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Ìåòà. Äîñë³äèòè çàëåæí³ñòü ïåð³îäó ï³ñëÿçáèðàëüíîãî äîçð³âàííÿ íàñ³ííÿ 
íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿ â³ä ñîðòîâèõ îñîáëèâîñòåé, âïëèâó àá³îòè÷íèõ òà 
àíòðîïîãåííèõ ÷èííèê³â. Ìåòîäèêà. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2016–2018 ðð. ó 
â³ää³ë³ íàñ³ííèöòâà Ì²Ï íà íîâèõ ñîðòàõ ïøåíèö³ îçèìî¿ Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Âè-
øèâàíêà, Ì²Ï Êíÿæíà, Ìèðîí³âñüêà ñëàâà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà, âíåñåíèõ äî 
Äåðæàâíîãî ðåºñòðó Óêðà¿íè íà 2018 ð. Ñ³âáó ïðîâîäèëè 25 âåðåñíÿ ïî äâîõ ïî-
ïåðåäíèêàõ (ñèäåðàëüíèé ïàð ³ ñîÿ). Àãðîòåõí³êà çàãàëüíîïðèéíÿòà äëÿ çîíè âè-
ðîùóâàííÿ. Çðàçêè íàñ³ííÿ (100 øò.) ïðîðîùóâàëè â ðîñòèëüíÿõ, ïîì³ùåíèõ ó òåð-
ìîñòàò ç ïîñò³éíîþ òåìïåðàòóðîþ +20 °Ñ (ÄÑÒÓ 4138–2002), äàë³ ï³äðàõîâóâàëè 
íàñ³ííÿ, ïðîðîñëå âïðîäîâæ 60 ä³á. Ó ðîêè äîñë³äæåíü ïîãîäí³ óìîâè âïðîäîâæ 
âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó ïøåíèö³ îçèìî¿ áóëè ð³çíèìè: â ö³ëîìó ñïðèÿòëèâèìè äëÿ 
ôîðìóâàííÿ âèñîêîãî âðîæàþ, àëå ç íàäì³ðíîþ ê³ëüê³ñòþ îïàä³â àáî ï³äâèùåíèìè 
òåìïåðàòóðàìè íà îêðåìèõ ôàçàõ ðîçâèòêó ðîñëèí ó 2015/16 ð. ³ 2017/18 ð. òà 
íåñïðèÿòëèâèìè ó 2016/17 ð. Ðåçóëüòàòè. Íàéêîðîòøèé ïåð³îä ï³ñëÿçáèðàëüíîãî 
äîçð³âàííÿ (20 ä³á) âñòàíîâëåíî ó ñîðò³â Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Êíÿæíà òà Ìèðîí³â-
ñüêà ñëàâà, á³ëüøå 50 % íàñ³ííÿ ÿêèõ ïðîðîñòàëî íà 20-ó äîáó. Ïîíàä 50 % íàñ³ííÿ 
ñîðòó Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà ïðîðîñòàëî íà 30-ó äîáó. Òðèâàë³øèé ïåð³îä 
ï³ñëÿçáèðàëüíîãî äîçð³âàííÿ (40 ä³á) ìàâ ñîðò Ì²Ï Âèøèâàíêà. Âïëèâ ïîïåðåä-
íèê³â íà ïåð³îä ï³ñëÿçáèðàëüíîãî äîçð³âàííÿ íå âèÿâëåíèé, àëå âñòàíîâëåíî, ùî 
â³äñîòîê ïðîðîñòàííÿ íàñ³ííÿ áóâ âèùèì ïî ñèäåðàëüíîìó ïàðó ïîð³âíÿíî ç ïî-
ïåðåäíèêîì ñîÿ. Ï³ñëÿçáèðàëüíå äîçð³âàííÿ íàñ³ííÿ íå çàëåæàëî â³ä ïîãîäíèõ 
óìîâ ðîêó, àëå âîíè âïëèâàëè íà õàðàêòåð éîãî ïðîðîñòàííÿ. Âèñíîâêè. Ð³çíà 
ñò³éê³ñòü ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿ äî ïðîðîñòàííÿ íàñ³ííÿ íà êîðåí³ ïîÿñíþºòüñÿ 
ð³çíîþ òðèâàë³ñòþ ïåð³îäó éîãî ï³ñëÿçáèðàëüíîãî äîçð³âàííÿ. Ïîãîäí³ óìîâè ³ ïî-
ïåðåäíèêè íå âïëèâàþòü íà ïåð³îä ï³ñëÿçáèðàëüíîãî äîçð³âàííÿ. Öÿ îçíàêà º ãå-
íåòè÷íî îáóìîâëåíîþ, òîìó ¿¿ ñë³ä âðàõîâóâàòè ó íàñ³ííèöüê³é òåõíîëîã³¿ ñòîñîâíî 
ñòðîê³â ³ ñïîñîá³â çáèðàííÿ íàñ³ííÿ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ñîðò, íàñ³ííÿ, ïåð³îä ï³ñëÿçáèðàëüíîãî 
äîçð³âàííÿ

Вступ. Строна І. Г. вказував [1], що період післязбирального дозрі-
вання – це здатність насінини пристосовуватись до умов зовнішнього 
середовища, що  виникла у процесі тривалої еволюції. Якби насіння не 
мало такої властивості, то в умовах зволоження проростало б ще на ма-



47Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 7, 2018

Plant breeding and seed production

теринській рослині або відразу після відокремлення від неї, а це неми-
нуче призвело б до вимирання виду. Отже, у процесі природного добору 
збереглися форми, які в умовах зволоження і понижених температур, 
уникаючи «провокацій» природи, не проростають передчасно, а почи-
нають розвиватися лише тоді, коли рослина матиме можливість існува-
ти і дати потомство.

Тому виникає нагальна необхідність визначати період післязбираль-
ного дозрівання насіння і залежність його від сортових особливостей та 
впливу абіотичних і антропогенних чинників.

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Тривалість пе-
ріоду післязбирального дозрівання насіння може становити від декіль-
кох діб до декількох місяців і залежить від культури, сорту, умов виро-
щування материнських рослин, а особливо – від погодних умов під час 
наливу і дозрівання зерна [2–5]. 

Порівнюючи сорти за цією ознакою, слід брати до уваги їхню еколо-
гічну пластичність. Ряд учених встановили [6], що сорт пшениці озимої 
Поліська 87 в усі роки випробовування мав стабільно велику частку на-
сіння, яке відразу після збирання перебувало у стані спокою.

Дослідженнями миронівських учених встановлено [5], що на трива-
лість періоду післязбирального дозрівання насіння різних сортів озимої 
пшениці істотно впливають кількість опадів і середньодобова темпера-
тура в період від воскової стиглості зерна до обмолоту. Виявлено, що ко-
роткий період післязбирального дозрівання мали сорти Миронівська 30, 
Миронівська 27, Миронівська ранньостигла, Донская полукарликовая, 
Альбатрос одеський, тривалий – Мирлебен, Експромт, Мирхад, Миро-
нівська 66, Миронівська 28. Ця ознака у перелічених сортів стабільна і 
генетично обумовлена, тому менше залежить від погодних умов. Напри-
клад, період післязбирального дозрівання у сорту Мирлебен в усі роки 
досліджень був більшим за 40 днів. 

За даними Дубовика Д. Ю. [7], різниця у тривалості періоду після-
збирального дозрівання сортів проявлялась у межах одного року, але не 
зберігалася впродовж усіх років досліджень.

Hagemann M. G., Ciha A. J. показали [8], що насіння, сформоване в 
умовах пониженої температури, мало коротший період спокою, ніж на-
сіння, вирощене за підвищених температур. 

За даними Макрушина М. М. [9], за кількості опадів у період дозрі-
вання понад 40 мм енергія проростання і лабораторна схожість насіння 
дещо знижувались, а понад 70 мм – зниження було особливо вираженим. 

Бурденюк Л. А. вказує [4], що коефіцієнт кореляції між лабораторною 
схожістю на 7-у добу після настання воскової стиглості і відсотком про-
рослих «на пні» зерен становив 0,94.
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Враховуючи суперечливість літературних даних про залежність пері-
оду післязбирального дозрівання насіння від різних чинників та беручи 
до уваги його велике практичне значення, ми досліджували цю ознаку у 
нових сортів миронівської селекції. 

Мета досліджень – вивчити залежність періоду післязбирального до-
зрівання насіння нових сортів пшениці озимої від сортових особливос-
тей та впливу попередників у різні за гідротермічними умовами роки.

Матеріал і методика. Дослідження проводили у 2016–2018 рр. у відді-
лі насінництва МІП на нових сортах пшениці озимої МІП Валенсія, МІП 
Вишиванка, МІП Княжна, Миронівська слава, Трудівниця миронівська, 
внесених до Державного реєстру України на 2018 р. Сівбу проводили 25 ве-
ресня по двох попередниках: сидеральному пару (гірчиця біла) та сої (ран-
ньостиглі сорти). Агротехніка загальноприйнята для зони вирощування.

На посівах у фазі твердої стиглості зерна відбирали по 30 колосів кож-
ного сорту. Після обмолоту їх вручну зерно підсівали на решеті (1,7×2,0 мм) 
і розкладали по 100 шт. отриманого насіння в ростильнях на ложе із піску, 
зволоженого до 60 % від повної вологоємності. Повторність чотириразова. 
Ростильні поміщали в термостат з постійною температурою +20 °С (ДСТУ 
4138–2002) [10], далі підраховували насіння, проросле впродовж 60 діб.

Для характеристики гідротермічного режиму в роки досліджень вико-
ристовували дані Миронівської агрометеостанції (табл. 1). Погодні умови 
впродовж вегетаційного періоду пшениці озимої 2015/16 р. в цілому були 
сприятливими для отримання високого врожаю. Проте надмірна кількість 
опадів від виходу у трубку до колосіння (129,4 мм, середнє за 8 років – 62,4 
мм) та від колосіння до молочної стиглості (126,0 мм, середнє – 77,1 мм) 
спричинила вилягання посівів окремих сортів, а підвищені температури в 
період наливу зерна (до +23,4 °С) призвели до зменшення маси 1000 зерен.

Погодні умови 2016/17 р. були несприятливими для формування висо-
кого врожаю пшениці озимої. Мала кількість опадів від виходу у трубку до 
колосіння (28,7 мм, середнє за 8 років – 62,4 мм) і від колосіння до молочної 
стиглості (13,5 мм, середнє – 77,1 мм) та підвищена температура повітря в 
період наливу зерна (до +22,2 °С) призвели до зменшення маси 1000 зерен.

Погодні умови вегетаційного 2017/18 р. в цілому були сприятливими 
для росту пшениці озимої. Проте велика кількість опадів від воскової 
стиглості зерна до обмолоту (122,8 мм, середнє за 8 років – 73,2 мм) спри-
чинила зниження врожайності та часткове проростання зерна в колосі 
у окремих сортів.

Обговорення результатів. У роки досліджень відмічено коливання 
кількості опадів та температури повітря за окремими періодами веге-
тації пшениці озимої, що дало можливість більш об’єктивно визначити 
період післязбирального дозрівання насіння.
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Вивчення тривалості післязбирального дозрівання насіння різних 
сортів пшениці озимої показало значну її залежність від сортових особ-
ливостей. Найкоротший період післязбирального дозрівання (20 діб) 
встановлено у сортів МІП Валенсія, МІП Княжна та Миронівська слава, 
більше 50 % насіння яких проростало на 20-у добу. Понад 50 % насін-
ня сорту Трудівниця миронівська проростало на 30-у добу. Триваліший 
період післязбирального дозрівання (40 діб) мав сорт МІП Вишиванка 
(табл. 2).

Впливу попередників на період післязбирального дозрівання не ви-
явлено, але встановлено, що відсоток проростання насіння був вищий 
по сидеральному пару порівняно з попередником соя.  

Післязбиральне дозрівання насіння не залежало від погодних умов 
року, але вони впливали на характер його проростання. 

Òàáëèöÿ 1. Ã³äðîòåðì³÷íèé ðåæèì âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó ïøåíèö³ îçèìî¿ 
(äàí³ Àãðîìåòåîñòàíö³¿ «Ìèðîí³âêà», 2015–2018 ðð.)
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2015/16 71,7 279,8 16,6 129,4 126,0 23,6 4,2 651,3 – –
2016/17 139,5 202,7 73,5 28,7 13,5 34,4 3,0 495,3 – –
2017/18 179,6 461,4 31,1 34,2 92,8 3,0 122,8 924,9 – –

*ñåðåäíº 124,4 245,75 60,6 62,4 77,1 32,5 73,2 675,9 – –
Cóìà åôåêòèâíèõ òåìïåðàòóð (5 °Ñ ³ á³ëüøå)

2015/16 528,0 287,0 145,0 452,0 631,0 211,0 345,0 2600,0 – –
2016/17 441,0 81,3 320,0 446,0 439,0 355,0 170,0 2252,0 – –
2017/18 378,1 52,7 525,0 247,6 490,7 243,6 733,5 2671,2 – –

*ñåðåäíº 479,1 77,2 298,1 399,8 484,3 312,5 342,9 2359,9 – –
Ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, °Ñ

2015/16 12,3 1,3 11,2 11,3 17,1 23,4 20,3 – – –
2016/17 7,7 -3,3 7,7 13,8 18,3 22,2 20,8 – – –
2017/18 8,1 -1,7 14,2 16,5 19,6 20,3 23,1 – – –

*ñåðåäíº 8,9 -1,9 9,1 15,4 19,3 21,0 20,9 – – –
Òðèâàë³ñòü îêðåìèõ ïåð³îä³â, äí³â

2015/16 43 152 13 40 37 9 17 – 294 311
2016/17 55 114 45 33 22 13 8 – 282 290
2017/18 52 136 37 15 25 13 35 – 278 313

*ñåðåäíº 59 126 37 27 25 15 17 290 307

Ïðèì³òêà.*ñåðåäíº çà 8 ðîê³â
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Висновки. Різна стійкість сортів пшениці озимої до проростання 
насіння на корені пояснюється різною тривалістю періоду його після-
збирального дозрівання. Погодні умови і попередники не впливають на 
період післязбирального дозрівання. Ця ознака є генетично обумовле-
ною, тому її слід враховувати у насінницькій технології стосовно строків 
і способів збирання насіння.
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Öåëü. Èññëåäîâàòü çàâèñèìîñòü ïåðèîäà ïîñëåóáîðî÷íîãî äîçðåâàíèÿ ñåìÿí 
íîâûõ ñîðòîâ îçèìîé ïøåíèöû îò ñîðòîâûõ îñîáåííîñòåé è âëèÿíèÿ àáèîòè÷åñêèõ 
è àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ. Ìåòîäèêà. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â 2016–2018 ãã. â 
îòäåëå ñåìåíîâîäñòâà ÌÈÏ íà íîâûõ ñîðòàõ ïøåíèöû îçèìîé Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï 
Âèøèâàíêà, Ì²Ï Êíÿæíà, Ìèðîí³âñüêà ñëàâà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà, çàíåñåííûõ â 
Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð Óêðàèíû íà 2018 ã. Ïîñåâ ïðîâîäèëè 25 ñåíòÿáðÿ ïî äâóì 
ïðåäøåñòâåííèêàì (ñèäåðàëüíûé ïàð è ñîÿ). Àãðîòåõíèêà îáùåïðèíÿòàÿ äëÿ çîíû 
âîçäåëûâàíèÿ. Îáðàçöû ñåìÿí (100 øò.) ïðîðàùèâàëè â ðàñòèëüíÿõ, ïîìåùåííûõ â 
òåðìîñòàò ñ ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðîé +20 °Ñ (ÄÑÒÓ 4138–2002), äàëåå ïîäñ÷èòûâà-
ëè ïðîðîñøèå â òå÷åíèå 60 ñóòîê ñåìåíà. Â ãîäû èññëåäîâàíèé ïîãîäíûå óñëîâèÿ â 
òå÷åíèå âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà ïøåíèöû îçèìîé áûëè ðàçíûìè: â öåëîì áëàãîïðè-
ÿòíûìè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âûñîêîãî óðîæàÿ, íî ñ ÷ðåçìåðíûì êîëè÷åñòâîì îñàäêîâ 
èëè ïîâûøåííûìè òåìïåðàòóðàìè íà îòäåëüíûõ ôàçàõ ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé â 2015/16 ã. 
è 2017/18 ã. è íåáëàãîïðèÿòíûìè â 2016/17 ã. Ðåçóëüòàòû. Ñàìûé êîðîòêèé ïåðèîä 
ïîñëåóáîðî÷íîãî äîçðåâàíèÿ (20 ñóòîê) óñòàíîâëåí ó ñîðòîâ Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Êíÿæ-
íà è Ìèðîí³âñüêà ñëàâà, áîëåå 50 % ñåìÿí êîòîðûõ ïðîðàñòàëî íà 20-å ñóòêè. Ñâûøå 
50 % ñåìÿí ñîðòà Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà ïðîðàñòàëî íà 30-å ñóòêè. Áîëåå äëèòåëü-
íûé ïåðèîä ïîñëåóáîðî÷íîãî äîçðåâàíèÿ (40 ñóòîê) èìåë ñîðò Ì²Ï Âèøèâàíêà. Âëèÿ-
íèå ïðåäøåñòâåííèêîâ íà ïåðèîä ïîñëåóáîðî÷íîãî äîçðåâàíèÿ íå âûÿâëåíî, íî óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïðîöåíò ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí áûë âûøå ïî ñèäåðàëüíîìó ïàðó ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäøåñòâåííèêîì ñîÿ. Ïîñëåóáîðî÷íîå äîçðåâàíèå ñåìÿí íå çàâèñåëî îò ïî-
ãîäíèõ óñëîâèé ãîäà, îäíàêî îíè íåçíà÷èòåëüíî âëèÿëè íà õàðàêòåð èõ ïðîðàñòàíèå. 
Âûâîäû. Ðàçíàÿ óñòîé÷èâîñòü ñîðòîâ ïøåíèöû îçèìîé ê ïðîðàñòàíèþ ñåìÿí íà êîð-
íþ îáúÿñíÿåòñÿ ðàçíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïåðèîäà èõ ïîñëåóáîðî÷íîãî äîçðåâà-
íèÿ. Ïîãîäíûå óñëîâèÿ è ïðåäøåñòâåííèêè íå âëèÿþò íà ïåðèîä ïîñëåóáîðî÷íîãî 
äîçðåâàíèÿ. Ýòîò ïðèçíàê ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåí, ïîýòîìó åãî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü â 
ñåìåíîâîä÷åñêîé òåõíîëîãèè îòíîñèòåëüíî ñðîêîâ è ñïîñîáîâ óáîðêè ñåìÿí.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ, ñîðò, ñåìåíà, ïåðèîä ïîñëåóáîðî÷íî-
ãî äîçðåâàíèÿ 
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Purpose. To determine duration of post-harvest seed ripening period for new winter 
wheat varieties depending on the varietal characteristics and the influence of abiotic and 
anthropogenic factors. Methods. The researches were carried out during 2016–2018 at the 
Department of Seed Production of the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 
with new winter wheat varieties MIP Valensiia, MIP Vyshyvanka, MIP Kniazhna, Myronivska 
slava, Trudivnytsia Myronivska, which have been put into the State Register of Plant Varieties 
for dissemination in Ukraine in 2018. Sowing was carried out on September 25 after two 
predecessors: green manure and soybean. Agricultural practices were conventional for the 
zone of cultivation. 30 spikes of each variety were taken in the phase of full ripeness of the 
grain. Seed samples (100 pcs.) were germinated in germinating boxes placed in thermostat 
at constant temperature of +20 °C (DSTU 4138–2002), then the sprouted seeds were 
counted during 60 days. Results. The shortest post-harvest seed ripening period (20 days) 
was found in the varieties MIP Valensiia, MIP Kniazhna and Myronivska slava with more than 
50 % of seeds germinated on the 20-th day. In the variety Trudivnytsia Myronivska more 
than 50 % of seeds germinated on the 30-th day. The variety MIP Vyshyvanka had a longer 
period of post-harvest seed ripening period (40 days). The effect of predecessors on post-
harvest seed ripening period was not observed, but it was found that the percentage of 
seed germination was higher after the predecessor green manure as compared to the 
predecessor soybean. Duration of post-harvest seed ripening period did not depend on the 
weather conditions of the year; however, they influenced seed germination. Conclusions. 
Different pre-harvest sprouting tolerance in winter wheat varieties is explained by different 
duration of post-harvest ripening period. Weather conditions and predecessors do not 
affect the post-harvest ripening period. This trait is genetically determined and should be 
taken into account in seed technology regarding terms and methods for harvesting seeds.

Key words: bread winter wheat, variety, seeds, post-harvest ripening period


