêòèâíîñòü ñîðòîâ òðèòèêàëå ïðîàíàëèçèðîâàíû ïîêàçàòåëè òåìïåðàòóðû âîç-
äóõà è êîëè÷åñòâà îñàäêîâ â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ ñåìÿí çà 2015–2017 ãã. Óñòàíîâ-
ëåíî ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà è ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà îñàäêîâ ïî ñðàâíå-
íèþ ñî ñðåäíåìíîãîëåòíèìè äàííûìè. Ïðè ñðåäíåìíîãîëåòíåé ñóììå ýôôåêòèâíûõ 
òåìïåðàòóð (521 °Ñ) ²II äåêàäû èþíÿ – II äåêàäû èþëÿ â ãîäû èññëåäîâàíèé (ïåðèîä 
ôîðìèðîâàíèÿ ñåìÿí) òåìïåðàòóðà âîçäóõà â 2015 ã. áûëà âûøå íà 15 °Ñ, â 2016 ã. – íà 
53 °Ñ, â 2017 ã. – íà 38 °Ñ. Ñóììà îñàäêîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíåìíîãîëåòíèìè äàí-
íûìè (98 ìì) çà ýòîò ïåðèîä â ãîäû èññëåäîâàíèé áûëà íèæå (íà 17 ìì â 2015 ã., 16 ìì 

– 2016 ã., 41 ìì – 2017 ã.). Òàêèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ îáåñïå÷èëè ôîðìèðîâàíèå âûñîêîé 
ñåìåííîé ïðîäóêòèâíîñòè ñîðòîâ òðèòèêàëå îçèìîãî: îò 5,01 ò/ãà (ñîðò Õàððîçà) äî 
5,25–5,28 ò/ãà (Ìîëüôàð, Ìàðê³ÿí, Îáð³é Ìèðîí³âñüêèé). Âëèÿíèå ñîðòà íà äàííûé 
ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿëî 15 %, ïîãîäíûõ ôàêòîðîâ – 17 %, âçàèìîäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ – 
17 %, äðóãèõ ôàêòîðîâ – 51 % (ïðè òî÷íîñòè îïûòà 5,72 %, âàðèàöèè äàííûõ – 11,38 %).
Âûâîäû. Â óñëîâèÿõ Çàïàäíîé Ëåñîñòåïè íàèâûñøóþ ñðåäíþþ óðîæàéíîñòü ñåìÿí 
îáåñïå÷èëè âûñîêîïðîäóêòèâíûå ñîðòà ëåñîñòåïíîãî ýêîòèïà ñðåäíåñïåëîé ãðóïïû 
Ìîëüôàð (5,25 ò/ãà), Ìàðê³ÿí, Îáð³é Ìèðîí³âñüêèé (5,28 ò/ãà). Ðåíòàáåëüíîñòü èõ âû-
ðàùèâàíèÿ 81–82 %. Ðàçíèöà â óðîæàéíîñòè ñåìÿí ìåæäó ðàçíûìè ïî ýêîòèïó ñî-
ðòàìè ñîñòàâèëà 0,07–0,17 ò/ãà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðèòèêàëå îçèìîå, ñîðò, òåìïåðàòóðà âîçäóõà, êîëè÷åñòâî îñàä-
êîâ, óðîæàéíîñòü ñåìÿí, ðåíòàáåëüíîñòü
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Variety as a factor in effective production of winter triticale seed 
in the Western Forest-Steppe zone
Voloshchuk O. P., Doctor of Agricultural Sciences
Kovalchuk O. I.

Institute of Agriculture in the Carpathian Region of NAAS
5, Hrushevskyi, St., Obroshyne village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine
e-mail: olexandravoloschuk53@gmail.com

Purpose. The research aimed to identification of the most productive varieties of winter 
triticale for zone of unsustainable seed production of the Western Forest-Steppe. Methods. 
Field, laboratory, method of morphological analysis, mathematical-statistical: correlation 
and ANOVA were carried out using computer programs MS Excel and Statistica 6.0. Results. 
To determine the influence of hydrothermal conditions on productivity of winter triticale 
varieties the parameters of air temperature and precipitation amount of the period of seed 
formation in 2015-2017 were analyzed. It was established an increase in the temperature 
regime and a decrease in the amount of precipitation. According to the average annual 
amount of active temperatures in the third decade of June – the second decade of July 
521 °C, during the period of seed formation in 2015 this index was higher by 15 °C, 53 °C 
in 2016 and 38 °C in 2017. The amount of precipitation compared to the average long-term 
data (98 mm) for this period for all years was lower by 17 mm in 2015, by 16 mm in 2016 
and by 41 mm in 2017. The favorable weather conditions ensured the formation of high 
seed productivity of winter triticale varieties of 5.01 t/ha (the variety Harroza) to 5.25–5.28 
t/ha (the varieties Molfar, Markiian, Obrii Myronivskyi). The part of the influence of variety 
on yielding capacity index was 15 %, weather factors 17 %, interaction of the factors                             
17 %, other factors 51 %. The experience accuracy was 5.72 %, data variation was 11.38 %.
Conclusions. In the conditions of the Western Forest-Steppe, the highest crop capacity 
of seeds were provided by high-yielding varieties of the forest-steppe ecological type of 
the middle-ripening group Molfar (on average 5.25 t/ha), Markiian and Obrii Myronivskyi 
(5.28 t/ha). When growing these varieties, the profitability was 81–82 %. The difference 
between ecotypes was 0.07–0.17 t/ha.

Key words: winter triticale, variety, air temperature, rainfall, seed yield, profitability


