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Ìåòà. Âèÿâèòè âèñîêîìîðîçîñò³éê³ çðàçêè ïøåíèö³ îçèìî¿ äëÿ âèêîðèñòàííÿ â 
ñåëåêö³¿  ÿê äæåðåëà âêàçàíî¿ îçíàêè. Ìåòîäè. Äîñë³äæóâàëè íîâ³ ñîðòè ïøåíèö³ 
ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï 
Äí³ïðÿíêà, Ì²Ï Àññîëü, Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà, Âåæà ìèðîí³âñüêà, ïåðåäàí³ ó 2016 ð. 
íà Äåðæàâíó êâàë³ô³êàö³éíó åêñïåðòèçó äëÿ îö³íêè ïðèäàòíîñò³ äî ïîøèðåííÿ íà 
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Îö³íêó ìîðîçîñò³éêîñò³ ïðîâîäèëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòîþ ìåòî-
äèêîþ ÄÑÒÓ 4749: 2007. ßê åòàëîí âèñîêî¿ ìîðîçîñò³éêîñò³ âèêîðèñòîâóâàëè ñîðò 
Ìèðîí³âñüêà 808. Äîñòîâ³ðí³ñòü ð³çíèö³ çà ìîðîçîñò³éê³ñòþ ì³æ Ìèðîí³âñüêîþ 808 
³ äîñë³äæóâàíèìè ñîðòàìè ïåðåâ³ðÿëè çà êðèòåð³ºì Ô³øåðà. Ðåçóëüòàòè. Ïðîìî-
ðîæóâàííÿ ðîñëèí ïøåíèö³ ó 2017 ð. â êàìåð³ íèçüêèõ òåìïåðàòóð çà -18 °Ñ ïîêàçàëî, 
ùî ñîðòè Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Äí³ïðÿíêà òà Âåæà ìèðîí³â-
ñüêà çà â³äñîòêîì æèâèõ ðîñëèí áóëè íà ð³âí³ ìîðîçîñò³éêîãî ñîðòó Ìèðîí³âñüêà 808, 
à Ì²Ï Àññîëü òà Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóâàëè éîãî. Çà òåìïå-
ðàòóðè ïðîìîðîæóâàííÿ -20 °Ñ ìîðîçîñò³éê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿ 
áóëà íà ð³âí³ Ìèðîí³âñüêî¿ 808. Ó 2018 ð. ï³ñëÿ ïðîìîðîæóâàííÿ çà òåìïåðàòóðè -18 °Ñ 
â³äñîòîê æèâèõ ðîñëèí íà ð³âí³ âèùåâêàçàíîãî åòàëîíó â³äì³÷åíî ó ñîðò³â Áàëàäà 
ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà òà Ì²Ï Àññîëü. Çà âêàçàíîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæè-
ìó ñîðò Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà çà ìîðîçîñò³éê³ñòþ äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóâàâ Ìèðî-
í³âñüêó 808. Ñîðò Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà â³äçíà÷èâñÿ ìîðîçîñò³éê³ñòþ íà ð³âí³ åòàëîíó 
Ìèðîí³âñüêà 808 çà îáîõ ðåæèì³â ïðîìîðîæóâàííÿ. Ó ïøåíèö³ îçèìî¿ Ì²Ï Äí³ïðÿíêà 
òà Âåæà ìèðîí³âñüêà çà òåìïåðàòóðè ïðîìîðîæóâàííÿ -18 °Ñ â³äñîòîê æèâèõ ðîñëèí 
äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóâàâ Ìèðîí³âñüêó 808, à ïðè -20 °Ñ âêàçàíèé ïîêàçíèê äîñòîâ³ð-
íî íå â³äð³çíÿâñÿ â³ä íå¿. Âèñíîâêè. Äâîð³÷í³ ðåçóëüòàòè ïðîìîðîæóâàííÿ ðîñëèí 
íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ ïîêàçàëè âèñîêèé ð³âåíü 
¿õíüî¿ ìîðîçîñò³éêîñò³. Ñîðòè Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, Ì²Ï Àññîëü, Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà òà 
Âåæà ìèðîí³âñüêà ðåêîìåíäóºìî äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ñåëåêö³¿ ïøåíèö³ îçèìî¿ ÿê 
äæåðåëà ìîðîçîñò³éêîñò³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ìîðîçîñò³éê³ñòü, ñîðò, ñåëåêö³ÿ, çàãàð-
òóâàííÿ ïøåíèö³

Вступ. Україна сьогодні є однією з провідних країн, що вирощують 
пшеницю озиму. Визначальними факторами формування врожайності за-
лишаються кліматичні умови [1]. Нестабільність і значні коливання погоди 
ускладнюють вирощування цієї культури, насамперед її перезимівлю [2]. 
Оскільки пшениця озима зимує в полі, то саме здатність рослин проти-
стояти впливу низьких від’ємних температур є важливою ознакою як для 
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виробників зерна, так і для селекціонерів. Одним із високоморозостійких 
сортів пшениці озимої є Миронівська 808, створена в 1960 р. ще на Миро-
нівській дослідній станції. Цей сорт визнаний генетичним джерелом для 
селекції на підвищення продуктивності, зимостійкості та пластичності [3]. 
Створення нових високоморозостійких сортів пшениці залишається од-
ним із основних завдань для науковців багатьох селекційних установ. 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Проблемі мо-
розостійкості рослин пшениці озимої приділяється багато уваги не 
лише вітчизняними, а й  зарубіжними науковцями [4–6]. Сорти озимих 
культур, призначені для виробничого використання в Україні, повинні 
мати достатню морозостійкість, оскільки лише за цієї умови можлива 
реалізація генетичного потенціалу врожайності культури [7]. 

В основних зонах вирощування озимої пшениці в Україні краще 
культивувати сорти з морозо- і зимостійкістю, не нижчою за середню 
(оцінка не менше 6 балів), тобто такі, що за сприятливих умов загартуван-
ня витримують температуру на глибині вузла кущіння до -17,5…-18,0 °С [8]. 
Науковці рекомендують звертати особливу увагу на строки сівби пше-
ниці м’якої озимої зважаючи на кліматичні зміни і різну реакцію геноти-
пів на підвищений температурний режим в осінньо-зимовий період [9]. 
Пшениця озима краще зимує у фазі кущіння за наявності 2–4 пагонів, 
коли у клітинах рослин накопичено достатню кількість пластичних ре-
човин [10].

Мета досліджень – виявити високоморозостійкі зразки пшениці 
озимої для використання в селекції  як джерела вказаної ознаки.

Матеріали і методи. У 2016, 2017 рр. досліджували нові сорти пше-
ниці м’якої озимої миронівської селекції Балада миронівська, Грація 
миронівська, МІП Дніпрянка, МІП Ассоль, Естафета миронівська, Вежа 
миронівська, передані у 2016 р. на Державну кваліфікаційну експертизу. 
Оцінку морозостійкості проводили за загальноприйнятою методикою 
[11], яка передбачає загартування рослин у природних умовах з подаль-
шим їх проморожуванням у камері КНТ-1 за двох температурних режи-
мів (-18 °С та -20 °С). Еталон цієї ознаки – високоморозостійкий сорт Ми-
ронівська 808. Достовірність різниці за морозостійкістю між Миронів-
ською 808 і досліджуваними сортами перевіряли за критерієм Фішера.

Обговорення результатів. Для оцінки морозостійкості насіння сор-
тів пшениці озимої висівали у ящики, а для морфологічного аналізу – в 
полі. Сівбу у 2016, 2017 рр. проводили на полях Миронівського інституту 
пшениці в оптимальні строки (15–25 вересня) в 4-кратній повторності. 
Важливе значення для розвитку та загартування рослин має темпера-
турний режим від сівби до припинення вегетації, дані про який у роки 
досліджень подано на рисунку. 
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Ðèñ. Òåìïåðàòóðíèé ðåæèì îñ³ííüîãî ïåð³îäó âåãåòàö³¿ îçèìî¿ ïøåíèö³ 
(2016, 2017 ðð.)

Так, середня температура вересня 2016 та 2017 рр. була вище серед-
ньої багаторічної на 1,6 і 2,8 °С відповідно. У жовтні 2016 р. було відміче-
но пониження температури повітря на 1,6 °С від багаторічної. Листопад 
був теплішим за багаторічну на 2,1 °С у 2016 і на 2,3 °С у 2017 р. 

Для набуття властивостей зимостійкості рослини повинні пройти три 
етапи підготовки: перехід до стану спокою, перша і друга фази загарту-
вання. У пшениці озимої перехід до стану спокою відбувається у першій 
фазі загартування [12]. За твердженням В. М. Лічікакі [13], перша фаза за-
гартування полягає в накопиченні вуглеводів як захисних сполук від дії 
низьких температур, і цьому сприяють ясні дні з денною температурою 
+6…10 °С та зниженням її вночі до 0 °С. Проходження другої фази полягає 
у поступовому зневодненні рослинних клітин за температури -2…-5 °С і 
не залежить від освітлення, тобто можливе під сніговим покривом. 

Погодні умови в роки досліджень не сприяли оптимальному загар-
туванню рослин. Через затримку сходів у 2016, 2017 рр. ріст та розвиток 
рослин озимої пшениці були характерними для пізніх строків сівби не-
залежно від її фактичної дати, тому входження в зиму відбулося, коли всі 
досліджувані сорти перебували лише на І етапі органогенезу. Зазначимо, 
що припинення вегетації пшениці було відмічено 9 листопада 2016 р. та 
15 листопада 2017 р.
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Фактичну стійкість сортів озимої пшениці до низьких температур у 
зимовий період визначали методом проморожування у висівних ящи-
ках, які для загартування рослин залишали на відкритому майданчику. 
Наступне проморожування здійснювали в камері низьких температур 
КНТ-1 за критичними для озимої пшениці температурами вимерзання 
(-18 °С і -20 °С), знижуючи температуру на 2 °С щогодини.

Морозостійкість сорту Миронівська 808 варіювала по роках і за 
температури проморожування -18 °С становила відповідно 87 і 79 %, за 

-20 °С – 82 % і 57 %.
За обидва роки досліджень сорти проявили високий рівень морозо-

стійкості. Так, у 2017 р. проморожування в КНТ-1 за температури -18 °С 
показало, що за відсотком живих рослин сорти Балада миронівська, Гра-
ція миронівська, МІП Дніпрянка та Вежа миронівська не відрізнялись 
достовірно від високоморозостійкого еталону Миронівська 808 (табл.). 
МІП Ассоль та Естафета миронівська за температури проморожування 

-18 °С достовірно перевищували за морозостійкістю Миронівську 808, а 
за температури -20 °С були на її рівні.

Òàáëèöÿ. Ðåçóëüòàòè îö³íêè ìîðîçîñò³éêîñò³ ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ó âèñ³âíèõ 
ÿùèêàõ

Ñîðò

Æèâèõ ðîñëèí ï³ñëÿ ïðîìîðîæóâàííÿ çà 
òåìïåðàòóðè, % ± sp Ñåðåäíº çà äâà 

ðîêè, %
2017 2018

-18 °Ñ -20 °Ñ -18 °Ñ -20 °Ñ -18 °Ñ -20 °Ñ

Áàëàäà ìèðîí³âñüêà 74±4,9* 61±5,5 80±4,8* 71±5,2** 77,0 66,0
Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà 85±4,4* 80±4,0* 68±5,4* 47±5,4* 76,5 63,5
Ì²Ï Äí³ïðÿíêà 93±2,9* 73±4,9* 96±2,2** 77±4,6* 94,5 75,0
Ì²Ï Àññîëü 96±2,6** 94±2,2* 88±3,8* 66±5,3** 92,0 80,0
Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà 99±1,1** 91±3,3* 98±1,6** 59±5,6 98,5 75,0
Âåæà ìèðîí³âñüêà 90±3,4* 76±4,8* 91±3,2** 65±5,2* 90,5 70,5
Ìèðîí³âñüêà 808 åòàëîí 87,0 82,0 79,3 57,3 83,2 70,7
Êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ 
ì³æ òåìïåðàòóðíèìè 
ðåæèìàìè -18 °Ñ ³ -20 °Ñ 0,81±0,26 0,62±0,35 0,84±0,24

Ïðèì³òêà. * çà êðèòåð³ºì Ô³øåðà ìîðîçîñò³éê³ñòü ñîðòó íå â³äð³çíÿºòüñÿ äîñòîâ³ðíî 
â³ä ìîðîçîñò³éêîñò³ ñîðòó Ìèðîí³âñüêà 808; ** çà êðèòåð³ºì Ô³øåðà ìîðîçîñò³éê³ñòü 
ñîðòó äîñòîâ³ðíî ïåðåâèùóº ìîðîçîñò³éê³ñòü ñîðòó Ìèðîí³âñüêà 808

У 2018 р. оцінка морозостійкості у висівних ящиках показала, що за 
температури проморожування -18 °С сорти Балада миронівська, Грація 
миронівська та МІП Ассоль мали відсоток живих рослин на рівні Миро-
нівської 808, а Естафета миронівська достовірно перевищувала її за цим 
показником. Морозостійкість сорту пшениці озимої Грація миронівська 
була на рівні Миронівської 808 за обох температур проморожування. За 
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відсотком живих рослин після проморожування за температури -18 °С 
сорти МІП Дніпрянка та Вежа миронівська достовірно перевищували 
Миронівську 808, а за -20 °С – достовірно не відрізнялися від неї.

У середньому за два роки (2017, 2018) найвищу стійкість до дії низьких 
температур за проморожування рослин у висівних ящиках при -18 °С 
проявили сорти пшениці озимої Естафета миронівська, МІП Дніпрянка, 
МІП Ассоль та Вежа миронівська, за критичної температури проморо-
жування -20 °С вказані сорти також мали високий відсоток живих рос-
лин, що дає підстави вважати їх високоморозостійкими. 

Висновки. Дворічні результати проморожування рослин показали 
високий рівень морозостійкості нових сортів пшениці м’якої озимої ми-
ронівської селекції. Сорти МІП Дніпрянка, МІП Ассоль, Естафета миро-
нівська та Вежа миронівська рекомендуємо для використання в селекції 
пшениці озимої як джерела морозостійкості.
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Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

Ìîðîçîñòîéêîñòü íîâûõ ñîðòîâ ïøåíèöû îçèìîé ìÿãêîé 
ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè
Ïèðû÷ À. Â.

Ìèðîíîâñêèé uíñòèòóò ïøåíèöû èìåíè Â.Í.Ðåìåñëî ÍÀÀÍ
Óêðàèíà, 08853, ñ. Öåíòðàëüíîå, Ìèðîíîâñêèé ðàéîí Êèåâñêîé îáë.
å-mail: alinapirych@i.ua

 *Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü – äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Êîâàëûøèíà À. Í.

Öåëü. Âûÿâèòü âûñîêîìîðîçîóñòîé÷èâûå ñîðòà ïøåíèöû îçèìîé äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â ñåëåêöèè êàê èñòî÷íèêè óêàçàííîãî ïðèçíàêà. Ìåòîäû. Èññëåäîâàëè íîâûå 
ñîðòà ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ 
ìèðîí³âüñêà, Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, Ì²Ï Àññîëü, Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà, Âåæà ìèðîí³âñüêà, 
ïåðåäàííûå â 2016 ã. íà Ãîñóäàðñòâåííóþ êâàëèôèêàöèîííóþ ýêñïåðòèçó äëÿ îöåíêè 
ïðèãîäíîñòè ê ðàñïðîñòðàíåíèþ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Îöåíêó ìîðîçîóñòîé÷è-
âîñòè ïðîâîäèëè ïî îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêå ÄÑÒÓ 4749: 2007. Êàê ýòàëîí âèñîêîé 
ìîðîçîóñòîé÷èâîñòè èñïîëüçîâàëè ñîðò Ìèðîí³âñüêà 808. Äîñòîâåðíîñòü ðàçíèöû 
ïî ìîðîçîóñòîé÷èâîñòè ìåæäó âûøåíàçâàííûì ýòàëîíîì è èññëåäóåìûìè ñîðòà-
ìè ïðîâåðÿëè ïî êðèòåðèþ Ôèøåðà. Ðåçóëüòàòû. Ïðîìîðàæèâàíèå ðàñòåíèé ïøå-
íèöû â 2017 ã. â êàìåðå íèçêèõ òåìïåðàòóð ïðè -18 °Ñ ïîêàçàëî, ÷òî ñîðòà Áàëàäà 
ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Äí³ïðÿíêà è Âåæà ìèðîí³âñüêà ïî ïðîöåíòó 
æèâûõ ðàñòåíèé áûëè íà óðîâíå âûñîêîìîðîçîóñòîé÷èâîãî ñîðòà Ìèðîí³âñüêà 808, 
à Ì²Ï Àññîëü è Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà äîñòîâåðíî ïðåâûøàëè åãî. Ïðîìîðàæèâàíèå 
ïðè òåìïåðàòóðå -20 °Ñ ïîêàçàëî, ÷òî ìîðîçîóñòîé÷èâîñòü èññëåäóåìûõ ñîðòîâ áûëà 
íà óðîâíå ýòàëîíà Ìèðîí³âñüêà 808. Â 2018 ã. ïîñëå ïðîìîðàæèâàíèÿ ïðè òåìïåðà-
òóðå -18°Ñ ïðîöåíò æèâûõ ðàñòåíèé íà óðîâíå Ìèðîí³âñüêà 808 îòìå÷åí ó ñîðòîâ Áà-
ëàäà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà è Ì²Ï Àññîëü. Ïðè óêàçàííîì òåìïåðàòóðíîì 
ðåæèìå ñîðò Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà ïî ìîðîçîóñòîé÷èâîñòè ñóùåñòâåííî ïðåâûøàë 
âûøåíàçâàííûé ýòàëîí. Ñîðò Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà îòëè÷àëñÿ ìîðîçîóñòîé÷èâîñòüþ íà 
óðîâíå ñîðòà Ìèðîí³âñüêà 808 ïðè îáîèõ ðåæèìàõ ïðîìîðàæèâàíèÿ. Ó ïøåíèöû îçè-
ìîé Ì²Ï Äí³ïðÿíêà è Âåæà ìèðîí³âñüêà ïðè òåìïåðàòóðå ïðîìîðàæèâàíèÿ  -18 °Ñ ïðî-
öåíò æèâûõ ðàñòåíèé äîñòîâåðíî ïðåâûøàë ñîðò Ìèðîí³âñüêà 808, à ïðè -20 °Ñ óêà-
çàííûé ïîêàçàòåëü äîñòîâåðíî íå îòëè÷àëñÿ îò íåãî. Âûâîäû. Äâóõëåòíèå ðåçóëüòà-
òû ïðîìîðàæèâàíèÿ ðàñòåíèé íîâûõ ñîðòîâ ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé ìèðîíîâñêîé 
ñåëåêöèè ïîêàçàëè âûñîêèé óðîâåíü èõ ìîðîçîóñòîé÷èâîñòè. Ñîðòà Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, 
Ì²Ï Àññîëü, Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà è Âåæà ìèðîí³âñüêà ðåêîìåíäóåì äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â ñåëåêöèè ïøåíèöû îçèìîé êàê èñòî÷íèêè ìîðîçîóñòîé÷èâîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ, ìîðîçîóñòîé÷èâîñòü, ñîðò, ñåëåêöèÿ, 
çàêàëèâàíèå ïøåíèöû



99Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Plant breeding and seed production

Frost resistance of new bread winter wheat varieties of Myronivka 
breeding
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The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS
Tsentralne village, Myronivka district, Kyiv region, 08853, Ukraine

 *Scientific advisor Kovalyshyna H. M., Doctor of Agricultural Sciences

Purpose. To identify high frost-resistant samples of winter wheat to be used as sources 
of this trait in breeding. Methods. There were studied the varieties of bread winter wheat 
of Myronivka breeding Balada myronivska, Hratsiia myronivska, MIP Dniprianka, MIP Assol, 
Estafeta myronivska, Vezha myronivska transferred to the State Qualification Examination 
for Evaluation of Suitability for Dissemination in Ukraine in 2016. Evaluation of frost 
resistance was carried out according to the conventional method of DSTU 4749: 2007. The 
variety Myronivska 808 was used as the standard of high frost-resistance. Significance of 
the difference in frost resistance between the standard mentioned above and the varieties 
under study was tested according to the Fisher criterion. Results. Freezing wheat plants 
in low-temperature chambers under the regime -18 °Ñ in 2017 showed that the varieties 
Balada myronivska, Hratsiia myronivska, MIP Dniprianka, and Vezha myronivska by the 
percentage of survived plants were at the level of the high frost-resistant variety Myronivska 
808, while the varieties MIP Assol and Estafeta myronivska reliably exceeded the standard. 
Freezing at -20 °Ñ has revealed that frost resistance of the varieties studied was at the level 
of Myronivska 808. In 2018 after freezing at -18 °C, the percentage of survived plants at the 
level of the standard was noted in the varieties Balada myronivska, Hratsiia myronivska, and 
MIP Assol. At this temperature of freezing frost resistance of the variety Estafeta myronivska 
was significantly higher than the standard. The variety Hratsiia myronivska was distinguished 
with frost resistance at the level of the variety Myronivska 808 for both freezing regimes. 
In the winter wheat varieties MIP Dniprianka and Vezha myronivska at the temperature 
of freezing -18 °Ñ, the percentage of survived plants significantly exceeded the variety 
Myronivska 808, and at -20 °C this index did not significantly differ from it. Conclusions. 
The two-year results of freezing plants of new bread winter wheat varieties of Myronivka 
breeding showed high level of their frost resistance. The varieties MIP Dniprianka, MIP 
Assol, Estafeta myronivska, and Vezha myronivska are recommended to be  use in winter 
wheat breeding as source of frost resistance.

Key words: bread winter wheat, frost resistance, variety, breeding, wheat hardening


