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Ìåòà. Âèâ÷èòè âïëèâ ãåíîòèïó, óìîâ ðîêó âèðîùóâàííÿ òà ïîïåðåäíèêà íà òåõíî-
ëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ áîðîøíà ³ ò³ñòà ³ç çåðíà íîâèõ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ 
îçèìî¿. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2012–2014 ðð. íà ïîëÿõ ñåëåêö³éíî¿ ñ³âî-
çì³íè Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ (Ì²Ï). Ïîïåðåäíèê – ñèäåðàëüíèé ïàð ³ êóêó-
ðóäçà íà ñèëîñ. Îá’ºêò äîñë³äæåííÿ – íîâ³ ñîðòè ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ìèðîí³âñüêî¿ 
ñåëåêö³¿ Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Âèøèâàíêà, Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà 
òà Ïîäîëÿíêà (ñòàíäàðò). Òåõíîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ ò³ñòà (âîäîïîãëèíàëüíà çäàò-
í³ñòü áîðîøíà, ÷àñ óòâîðåííÿ é ðîçð³äæåííÿ ò³ñòà, ñò³éê³ñòü ò³ñòà äî çàì³øóâàííÿ òà 
âàëîðèìåòðè÷íà îö³íêà) âèçíà÷àëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ìåòîäèêàìè íà ôàðèíî-
ãðàô³ òà âàëîðèìåòð³. Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó äàíèõ ïðîâîäèëè çà ìåòîäàìè îïèñîâî¿ 
ñòàòèñòèêè ³ äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó òðèôàêòîðíîãî äîñë³äó. Ðîêè äîñë³äæåíü õàðàêòå-
ðèçóâàëèñü äîâîë³ êîíòðàñòíèìè ïîãîäíèìè óìîâàìè. Ðåçóëüòàòè. Âîäîïîãëèíàëüíà 
çäàòí³ñòü (ÂÏÇ) áîðîøíà ³ç çåðíà äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â á³ëüøå çì³íþâàëàñÿ çàëåæíî 
â³ä ôàêòîðó ðîêó, àëå é ³ñòîòíî â³ä ãåíîòèïó. Äîñòîâ³ðíî ñóòòºâèé âïëèâ íà ÷àñ óòâî-
ðåííÿ ò³ñòà ìàëè óìîâè ðîêó òà âçàºìîä³ÿ ôàêòîð³â «ïîïåðåäíèê+ñîðò» ³ «ð³ê+ñîðò». 
Âïëèâ ãåíîòèïó òà âçàºìîä³¿ ôàêòîð³â «ð³ê+ñîðò» íà ïîêàçíèê ñò³éêîñò³ ò³ñòà áóâ äî-
ñòàòíüî ³ñòîòíèì. Âèÿâëåíî ñóòòºâó çàëåæí³ñòü ðîçð³äæåííÿ ò³ñòà â³ä ãåíîòèïó. Çíà-
÷íî ìåíøå íà öåé ïîêàçíèê âïëèâàëè ïîãîäí³ óìîâè òà íåñóòòºâî, àëå äîñòîâ³ðíî –
ïîïåðåäíèê. Âèçíà÷àëüíèé âïëèâ íà âàëîðèìåòðè÷íó îö³íêó ò³ñòà ìàâ ãåíîòèï ñîðòó, 
çíà÷íî ìåíøèé – ïîãîäí³ óìîâè ó ð³ê âèðîùóâàííÿ. Êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ ïîêàçíèê³â 
ðîçð³äæåííÿ òà âàëîðèìåòðè÷íî¿ îö³íêè â ðîêè äîñë³äæåíü áóëè ñòàá³ëüíî âèñîêèìè 
ïîçèòèâíèìè. Âèñíîâêè. Âñòàíîâëåíî äîñòîâ³ðíî ñóòòºâèé âïëèâ ãåíîòèïó íà òåõíî-
ëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ áîðîøíà òà ò³ñòà ³ç çåðíà íîâèõ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â ïøåíèö³ 
ì’ÿêî¿ îçèìî¿ (à ñàìå: ÂÏÇ áîðîøíà, ñò³éê³ñòü ò³ñòà äî çàì³ñó, âàëîðèìåòðè÷íà îö³íêà 
òà ðîçð³äæåííÿ ò³ñòà). Ïîãîäíî-êë³ìàòè÷í³ óìîâè ðîê³â âèðîùóâàííÿ ³ñòîòíî âïëèâàëè 
íà ÷àñ óòâîðåííÿ ò³ñòà ³, îñîáëèâî, íà ÂÏÇ áîðîøíà. Ïîïåðåäíèê äîñòîâ³ðíî âïëèâàâ 
ëèøå íà ïîêàçíèê ðîçð³äæåííÿ ò³ñòà.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ôàêòîðè âïëèâó, ïîãîäí³ óìîâè, ãåíîòèï, 
ïîïåðåäíèê, òåõíîëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ ò³ñòà

Вступ. Одним з найважливіших завдань агропромислового комп-
лексу України є збільшення виробництва продовольчого зерна та під-
вищення його якості [1]. Важлива роль для вирішення цього завдання 
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належить створенню стабільних за продуктивністю сортів з високою 
адаптивністю та широкою агроекологічною пластичністю. Крім того, 
зростання виробництва зерна має бути нерозривно пов’язаним з поліп-
шенням його якості [2]. Якість продукції розглядається як найважли-
віший чинник її конкурентоспроможності і є неодмінною складовою 
успішної діяльності підприємств.

Якість зерна пшениці – одна з найскладніших селекційних ознак, що 
детермінується як особливостями сорту, так і погодними умовами. Тому 
для прогнозування успіху в селекції важливо знати співвідношення ге-
нотипової та фенотипової складових у кожній з ознак.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Висока якість 
зерна – один з головних напрямів у селекції зернових культур. У селекції 
велике значення мають господарськи цінні ознаки, але особливу роль 
при створенні нових сортів відіграють такі, що характеризують якість 
зерна [3]. Синтез та накопичення поживних речовин у рослинах, а відтак 
і якість зерна, значною мірою залежать від сортових особливостей, ґрун-
тово-кліматичних умов та технології вирощування [3, 4].

Успіх у селекції високоврожайних пластичних сортів з комплексом 
цінних технологічних властивостей значною мірою залежить від ефек-
тивності оцінки селекційного матеріалу за показниками якості як зерна, 
так і борошна [5].

Створюючи нові сорти, селекціонер має справу з великою кількістю 
показників, які варіюють за роками. Тому виникає необхідність дослі-
дити, які з них і якою мірою обумовлені генотипово, а які залежать від 
умов середовища. Для вирішення цього питання проведено ряд дослі-
джень, результати яких опубліковані в попередніх випусках цього ви-
дання [6–8].

Для виробника зерна також важливі технологічні показники якості 
борошна та тіста, що пов’язані з фізико-хімічними властивостями білко-
вого комплексу клейковини. За допомогою приладу «Farinograph» визна-
чають кількість води, яку може ввібрати в себе борошно, час утворення 
тіста і його стабільність. Крім того, результати аналізу дають інформацію 
про «поведінку» тіста під час замісу, що важливо для роботи з ним на 
тістозамішувачі (швидкість і час замішування) та на інших приладах у 
процесі його подальшої розробки. Ці ознаки потрібно враховувати в тех-
нології виготовлення хліба, адже вони визначають його об’єм та якість.

Мета досліджень – вивчити вплив генотипу, умов року вирощуван-
ня та попередника на технологічні властивості борошна і тіста із зерна 
нових миронівських сортів пшениці м’якої озимої.

Матеріал і методика. Дослідження проводили у 2012–2014 рр. на по-
лях селекційної сівозміни МІП по попередниках сидеральний пар (гір-
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чиця) і кукурудза на силос з новими сортами пшениці м’якої озимої 
миронівської селекції Грація миронівська, МІП Вишиванка, МІП Дні-
прянка, Трудівниця миронівська та Подолянка (стандарт). Розміщення 
ділянок систематичне, повторність чотириразова, облікова площа 10 м2.

Технологічні показники якості тіста (водопоглинальна здатність бо-
рошна, час утворення й розрідження тіста, стійкість тіста до замішуван-
ня та валориметрична оцінка) визначали в лабораторії якості зерна МІП 
за загальноприйнятими методиками [9, 10] на фаринографі та валориме-
трі. Статистичну обробку даних проводили за методами описової ста-
тистики і дисперсійного аналізу трифакторного досліду [11].

Роки досліджень характеризувались доволі контрастними погодни-
ми умовами за гідротермічним режимом, що дало можливість визначи-
ти достовірно суттєву генотипову складову для певних технологічних 
показників якості борошна та тіста. 

У процесі росту, наливу і достигання зерна формується його якість. 
Цей процес характеризується безперервним приростом сухої речовини, 
що відбувається завдяки надходженню в зерно органічних речовин і міне-
ральних елементів з листя та інших вегетативних органів рослини [12, 13].

У період колосіння і наливу зерна (травень-червень) 2012 р. випала не-
велика кількість опадів (87 мм, або 71 % до середньобагаторічної): 23 мм 
у травні та 64 мм у червні (відповідно 45 та 90 % до середньобагаторіч-
ної). Середньодобова температура повітря у травні становила +18,2  оС, 
що на 3,3 оС вище середньобагаторічної. Такі умови сприяли прискоре-
ному достиганню зерна та отриманню найвищого показника валориме-
тричної оцінки тіста.

За період формування і наливу зерна 2013 р. кількість опадів стано-
вила 111 мм, або 91 % до середньобагаторічної (59 мм у травні та 52 мм 
у червні, або відповідно 116 та 73  % до середньобагаторічної) за пере-
вищення середньобагаторічної температури (на 4,0 та 3,4 оС відповідно), 
що призвело до скорочення міжфазних періодів і зменшення показника 
водопоглинальної здатності (ВПЗ) борошна.

У 2014 р. за той же період випало 206 мм опадів, або 169 % до серед-
ньобагаторічної. У травні спостерігали надмірне вологозабезпечення 
(158  мм, або 310  % до середньобагаторічної) за середньодобової темпе-
ратури повітря 16,6  оС (на 1,4  оС вище середньобагаторічної), що при-
звело до надмірного розвитку рослин та формування додаткових стебел 
і спричинило вилягання. Червень характеризувався недостатньою кіль-
кістю опадів (48 мм, або 68 % до середньобагаторічної), а температура 
була наближена до рівня середньобагаторічної. Такі погодні умови спри-
яли зростанню ВПЗ борошна, але водночас негативно вплинули на по-
казник розрідження тіста досліджуваних сортів пшениці м’якої озимої.
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Обговорення результатів. За результатами трифакторного диспер-
сійного аналізу було визначено вплив на технологічні показники якості 
борошна таких факторів: умови року вирощування, генотип сорту та по-
передник.

Визначали, як корелюють досліджувані показники в роки вирощу-
вання. Тобто вираховували парні коефіцієнти кореляції цих показників 
у різні за погодними умовами роки, щоб встановити, якою мірою по-
казники якості борошна залежали від генотипу сорту, а наскільки – від 
умов вирощування.

Водопоглинальна здатність борошна – це необхідна кількість води 
для замішування тіста певної консистенції (500 одиниць фаринографа, 
о.ф.), що залежить від вологості і якості помелу борошна.

Цей показник у досліджуваних сортів найбільше змінювався під 
впливом фактору року (67,8 %, р≤0,01), на нього також істотно впливав 
генотип (19,8 %, р≤0,01). Залежність від попередника та інших факторів 
була несуттєвою (рис. 1).

 

Ðèñ. 1. Âïëèâ ôàêòîð³â íà ÂÏÇ áîðîøíà ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ (Ì²Ï, 2012–2014 ðð.)

Нами було відмічено позитивні середні кореляційні зв’язки за ВПЗ 
борошна між 2012 і 2013 рр. (r = 0,53) та між 2012 і 2014 рр. (r = 0,51) і 
досить високі – між 2013 і 2014 рр. (r = 0,80). Це свідчить, що даний по-
казник більшою мірою залежав від умов року і технологій вирощування, 
маючи суттєву генотипову складову, яка також сприяє покращенню тех-
нологічних якостей борошна індивідуально для кожного сорту.

Найвищий усереднений показник ВПЗ борошна мав сорт МІП Виши-
ванка (62,9 мл, що на 4,9 мл більше за стандарт). Максимальні значення 
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даного показника отримали у зволоженому 2014 р., найнижчі – у посуш-
ливому 2013 р. 

Час утворення тіста – період, упродовж якого тісто досягає макси-
мального рівня необхідної консистенції (хв.).

Достовірно суттєвий вплив на час утворення тіста мав фактор року 
(41,1 %, р≤0,01) і значний – взаємодія факторів «попередник + сорт» та 
«рік + сорт» (18,0 та 19,0 % відповідно, р≤0,05), що свідчить про різну ре-
акцію досліджуваних сортів за цією ознакою по роках вирощування та 
попередниках. Інші фактори та їх взаємодія мали недостовірний вплив 
на цей показник.

Коефіцієнт кореляції показника «час утворення тіста» між посуш-
ливим 2012 р. і оптимально зволоженим 2013 р. був достатньо високим 
позитивним (r = 0,72). Кореляційні зв’язки між цими показниками у до-
сліджувані роки та надмірно вологому 2014 р. були слабкими від’ємними 
(у 2013 і 2014 рр. r = -0,38; у 2012 і 2014 рр. r = -0,17). Це свідчить, що показ-
ник «час утворення тіста» варіював за роками, тобто був обумовлений 
умовами року вирощування.

Стійкість тіста до замішування – тривалість збереження тістом 
максимального рівня консистенції при замішуванні (хв.).

Вплив генотипу та взаємодії факторів «рік + сорт» на показник стій-
кості тіста був достатньо істотним (30,4 та 24,4  % відповідно, р≤0,05). 
Інші фактори недостовірно впливали на цю ознаку.

Середній позитивний коефіцієнт кореляції показника стійкості тіста 
отримали між 2013 і 2014 рр. (r = 0,61), а між 2012 і 2014 рр. – низький пози-
тивний (r = 0,22). У цьому випадку кореляція відображає як генотипову обу-
мовленість ознаки, так і значний вплив погодних умов у роки дослідження.

Розрідження тіста – величина зміни консистенції тіста через 12 хв. 
від початку зниження кривої фаринограми (о. ф.).

У досліджуваних сортів виявлено суттєву залежність показника роз-
рідження тіста від генотипу – 76,1 % (рис. 2). Залежність від погодних 
умов була значно меншою (15,5  %, р≤0,01). Незначно, але достовірно 
впливав попередник (4,6 %, р≤0,05). Взаємодія цих факторів несуттєво 
впливала на даний показник.

Коефіцієнти кореляції показника розрідження тіста між досліджува-
ними роками були позитивними високими (в середньому r = 0,93). Тобто, 
можна сказати про значну генотипову обумовленість цієї ознаки.

Показник розрідження тіста у досліджуваних сортів варіював у ме-
жах від 33 до 193 о. ф. Найнижчі значення цієї ознаки відмічали у сортів 
Подолянка та МІП Вишиванка (в середньому 49 та 83 о. ф. відповідно). 
Це свідчить, що за показником розрідження тіста вищевказані сорти 
можна віднести до сильних та цінних пшениць.
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Підвищена вологість у період формування та наливу зерна (2014 р.) 
обумовила збільшення показника розрідження тіста.

Ðèñ. 2. Âïëèâ ôàêòîð³â íà ïîêàçíèê ðîçð³äæåííÿ ò³ñòà ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿
(Ì²Ï, 2012–2014 ðð.)

Валориметрична оцінка тіста – узагальнений показник фізичних 
властивостей тіста (величина площі фаринограми). Цю величину визна-
чають за допомогою валориметра (одиниць валориметра, о. вал.).

Визначальний вплив на валориметричну оцінку тіста мав генотип 
сорту (72 %, р≤0,01), погодні умови років вирощування впливали значно 
менше (18 %, р≤0,05), вплив попередників та інших факторів був несут-
тєвим (рис. 3).

Кореляційні зв’язки цього показника між різними за погодними умо-
вами роками були позитивними високими (r= 0,82), що підтверджує дані 
дисперсійного аналізу про значну генотипову обумовленість цієї ознаки.

Стабільністю валориметричної оцінки тіста за роками відзна-
чався сорт-стандарт Подолянка в середньому по попередниках: си-
деральний пар 57 о. вал. (± 2 о. вал.) та кукурудза на силос 51 о. вал. 
(±  3  о.  вал.). За посушливих умов у період колосіння і наливу зерна 
(2012 р.) спостерігали підвищення валориметричної оцінки тіста до-
сліджуваних сортів.

Отримані дані дисперсійного аналізу щодо генотипової обумовле-
ності ознак (ВПЗ борошна, валориметрична оцінка, стійкість тіста до 
замішування та розрідження тіста) підтверджуються додатковими роз-
рахунками коефіцієнтів кореляції. Селекціонери мають брати до уваги, 
насамперед, ці показники, оскільки поліпшення їх селекційним шляхом 
може бути більш успішним.
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Висновки. Встановлено достовірно суттєвий вплив генотипу сорту на 
технологічні показники якості борошна та тіста (водопоглинальну здат-
ність борошна, стійкість тіста до замішування, валориметричну оцінку та 
розрідження тіста) нових миронівських сортів пшениці м’якої озимої.

Погодно-кліматичні умови років вирощування істотно впливали на 
формування таких показників, як час утворення тіста та ВПЗ борошна.

Достовірний вплив попередника виявлено лише на показник розрі-
дження тіста.
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Öåëü. Èçó÷èòü âëèÿíèå ãåíîòèïà, óñëîâèé ãîäà âûðàùèâàíèÿ è ïðåäøåñòâåííèêà íà 
òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ìóêè è òåñòà èç çåðíà íîâûõ ìèðîíîâñêèõ ñîðòîâ ïøåíèöû 
ìÿãêîé îçèìîé. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â 2012–2014 ãã. íà ïîëÿõ ñåëåêöèîí-
íîãî ñåâîîáîðîòà Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû ïî ïðåäøåñòâåííèêàì ñèäåðàëü-
íûé ïàð (ãîð÷èöà) è êóêóðóçà íà ñèëîñ. Îáúåêò èññëåäîâàíèé – íîâûå ñîðòà ïøåíèöû ìÿã-
êîé îçèìîé ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Âèøèâàíêà, Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, 
Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà è Ïîäîëÿíêà (ñòàíäàðò). Òåõíîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà 
òåñòà (âîäîïîãëîòèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ìóêè, âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ è ðàçæèæåíèÿ òåñòà, 
óñòîé÷èâîñòü òåñòà ê çàìåñó è âàëîðèìåòðè÷åñêàÿ îöåíêà) îïðåäåëÿëè ïî îáùåïðèíÿ-
òûì ìåòîäèêàì íà ôàðèíîãðàôå è âàëîðèìåòðå. Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó äàííûõ ïðî-
âîäèëè ìåòîäàìè îïèñàòåëüíîé ñòàòèñòèêè è äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà òðåõôàêòîðíîãî 
îïûòà. Ãîäû èññëåäîâàíèé õàðàêòåðèçîâàëèñü äîâîëüíî êîíòðàñòíûìè ïîãîäíûìè óñëî-
âèÿìè. Ðåçóëüòàòû. Âîäîïîãëîòèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü (ÂÏÑ) ìóêè èç çåðíà èññëåäóå-
ìûõ ñîðòîâ áîëüøå ìåíÿëàñü â çàâèñèìîñòè îò ôàêòîðà ãîäà, íî è ñóùåñòâåííî îò ãåíî-
òèïà. Ôàêòîð ãîäà âûðàùèâàíèÿ è âçàèìîäåéñòâèå ôàêòîðîâ «ïðåäøåñòâåííèê+ñîðò» è 
«ãîä+ñîðò» èìåëè äîñòîâåðíî ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ òåñòà. Âëè-
ÿíèå ãåíîòèïà è âçàèìîäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ «ãîä+ñîðò» íà ïîêàçàòåëü óñòîé÷èâîñòè òåñòà 
áûëî äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëüíûì. Âûÿâëåíà ñóùåñòâåííàÿ çàâèñèìîñòü ðàçæèæåíèÿ òå-
ñòà îò ãåíîòèïà. Çíà÷èòåëüíî ìåíüøå íà ýòîò ïîêàçàòåëü âëèÿëè ïîãîäíûå óñëîâèÿ è íå-
ñóùåñòâåííî, íî äîñòîâåðíî – ïðåäøåñòâåííèê. Îïðåäåëÿþùåå âëèÿíèå íà âàëîðèìå-
òðè÷åñêóþ îöåíêó òåñòà èìåë ãåíîòèï ñîðòà, çíà÷èòåëüíî ìåíüøåå – ïîãîäíûå óñëîâèÿ â 
ãîä âûðàùèâàíèÿ. Êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ïîêàçàòåëÿ ðàçæèæåíèÿ òåñòà è âàëîðè-
ìåòðè÷åñêîé îöåíêè â ãîäû èññëåäîâàíèé áûëè ñòàáèëüíî âûñîêèìè ïîëîæèòåëüíûìè. 
Âûâîäû. Óñòàíîâëåíî äîñòîâåðíî ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå ãåíîòèïà íà òåõíîëîãè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ìóêè è òåñòà èç çåðíà íîâûõ ìèðîíîâñêèõ ñîðòîâ ïøåíèöû ìÿãêîé 
îçèìîé (à èìåííî: ÂÏÑ ìóêè, âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ è ðàçæèæåíèÿ òåñòà, óñòîé÷èâîñòü òå-
ñòà ê çàìåñó, âàëîðèìåòðè÷åñêóþ îöåíêó). Ïîãîäíûå óñëîâèÿ â ãîä âûðàùèâàíèÿ ñóùå-
ñòâåííî âëèÿëè íà âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ òåñòà è, îñîáåííî, íà ÂÏÑ ìóêè. Ïðåäøåñòâåííèê 
äîñòîâåðíî âëèÿë òîëüêî íà ïîêàçàòåëü ðàçæèæåíèÿ òåñòà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ, ôàêòîðû âëèÿíèÿ, ïîãîäíûå óñëîâèÿ, 
ãåíîòèï, ïðåäøåñòâåííèê, òåõíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà òåñòà
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Purpose. To study the effect of genotype, conditions of growing years and predeces-
sor on the technological properties of flour and dough made from grain of new bread winter 
varieties of Myronivka breeding. Methods. During 2012–2014, the experimental plots were 
laid on fields of breeding crop rotation of the Myronivka Institute of Wheat after two prede-
cessors: green-manured fallow (mustard) and corn for silage. New varieties of bread winter 
wheat bred at Myronivka: Hratsiia myronivska, Ì²P Vyshyvanka, Ì²P Dniprianka, Trudivnytsia 
myronivska and standard Podolianka were studied. Technological indices of dough quality 
(water absorbing ability of flour (WAA), dough development and dilution time, resistance of 
dough to mixing and valorimetric value) were determined according to conventional meth-
ods on farinograph and valorimeter. Statistical processing data was carried out using the 
methods of descriptive statistics and analysis of variance of three-factor experiment. Years 
of research were characterized by quite contrasting weather conditions. Results. The water-
absorbing capacity of flour from grain of the varieties studied varied more depending on the 
factor of the year, but also significantly on the genotype. Flour WAA in the varieties studied 
was mostly influenced by the year conditions, but also significantly influenced by the geno-
type. Factor “year” and interaction of the factors “predecessor + variety” and “year + variety” 
significantly influenced on the dough development time. The influence of the genotype and 
interaction of the factors “year + variety” on the mixing tolerance index of dough was suf-
ficiently significant. Significant dependence of the index of dough dilution of the varieties 
studied on the genotype was revealed, the weather conditions were considerably less in-
fluenced. The dough valorimetric value was significantly influenced by the variety genotype, 
the weather conditions significantly less affected. The correlation coefficients of the index of 
dough dilution and the valorimetric value in the years studied were consistently high positive. 
Conclusions. It has been established reliably significant influence of the genotype on tech-
nological indices of flour and dough quality of new bread winter wheat varieties of Myronivka 
breeding (flour WAA, resistance of dough to mixing, valorimetric value). Weather-climatic 
conditions in the years of cultivation significantly influenced on dough development time and 
especially on flour WAA. The reliable effect of the predecessors was found on the dough 
dilution index only.

Key words: bread winter wheat, factors of influence, weather conditions, genotype, 
predecessor, technological properties of dough


