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Ìåòà. Âèâ÷èòè íàá³ð ïðîìèñëîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ ð³çíîãî åêîëîãî-
ãåîãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ òà âèçíà÷èòè ñåðåä íèõ òàê³, ùî ìàþòü âèñîêèé ïîòåíö³àë 
ïðîäóêòèâíîñò³ â ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ çîíàõ âèðîùóâàííÿ. Ìåòîäèêà. Äîñë³äæåííÿ 
ïðîâîäèëè âïðîäîâæ 2016, 2017 ðð. ó äâîõ åêîëîã³÷íèõ çîíàõ Óêðà¿íè: Ë³ñîñòåï (Ìè-
ðîí³âñüêèé ³íñòèòóò ïøåíèö³ ³ìåí³ Â. Ì. Ðåìåñëà ÍÀÀÍ) ³ Ïîë³ññÿ (Íîñ³âñüêà ñåëåêö³é-
íî-äîñë³äíà ñòàíö³ÿ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ ³ìåí³ Â. Ì. Ðåìåñëà ÍÀÀÍ) íà 14 
ñîðòàõ ð³çíîãî åêîëîãî-ãåîãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ: Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ñòðóíà ìèðî-
í³âñüêà, Õàðê³âñüêà 26, Ì²Ï Çëàòà, Ïàíÿíêà, Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà, Åòþä, Ñþ¿òà, Ãåðî¿-
íÿ (UKR), Koksa, ßñíà (POL), Grànny (AUT), Leguan (CZE), Venera (SYR). Ñïîñòåðåæåííÿ 
³ îö³íêè â ïîëüîâèõ óìîâàõ ïðîâîäèëè â³äïîâ³äíî äî ìåòîäèêè äåðæàâíîãî ñîðòîâè-
ïðîáóâàííÿ. Ïîãîäí³ óìîâè 2016 ð. â çîíàõ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü áóëè îïòèìàëüíè-
ìè äëÿ ðîçâèòêó ðîñëèí ïøåíèö³ ÿðî¿. Ó 2017 ð. îïòèìàëüí³ ïîãîäí³ óìîâè ñïîñòåð³ãà-
ëè â çîí³ Ïîë³ññÿ, à â Ë³ñîñòåïó âîíè áóëè ïîñóøëèâèìè. Ðåçóëüòàòè. Ñåðåäí³é ð³âåíü 
óðîæàéíîñò³ â óìîâàõ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ (Ë³ñîñòåï) ñêëàâ 3,61 ò/ãà
ç êîëèâàííÿìè â³ä 3,14 (min) äî 4,20 ò/ãà (max). Á³ëüø âèñîêó âðîæàéí³ñòü ñîðòè ñôîð-
ìóâàëè íà Íîñ³âñüêèé ÑÄÑ Ì²Ï (Ïîë³ññÿ), äå çâîëîæåííÿ â ïåð³îä âåãåòàö³¿ âèÿâèëîñü 
á³ëüø îïòèìàëüíèì (ÃÒÊ = 1,5). Óðîæàéí³ñòü â óìîâàõ ñòàíö³¿ (ñåðåäíº 5,11 ò/ãà) âàð³-
þâàëà â³ä 4,62 (min) äî 6,03 ò/ãà (max). Âèñîêîþ ïîòåíö³éíîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ õàðàêòå-
ðèçóâàëèñÿ ñîðòè, ÿê³ ïåðåâèùèëè ð³âåíü óðîæàéíîñò³ ñòàíäàðòó Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà 
â çîíàõ Ë³ñîñòåïó (Ì²Ï) ³ Ïîë³ññÿ (Íîñ³âñüêà ÑÄÑ Ì²Ï): Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà, Ñòðóíà 
ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Çëàòà, Ïàíÿíêà (UKR), Leguan (CZE), Koksa (POL). Âèñíîâêè. Ñå-
ðåä äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ ð³çíîãî åêîëîãî-ãåîãðàô³÷íîãî ïîõî-
äæåííÿ âèä³ëåíî êðàù³, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ïîòåíö³àëîì ïðîäóêòèâíîñò³: 
äëÿ çîíè Ë³ñîñòåïó – Ì²Ï Çëàòà (UKR), Leguan (CZE), Koksa (POL), Ïàíÿíêà, Ñ³ìêîäà 
ìèðîí³âñüêà, Õàðê³âñüêà 26 (UKR); äëÿ çîíè Ïîë³ññÿ – Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (UKR), 
Koksa (POL), Leguan (CZE), Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Çëàòà, Ïàíÿíêà (UKR). Êðàùèìè 
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ñîðòàìè äëÿ Ë³ñîñòåïó òà Ïîë³ññÿ º Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà, Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï 
Çëàòà, Ïàíÿíêà (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), ùî ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê âè-
õ³äíèé ìàòåð³àë ó ñåëåêö³¿ ïøåíèö³ ÿðî¿ òà áóòè ðåêîìåíäîâàíèìè äëÿ âèðîùóâàííÿ ó 
öèõ åêîëîã³÷íèõ çîíàõ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà ÿðà, ñîðòè, ïðîäóêòèâí³ñòü ðîñëèí, åêîëîã³÷í³ 
çîíè

Вступ. Основним напрямом у селекції пшениці є збільшення вро-
жайності. Продуктивність – основна ознака, що характеризує госпо-
дарську цінність створюваних сортів. На продуктивність пшениці 
ярої та її складові суттєво впливають умови довкілля. Особливо ак-
туальними є дослідження впливу екологічних чинників у різних агро-
екологічних зонах вирощування на процес формування продуктив-
ності сортів пшениці ярої м’якої різного еколого-географічного по-
ходження. Створення сортів у певній зоні обумовлює їхню здатність 
формувати високий урожай саме у цих умовах вирощування. Серед 
сортів різного еколого-географічного походження максимальний уро-
жай забезпечать лише ті генотипи, що за здатністю формувати про-
дуктивність та адаптивністю добре пристосовані до умов тієї чи іншої 
ґрунтово-кліматичної зони вирощування і цілком відповідають їй за 
своїми параметрами.

Результати досліджень свідчать [1], що сорти пшениці м’якої ярої різ-
ного еколого-географічного походження мають розбіжність в урожай-
ності за вирощування в різних екологічних зонах. 

Пошук генотипів з високим потенціалом продуктивності для різних 
зон вирощування з подальшим використанням їх у практичній селекції 

– надзвичайно актуальний напрям досліджень як для селекційної робо-
ти, так і для вирощування сортів у сільгоспвиробництві.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. О. О. Жученко 
відмітив [1], що внесок селекції в підвищення врожайності найважли-
віших сільськогосподарських культур становить 30–70 %, а з погляду 
можливих кліматичних змін роль селекції постійно зростатиме. Остан-
нє пов’язане як із загальною тенденцією до біологізації та екологізації 
сільськогосподарського виробництва, так і з неухильно зростаючими 
можливостями самої селекції в управлінні генотиповою мінливістю 
культивованих видів.

М.  І. Вавилов відмічав [2], що найбільші складнощі в селекції пше-
ниці полягають у тому, що в одному сорті необхідно поєднати велику 
кількість цінних ознак і властивостей. Він має задовольнити вимоги і 
землероба, і мірошника, і пекаря. Однак, які б не ставилися вимоги, вро-
жайність залишається вирішальним показником цінності селекційного 
матеріалу для створення нового сорту.
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Кількісні ознаки характеризують найбільш важливі показники, в 
тому числі величину та якість урожаю, що мають значну мінливість 
і залежать від факторів зовнішнього середовища. Вивчення їх потре-
бує значної вибірки, яку отримують шляхом неабияких затрат часу і 
праці [3, 4]. 

Учені вважають, що неможливо створити сорти, універсальні для 
всіх зон, екологічних ніш та виробничих умов [5]. Н. С. Попков також 
указує [6], що незважаючи на погіршення умов вирощування необхід-
на селекція на високу продуктивність: чим вищі потенційні можливості 
сорту, тим слабше він реагує на екологічні, погодні та інші зміни.

Під впливом умов року величина врожаю варіює не меншою, а у бага-
тьох випадках навіть більшою мірою при вирощуванні сорту в один рік, 
але в різних місцях [7]. Урожай визначається потенційними можливос-
тями сорту та його здатністю реалізувати їх у конкретних умовах виро-
щування [8]. Під дією стрес-факторів (волого-температурних та інших) 
втрати несуть інтенсивні високопродуктивні сорти, які порівняно з екс-
тенсивними більш чутливі до погодних і кліматичних змін [9].

П. П. Лук’яненко [10] виявив високий позитивний зв’язок продуктив-
ності сорту з урожаєм з одиниці площі і успішно застосовував його при 
доборі високопродуктивних форм. Цей зв’язок значно варіює залежно 
від географічної зони, погодних умов і вихідного матеріалу. 

Джеромо Ацці [11] досліджував продуктивність насіння, вирощую-
чи пшеницю в різних за кліматичними умовами географічних пунктах: 
північ Італії – помірно вологий клімат, а південь – сухий і жаркий. На-
сіння південної репродукції виявилося більш урожайним, ніж північної. 
Він пов’язує рівень урожайності та якості насіння з географічним поло-
женням та кліматом тієї місцевості, в якій отримано насіння.

Актуальним завданням сьогодення є оцінювання сортів пшениці 
м’якої ярої за продуктивністю в різних агроекологічних умовах вирощу-
вання та адаптаційною здатністю до дії різних факторів навколишнього 
середовища.

Мета досліджень – вивчити набір промислових сортів пшениці 
м’якої ярої різного еколого-географічного походження та визначити се-
ред них такі, що мають високий потенціал продуктивності в різних еко-
логічних зонах вирощування. 

Матеріал і методика. Дослідження проводили впродовж 2016, 2017 рр.
у двох екологічних зонах України: Лісостеп (Миронівський інститут 
пшениці імені В. М. Ремесла НААН) та Полісся (Носівська селекційно-
дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла 
НААН) на 14 сортах пшениці м’якої ярої різного еколого-географічного 
походження: Елегія миронівська, Струна миронівська, Харківська 26,
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Злата, Панянка, Сімкода миронівська, Етюд, Сюїта, Героїня (UKR), Koksa, 
Ясна (POL), Grаnny (AUT), Leguan (CZE), Venera (SYR).

Сівбу проводили на дослідних полях селекційної сівозміни сівалкою 
СН-10Ц у чотириразовій повторності. Облікова площа ділянки – 10 м2. 
Стандарт – сорт Елегія миронівська. 

Спостереження і оцінки в польових умовах проводили відповідно до 
методики державного сортовипробування [12].

За даними Миронівської агрометеостанції, в цілому вегетаційний 
період 2016 р. характеризувався підвищенням температури та збільшен-
ням кількості опадів. Так, випало 331 мм опадів, що більше на 59 мм від 
середньобагаторічних даних. Розподіл опадів за місяцями був нерівно-
мірним упродовж усього вегетаційного періоду. Але слід зауважити, що 
зливові дощі не призвели до вилягання посівів. Гідротермічний коефіці-
єнт складав 1,2 в зоні Лісостепу, 1,3 – у Поліссі. 

Вегетаційний період пшениці ярої 2017 р. у зоні розташування Ми-
ронівського інституту пшениці супроводжувався підвищенням темпе-
ратури та зменшенням кількості опадів. У період сівба-сходи середньо-
добова температура становила +7,9 °С (середньобагаторічний показник 
+9,4 °С). Опади (24,5 мм) сприяли появі дружних сходів та активному 
кущінню. 

У період сходи-вихід у трубку середньодобова температура в зоні 
МІП становила +12,1°С (на 1,1°С нижче від середніх багаторічних показ-
ників), в зоні Носівської СДС +10,4°С (на 0,5  °С вище середньобагато-
річних даних). Опадів за даний період у зоні Лісостепу випало 66,8 мм 
(середньобагаторічні дані – 24,0 мм). За період вихід у трубку-колосіння 
середня температура повітря становила +16,7 °С, що не перевищувало се-
редньобагаторічні дані. У період колосіння-повна стиглість в умовах Лі-
состепу температура повітря перевищувала середньобагаторічні дані, а 
для зони Полісся він характеризувався достатньою кількістю опадів, що 
підвищило вологозабезпеченість ґрунту і сприяло формуванню врожаю. 
Загалом за вегетаційний період пшениці ярої 2017 р. у зоні Лісостепу від-
мічено посушливі погодні умови, у Поліссі – оптимальні за звололожен-
ням і температурним режимом.

Обговорення результатів. Як відомо, рівень урожайності пшениці 
ярої визначається опадами весняно-літнього періоду (квітень-червень), 
зокрема їх інтенсивністю і часом випадання. Характеризуючи сприят-
ливість умов середовища для формування продуктивності пшениці, ви-
раховували гідротермічний коефіцієнт (ГТК). Період сівба-сходи 2016 р. 
у зонах Полісся та Лісостепу був посушливим (ГТК = 0,3 та 0,9 відповід-
но), сходи-вихід у трубку – оптимальним (ГТК = 1,3 та 1,1 відповідно). 
Період вихід у трубку-колосіння характеризувався надлишком вологи 
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(ГТК = 3,8 та 2,2 відповідно), а період колосіння-повна стиглість був по-
сушливим (ГТК = 0,7 та 0,8 відповідно), що не сприяло формуванню та 
наливу зерна. Загалом погодні умови 2016 р. характеризувались опти-
мальним рівнем зволоження як для зони Полісся (ГТК = 1,3), так і для 
зони Лісостепу (ГТК = 1,2). У 2017 р. погодні умови були посушливими в 
зоні Лісостепу (ГТК = 0,96) та оптимальними у зоні Полісся (ГТК = 1,5).

Результати наших досліджень свідчать, що сорти пшениці м’якої ярої 
різного еколого-географічного походження варіювали за врожайністю 
в обох екологічних зонах вирощування. Так, в умовах Миронівського 
інституту пшениці (Лісостеп) середній рівень урожайності становив 
3,61 т/га з коливанням від 3,14 т/га (min) до 4,20 т/га (max).

За 2016, 2017 рр. в зоні Лісостепу рівень урожайності стандарту Еле-
гія миронівська (3,22 т/га) перевищили сорти МІП Злата (UKR), Leguan 
(CZE), Koksa (POL), Панянка, Сімкода миронівська, Струна миронівська, 
Харківська 26 (UKR) та інші (табл. 1).

Òàáëèöÿ 1. Óðîæàéí³ñòü ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ â çîí³ Ë³ñîñòåïó 
(Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.), ò/ãà

Ñîðò (êðà¿íà ïîõîäæåííÿ) 2016 ð. 2017 ð. ñåðåäíº

Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà (UKR), St 4,60 2,74 3,22
Çëàòà (UKR) 5,45 2,95 4,20
Leguan (CZE) 4,60 3,06 3,83
Koksa (POL) 4,64 2,99 3,82
Ïàíÿíêà (UKR) 5,0 2,62 3,81
Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (UKR) 5,01 2,61 3,81
Õàðê³âñüêà 26 (UKR) 4,74 2,74 3,74
Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà (UKR) 4,89 2,59 3,74
Venera (SYR) 4,34 2,86 3,60
Ñþ¿òà (UKR) 3,86 3,16 3,51
Grànny (AUT) 4,31 2,66 3,49
Ãåðî¿íÿ (UKR) 4,20 2,47 3,34
ßñíà (POL) 4,01 2,59 3,30
Åòþä (UKR) 3,49 2,79 3,14
x* 4,53 2,91 3,61
min** 3,49 2,47 3,14
max*** 5,01 3,16 4,20
Í²Ð

05
0,18

Ïðèì³òêà. Òóò ³ äàë³ x* – ñåðåäíº, min** – ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ, max***– ìàêñè-
ìàëüíå çíà÷åííÿ

Більш високий рівень урожайності сорти сформували на Носівській 
СДС МІП (Полісся), де зволоження в період вегетації було більш опти-
мальним (ГТК = 1,5) (табл. 2). 

На Поліссі врожайність (середнє 5,11 т/га) варіювала від 4,62 (min) до 
6,03 т/га (max). За роки досліджень рівень урожайності стандарту Елегія ми-
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ронівська (5,53 т/га) перевищили сорти Сімкода миронівська (UKR), Koksa 
(POL), Leguan (CZE), Струна миронівська, МІП Злата, Панянка (UKR). 

Високим потенціалом продуктивності характеризувалися сорти 
(табл. 3), що перевищили рівень урожайності стандарту Елегія миронів-

Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ñòü ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ â çîí³ Ïîë³ññÿ 
(Íîñ³âñüêà ÑÄÑ Ì²Ï, 2016, 2017 ðð.), ò/ãà

Ñîðò (êðà¿íà ïîõîäæåííÿ) 2016 ð. 2017 ð. ñåðåäíº

Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà (UKR), St 5,25 6,40 5,53
Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (UKR) 5,39 6,67 6,03
Koksa (POL) 5,21 6,75 5,98
Leguan (CZE) 5,10 6,83 5,96
Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà (UKR) 4,78 6,45 5,62
Ì²Ï Çëàòà (UKR) 4,66 6,54 5,60
Ïàíÿíêà (UKR) 5,37 5,80 5,59
Õàðê³âñüêà 26 (UKR) 4,51 6,25 5,38
ßñíà (POL) 4,25 6,27 5,26
Åòþä UKR 5,18 5,27 5,23
Venera (SYR) 4,68 5,58 5,13
Ñþ¿òà (UKR) 4,60 5,62 5,11
Ãåðî¿íÿ (UKR) 4,58 5,27 4,92
Grànny (AUT) 4,07 5,18 4,62

 x* 4,80 6,06 5,11
min** 4,25 5,18 4,62
max*** 5,39 6,83 6,03
Í²Ð

05
0,20

Òàáëèöÿ 3. Óðîæàéí³ñòü ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ ÿðî¿ â ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ 
çîíàõ âèðîùóâàííÿ (Ë³ñîñòåï, Ïîë³ññÿ, ñåðåäíº çà 2016, 2017 ðð.), ò/ãà

Ñîðò (êðà¿íà ïîõîäæåííÿ) Ë³ñîñòåï Ïîë³ññÿ Ñåðåäíº äëÿ çîí 

Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà (UKR), St 3,22 5,53 4,38
Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (UKR) 3,81 6,03 4,92
Çëàòà (UKR) 4,20 5,60 4,90
Koksa (POL) 3,82 5,98 4,90
Leguan (CZE) 3,83 5,96 4,90
Ïàíÿíêà (UKR) 3,81 5,59 4,70
Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà (UKR) 3,74 5,62 4,68
Õàðê³âñüêà 26 (UKR) 3,74 5,38 4,56
Venera (SYR) 3,60 5,13 4,37
Ñþ¿òà (UKR) 3,51 5,11 4,31
ßñíà (POL) 3,30 5,26 4,28
Åòþä (UKR) 3,14 5,23 4,19
Ãåðî¿íÿ (UKR) 3,34 4,92 4,13
Grànny (AUT) 3,49 4,62 4,06
x* 3,64 5,42 4,54
min** 3,14 4,62 4,06
max*** 4,20 6,03 4,92
Í²Ð

05
0,18
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ська в зонах Лісостепу (МІП) та Полісся (Носівська СДС МІП): Сімко-
да миронівська, МІП Злата (UKR), Leguan (CZE), Koksa (POL), Панянка, 
Струна миронівська (UKR) та ін. 

Пошук генотипів, що мають високий потенціал продуктивності в 
різних екологічних зонах вирощування, з подальшим використанням їх 
у практичній селекції є надзвичайно актуальним напрямом досліджень 
як для селекційної роботи, так і для вирощування сортів у сільгоспви-
робництві (див. табл. 3).

Висновки. Виділено сорти пшениці м’якої ярої різного еколого-гео-
графічного походження з високим потенціалом продуктивності: для 
зони Лісостепу – МІП Злата (UKR), Leguan (CZE), Koksa (POL), Панянка, 
Сімкода миронівська, Харківська 26 (UKR); для зони Полісся – Сімко-
да миронівська (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), Струна миронівська, 
МІП Злата, Панянка (UKR).

Кращими для обох зон є сорти Сімкода миронівська, МІП Злата, Панян-
ка (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), Струна миронівська (UKR), що мо-
жуть використовуватись як вихідний матеріал у селекції пшениці ярої та 
бути рекомендованими для вирощування у цих екологічних зонах України.
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Öåëü. Èçó÷èòü íàáîð ïðîìûøëåííûõ ñîðòîâ ïøåíèöû ìÿãêîé ÿðîâîé ðàçíîãî ýêî-
ëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è îïðåäåëèòü ñðåäè íèõ òàêèå, êîòîðûå èìå-
þò âûñîêèé ïîòåíöèàë ïðîäóêòèâíîñòè â ðàçíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ çîíàõ âûðàùèâàíèÿ. 
Ìåòîäèêà. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â 2016, 2017 ãã. â äâóõ ýêîëîãè÷åñêèõ çîíàõ 
Óêðàèíû: Ëåñîñòåïü (Ìèðîíîâñêèé èíñòèòóò ïøåíèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ) è 
Ïîëåñüå (Íîñîâñêàÿ ñåëåêöèîííî-îïûòíàÿ ñòàíöèÿ Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíè-
öû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ) íà 14 ñîðòàõ ðàçíîãî ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ: Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà, Õàðê³âñüêà 26, Ì²Ï Çëàòà, Ïàíÿí-
êà, Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà, Åòþä, Ñþ¿òà, Ãåðî¿íÿ (UKR), Koksa, ßñíà (POL), Grànny (AUT), 
Leguan (CZE), Venera (SYR). Íàáëþäåíèÿ è îöåíêè â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ïðîâîäèëè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ãîñóäàðñòâåííîãî ñîðòîèñïûòàíèÿ. Ïîãîäíûå óñëîâèÿ 2016 ã. 
â çîíàõ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé áûëè îïòèìàëüíûìè äëÿ ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé ïøå-
íèöû ÿðîâîé. Â 2017 ã. îïòèìàëüíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ íàáëþäàëè â çîíå Ïîëåñüÿ, à 
â Ëåñîñòåïè îíè áûëè çàñóøëèâûìè. Ðåçóëüòàòû. Ñðåäíèé óðîâåíü óðîæàéíîñòè â 
óñëîâèÿõ Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû (Ëåñîñòåïü) ñîñòàâèë 3,61 ò/ãà ñ êîëåáà-
íèÿìè îò 3,14 (min) äî 4,20 ò/ãà (max). Áîëåå âûñîêóþ óðîæàéíîñòü ñîðòà ñôîðìèðî-
âàëè íà Íîñîâñêîé ÑÎÑ ÌÈÏ (Ïîëåñüå), ãäå óâëàæíåíèå â ïåðèîä âåãåòàöèè îêàçàëîñü 
áîëåå îïòèìàëüíûì (ÃÒÊ = 1,5). Óðîæàéíîñòü â óñëîâèÿõ ñòàíöèè (ñðåäíåå 5,11 ò/ãà) 
âàðüèðîâàëà îò 4,62 (min) äî 6,03 ò/ãà (max). Âûñîêîé ïîòåíöèàëüíîé ïðîäóêòèâíî-
ñòüþ õàðàêòåðèçîâàëèñü ñîðòà, êîòîðûå ïðåâûñèëè óðîâåíü óðîæàéíîñòè ñòàíäàð-
òà Åëåã³ÿ ìèðîí³âñüêà â çîíàõ Ëåñîñòåïè (ÌÈÏ) è Ïîëåñüÿ (Íîñîâñêàÿ ÑÎÑ ÌÈÏ): 
Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà, Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Çëàòà, Ïàíÿíêà (UKR), Leguan (CZE), 
Koksa (POL). Âûâîäû. Ñðåäè èçó÷àåìûõ ñîðòîâ ïøåíèöû ìÿãêîé ÿðîâîé ðàçíîãî 
ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ âûäåëåíû ëó÷øèå, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ âû-
ñîêèì ïîòåíöèàëîì ïðîäóêòèâíîñòè: äëÿ çîíû Ëåñîñòåïè – Ì²Ï Çëàòà (UKR), Leguan 
(CZE), Koksa (POL), Ïàíÿíêà, Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà, Õàðê³âñüêà 26 (UKR); äëÿ çîíû Ïî-
ëåñüÿ – Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà, 
Ì²Ï Çëàòà, Ïàíÿíêà (UKR). Ëó÷øèìè ñîðòàìè äëÿ Ëåñîñòåïè è Ïîëåñüÿ ÿâëÿþòñÿ 
Ñ³ìêîäà ìèðîí³âñüêà, Ñòðóíà ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Çëàòà, Ïàíÿíêà (UKR), Koksa (POL), 
Leguan (CZE), êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê èñõîäíûé ìàòåðèàë â ñåëåêöèè ïøå-
íèöû ÿðîâîé è áûòü ðåêîìåíäîâàíèìè äëÿ âûðàùèâàíèÿ â ýòèõ ýêîëîãè÷åñêèõ çîíàõ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ ÿðîâàÿ, ñîðòà, ïðîäóêòèâíîñòü ðàñòåíèé, ýêî-
ëîãè÷åñêèå çîíû
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Purpose. To study set of cultivated bread wheat varieties of different ecological and 
geographical origin and to identify those with high productivity potential in different agro-
ecological zones. Methods. The research was conducted during 2016, 2017 in two eco-
logical zones of Ukraine: Forest-Steppe (the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of 
NAAS) and Polissia (Nosivka Plant Breeding and Experimental Station of the V. M. Remeslo 
Myronivka Institute of Wheat of NAAS) with 14 varieties of different ecological and geographi-
cal origin Elehiia myronivska, Struna myronivska, Kharkivska 26, Zlata, Panianka, Simkoda 
myronivska, Etiud, Siuita, Heroinia (UKR), Koksa, Yasna (POL), Granny (AUT), Leguan (CZE), 
Venera (SYR). Field observations and assessments were carried out in accordance with 
the method of the State strain testing. Weather conditions in 2016 in the research zones 
were optimal for development of spring wheat plants. In 2017, optimal weather conditions 
were observed in the Polissia zone, and in the Forest-Steppe they were arid. Results. The 
average yield at Myronivka Institute of Wheat (Forest-Steppe) was 3.61 t/ha with fluctua-
tions from 3.14 (min) to 4.20 t/ha (max). Higher yields were formed at Nosivka PBES MIW 
(Polissia), where moisture during vegetation period was more optimal (HTC = 1.5). At the 
station yield level (average 5.11 t/ha) varied from 4.62 (min) to 6.03 t/ha (max). The vari-
eties Simkoda myronivska, Struna myronivska, MIP Zlata, Panianka (UKR), Leguan (CZE), 
Koksa (POL) were characterized with high productivity potential and exceeded the yield level 
of the standard variety Elehiia myronivska in the Forest-Steppe (MIW) and Polissia (Nosivka 
PBES MIW) zones. Conclusions. Among the bread spring wheat varieties studied of differ-
ent ecological and geographical origin, the best varieties characterized with high potential of 
productivity were identified: for the zone of Forest-Steppe – MIP Zlata (UKR), Leguan (CZE), 
Koksa (POL), Panianka, Simkoda myronivska, Kharkivska 26 (UKR), for the Polissia zone 

– Simkoda myronivska (UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE), Struna myronivska, MIP Zlata, 
Panianka (UKR). The varieties Simkoda myronivska, Struna myronivska, MIP Zlata, Panianka 
(UKR), Koksa (POL), Leguan (CZE) were the best for both the Forest-Steppe and Polissia 
zones. These varieties can be used as the initial material in spring wheat breeding and be 
recommended for growing in these ecological zones.
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