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Ìåòà. Âèçíà÷èòè ìîðôîòèïè çàðîäê³â ó íàñ³ííÿ ð³çíèõ ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿ 
ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ òà ¿õ çàëåæí³ñòü â³ä ã³äðîòåðì³÷íèõ óìîâ ðîêó ³ ïîïåðåäíèê³â. 
Ìåòîäèêà. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2016–2018 ðð. íà ñîðòàõ îçèìî¿ ïøåíèö³ Ì²Ï 
Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Âèøèâàíêà, Ì²Ï Êíÿæíà, Ìèðîí³âñüêà ñëàâà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà, 
âèðîùåíèõ ïî ïîïåðåäíèêàõ ñèäåðàëüíèé ïàð (ã³ð÷èöÿ) ³ ñîÿ. Àãðîòåõí³êà â äîñë³-
ä³ çàãàëüíîïðèéíÿòà äëÿ çîíè. Äëÿ àíàë³çó ³ç ñåðåäíüîãî çðàçêà íàñ³ííÿ (íå ìåíøå 
300 øò.) â³äáèðàëè 200 íàñ³íèí, ÿê³ ðîçä³ëÿëè íà ôðàêö³¿ çà ìîðôîòèïàìè çàðîäê³â, 
ï³äðàõîâóâàëè ¿õ ê³ëüê³ñòü ³ âèçíà÷àëè â³äñîòîê êîæíî¿ ç íèõ. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ã³äðî-
òåðì³÷íèõ óìîâ âèêîðèñòàíî äàí³ àãðîìåòåîñòàíö³¿ Ìèðîí³âêà. Ðåçóëüòàòè. Ó ðîêè 
äîñë³äæåíü â³äì³÷åíî çíà÷íå â³äõèëåííÿ ê³ëüêîñò³ îïàä³â òà òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ 
â³ä ñåðåäíüî¿ áàãàòîð³÷íî¿ â îêðåì³ ïåð³îäè âåãåòàö³¿ ïøåíèö³ îçèìî¿. Íàéá³ëüøó 
÷àñòêó íàñ³ííÿ ç ²² òèïîì çàðîäêà (âèùèé áàë ïðîäóêòèâíîñò³) ïî îáîõ ïîïåðåäíè-
êàõ ôîðìóâàâ ñîðò Ì²Ï Âèøèâàíêà (40 %). Îö³íêà âðîæàéíèõ âëàñòèâîñòåé íàñ³ííÿ 
äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â ñòàíîâèëà 78,6 áàëà ïî ñèäåðàëüíîìó ïàðó òà 75,8 áàëà ïî 
ïîïåðåäíèêó ñîÿ. Íàéìåíøó ÷àñòêó íàñ³ííÿ ç ²² òèïîì çàðîäêà (28 % ïî ñèäåðàëü-
íîìó ïàðó ³ 26 % – ïî ïîïåðåäíèêó ñîÿ) ìàâ ñîðò Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ (îö³íêà âðîæàéíèõ 
âëàñòèâîñòåé íàñ³ííÿ – 69,1 ³ 66,0 áàë³â â³äïîâ³äíî). Ùîäî âïëèâó ïîïåðåäíèê³â íà 
ôîðìóâàííÿ ìîðôîòèï³â çàðîäê³â ó íàñ³ííÿ äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â ñóòòºâî¿ ð³çíèö³ 
íå âèÿâëåíî, ëèøå â³äì³÷åíî çá³ëüøåííÿ íà 1,8 % ÷àñòêè íàñ³ííÿ ç ²² òèïîì çàðîäêà 
ïî ñèäåðàëüíîìó ïàðó. Ã³äðîòåðì³÷í³ óìîâè ðîêó âèðîùóâàííÿ íàñ³ííÿ âïëèâàëè íà 
ìîðôîòèïè çàðîäê³â á³ëüøîþ ì³ðîþ íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíèê³â. Òàê, ó ñåðåäíüî-
ìó ïî ðîêàõ íàéá³ëüøó ÷àñòêó íàñ³ííÿ ç ²² òèïîì çàðîäêà áóëî ñôîðìîâàíî ó á³ëüø 
ñïðèÿòëèâîìó 2018 ð. (36,4 %), à íàéìåíøó – ó ìåíø îïòèìàëüíîìó 2017 ð. (31,2 %).               
Âèñíîâêè. Âðîæàéí³ âëàñòèâîñò³ íàñ³ííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ìîðôîòèïîì çàðîäê³â. 
×àñòêà íàñ³ííÿ ç ²² òèïîì çàðîäêà á³ëüøå çàëåæèòü â³ä ñîðòîâèõ îñîáëèâîñòåé ³ óìîâ 
ðîêó, ìåíøå – â³ä ïîïåðåäíèêà. Ðåçóëüòàòè àíàë³çó íàñ³ííÿ çà ìîðôîòèïàìè çàðîä-
ê³â ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèáîðó îïòèìàëüíèõ ðåæèì³â çåðíîî÷èñíî¿ òåõí³êè, à 
òàêîæ â³äáîðó ïàðò³é á³ëüø óðîæàéíîãî íàñ³ííÿ äëÿ ñ³âáè 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ñîðòè, íàñ³ííÿ, ìîðôîòèïè çàðîäê³â

Вступ. Обов’язковою умовою зростання врожайності пшениці ози-
мої поряд із впровадженням нових інтенсивних сортів та вдосконален-
ням технології їх вирощування є використання насіння з високими по-
сівними якостями і врожайними властивостями.
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Значення сортового насіння важко переоцінити, особливо в умовах 
ринкової економіки. Будучи засобом виробництва насіння залежно від 
його якості визначає міру реалізації природних і економічних ресурсів 
рослинництва та є об’єктом його інтенсифікації [1]. Тому однією з важ-
ливих проблем у насінництві є прогнозування врожайних властивостей 
насіння з метою визначення кращих насіннєвих партій для сівби 

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Біологічна роль 
насіння в житті квіткової рослини зводиться до двох основних функцій 

– розмноження і забезпечення спадкоємності поколінь. Суть ролі насін-
ня в загальному циклі розвитку рослини сформована М. М. Кулешовим 
[2]: насіння – це живий організм, «матеріалізована частинка майбутньо-
го». Оскільки абіотичні та антропогенні фактори чинять значний вплив 
на фізико-хімічні показники і фізіолого-біохімічний стан насіння, це, 
своєю чергою, призводить до зміни його біологічних властивостей.

В. Т. Шевченко [3–5] встановив існування суттєвої різниці в морфоло-
гії зародків насіння, на що значною мірою впливають сортові особливості, 
ґрунтово-кліматичні та агроекологічні умови року врожаю. Він виявив 
тенденцію до збільшення відсотку насіння з II типом зародка в головно-
му колосі. Завдяки більшій масі 1000 насінин таке насіння дає більш про-
дуктивні рослини. Вчений встановив, що з топографією зародка пов’язано 
багато показників якості насіння (маса, питома вага, схожість, енергія 
проростання та інтенсивність початкового росту), а також виявив, що піс-
лядія зародків спостерігається також і в другому поколінні.

Проблемі прогнозування біологічних властивостей насіння та добору 
насінницького матеріалу присвячені дослідження багатьох учених [6–
8]. Вони вказують, що при доборі матеріалу для насінництва основним 
критерієм повинні бути не величина окремих параметрів насінини (тов-
щина, ширина, довжина, маса), а їх оптимальне (характерне для сорту) 
співвідношення. Установлено також, що оптимальному співвідношенню 
лінійних розмірів насінини відповідають морфотипи зародків, які за-
безпечують кращий розвиток рослин і найбільшу їх урожайність.

Вивчення морфотипів зародків насіння різних сортів пшениці ози-
мої миронівської селекції показало [9], що крім сортових особливостей 
на відсоткове співвідношення морфотипів зародків у насіннєвій партії 
впливають як абіотичні, так і антропогенні чинники. Не можна також 
стверджувати, що сорт є менш урожайним, якщо має нижчий бал за 
оцінкою врожайних властивостей. Це може стосуватися лише різних на-
сіннєвих партій одного сорту. Досліджуючи насіння з різними морфоти-
пами, сортової спадкової закономірності в потомстві вчені не спостері-
гали [9]. На рослинах, вирощених із насіння з II типом зародка, форму-
валось насіння з різними типами зародків.
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В. В. Вишневський та ін. [10] зазначають, що співвідношення типів за-
родків можна до певної міри використовувати як додаткову ідентифіка-
ційну ознаку в сукупності з іншими ознаками, зазначеними в офіційному 
описі сорту. Вченими також встановлено, що співвідношення різних типів 
зародків можна використовувати й для опосередкованого оцінювання по-
сівних якостей насіння озимої пшениці. Отримані експериментальні дані 
на сортах Писанка і Знахідка одеська свідчать, що ця сортовирізняльна 
ознака може варіювати залежно від умов вирощування.

Досить обмежена кількість нових експериментальних даних у на-
уковій літературі з цього актуального питання спонукала нас досліди-
ти морфотипи зародків у насіння нових сортів пшениці миронівської 
селекції та залежність їх від деяких абіотичних та антропогенних чин-
ників, що допоможе виявити нові можливості у прогнозуванні якості 
посівного матеріалу пшениці озимої та його похідних – насіннєвої про-
дуктивності й урожайності.

Мета досліджень – визначити морфотипи зародків у насіння різних 
сортів пшениці озимої миронівської селекції та їх залежність від гідро-
термічних умов року та попередників.

Матеріал і методика. Дослідження проводили у 2016–2018 рр. на сортах 
пшениці озимої МІП Валенсія, МІП Вишиванка, МІП Княжна, Миронів-
ська слава, Трудівниця миронівська, вирощених по попередниках сиде-
ральний пар (гірчиця) і соя. Сівбу проводили 25 вересня з нормою висіву 
5 млн схожих насінин на гектар. Агротехніка загальноприйнята для зони.

Проводили аналіз насіння за морфологічними ознаками зародків і 
визначали ступінь розвитку за їхньою будовою [3], для чого користува-
лися лупою з десятикратним збільшенням. Для такої оцінки із середньо-
го зразка насіння (не менше 300 шт.) відбирали 200 насінин, які розділя-
ли на фракції за типами зародків, підраховували їх кількість і визначали 
відсоток кожної із фракцій. 

Кожному морфотипу зародків відповідає певний бал продуктивнос-
ті: І тип – 0,2, ІІ – 1,0, ІІІ – 0,7, ІV і V типи – 0,6, VІ – 0,4. Кількість зарод-
ків кожного морфотипу множиться на відповідний бал продуктивності. 
Сума балів продуктивності кожного морфотипу є показником врожай-
них властивостей насіння [3].

Обговорення результатів. Гідротермічний режим років досліджень 
в окремі періоди вегетації пшениці озимої був таким: у 2016 р. від коло-
сіння до молочної стиглості та від молочної стиглості до воскової дощів 
випало відповідно 126 мм і 23,6 мм, середньодобова температура пові-
тря становила 17,1 °С і 23,4 °С; у 2017 р. – відповідно 13,5 мм і 34,4 мм та 
18,3 °С і 22,2 °С; у 2018 р. – відповідно 92,8 мм і 3,0 мм та 19,6 °С і 20,3 °С. У 
роки досліджень відмічено значне відхилення кількості опадів та темпе-
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ратури повітря від середньобагаторічної, що дало можливість одержати 
більш об’єктивні результати (табл. 1).
Òàáëèöÿ 1. Ã³äðîòåðì³÷íèé ðåæèì ó ïåð³îä âåãåòàö³¿ 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 – –

Cóì à 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, äí³

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

Урожайні властивості вирощеного насіння сортів пшениці озимої за-
лежали від морфотипів зародка (табл. 2), на формування яких деякою 
мірою впливав попередник, більшою – гідротермічні умови року.

Найбільшу кількість насіння з ІІ типом зародка по обох попередниках 
формував сорт МІП Вишиванка (40 %). Оцінка врожайних властивостей 
насіння цього сорту становила 78,6 бала по попереднику сидеральний 
пар та 75,8 бала по попереднику соя. Найменшу частку насіння з ІІ мор-
фотипом зародка (28 % по сидеральному пару і 26 % – по попереднику 
соя) мав сорт МІП Валенсія (оцінка врожайних властивостей насіння 
69,1 і 66,0 балів відповідно). Щодо впливу попередника на формування 
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морфотипів зародків у насіння досліджуваних сортів особливої різниці 
не виявлено, лише відмічено збільшення на 1,8 % кількості насіння з ІІ 
типом зародка по попереднику сидеральний пар.  

Гідротермічні умови року вирощування насіння впливали на мор-
фотипи зародків більшою мірою на відміну від попередників. Так, у се-
редньому по роках найбільшу частку насіння з ІІ типом зародка було 
сформовано у більш сприятливому 2018 р. (36,4 %), а найменшу – у менш 
оптимальному 2017 р. (31,2 %). 

Через свою будову насіння з ІІ типом зародка більше травмується. 
Цей факт заслуговує особливої уваги під час збирання врожаю та під-
готовки насіння до сівби, для чого необхідний ретельний контроль щодо 
зменшення травмування.

Висновки. Врожайні властивості насіння визначаються морфотипом 
зародків. Частка насіння з ІІ типом зародка більше залежить від сор-
тових особливостей і умов року, менше – від попередника. Результати 
аналізу насіння за морфотипами зародків слід використовувати з метою 
відбору в межах сорту партій більш урожайного насіння для сівби, а та-
кож вибору оптимальних режимів зерноочисної техніки у процесі під-
готовки посівного матеріалу.

Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ âëàñòèâîñò³ íàñ³ííÿ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ 
çà ìîðôîòèïàìè çàðîäê³â (2016–2018 ðð.)

Ñîðò
×àñòêà íàñ³ííÿ 

ç ìîðôîòèïîì çàðîäêà, %
Îö³íêà âðîæàéíèõ âëàñòèâîñòåé

² ²² ²²² ²V V V² áàë %  äî íàéìåíøî¿ ñóìè áàë³â

ïîïåðåäíèê ñèäåðàëüíèé ïàð

Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ 6 28 19 14 17 20 69,1 100
Ì²Ï Âèøèâàíêà 9 40 29 8 15 7 78,6 113
Ì²Ï Êíÿæíà 3 32 24 7 20 14 71,1 103
Ìèðîí³âñüêà 
cëàâà 4 30 23 14 23 10 73,1 104
Òðóä³âíèöÿ 
ìèðîí³âñüêà 2 39 28 10 16 3 75,8 110
ñåðåäíº 4,8 33,8 24,6 10,6 18,2 10,8 73,5 -

ïîïåðåäíèê ñîÿ

Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ 7 26 18 13 17 20 66,0 100
Ì²Ï Âèøèâàíêà 6 40 28 6 15 6 75,8 116
Ì²Ï Êíÿæíà 4 30 24 7 24 10 70,2 107
Ìèðîí³âñüêà 
cëàâà 4 29 25 13 19 10 70,5 107
Òðóä³âíèöÿ 
ìèðîí³âñüêà 5 35 24 10 16 10 72,4 110
ñåðåäíº 5,2 32,0 23,8 9,8 18,2 11,2 70,9 -
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Óðîæàéíûå ñâîéñòâà ñåìÿí îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû 
â çàâèñèìîñòè îò ìîðôîòèïîâ çàðîäûøåé è âëèÿíèÿ 
íà íèõ ãèäðîòåðìè÷åñêèõ óñëîâèé è ïðåäøåñòâåííèêîâ 
Ñèðîøòàí À. À., êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Êàâóíåö Â. Ï., êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Èëü÷åíêî Ë. È.

Ìèðîíîâñêèé èíñòèòóò ïøåíèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ
Óêðàèíà, 08853, ñ. Öåíòðàëüíîå, Ìèðîíîâñêèé ðàéîí Êèåâñêîé îáë. 
e-mail: mwheats@ukr.net

Öåëü. Îïðåäåëèòü ìîðôîòèïè çàðîäûøåé ó ñåìÿí ðàçíûõ ñîðòîâ îçèìîé ìÿãêîé 
ïøåíèöû ìèðîíîâñêîé ñåëåêöèè è èõ çàâèñèìîñòü îò ãèäðîòåðìè÷åñêèõ óñëîâèé 
ãîäà è ïðåäøåñòâåííèêîâ. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â 2016–2018 ãã. íà 
ñîðòàõ îçèìîé ïøåíèöû Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Âèøèâàíêà, Ì²Ï Êíÿæíà, Ìèðîí³âñüêà 
ñëàâà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà, âûðàùåííûõ ïî ïðåäøåñòâåííèêàì ñèäåðàëüíûé ïàð 
(ãîð÷èöà) è ñîÿ. Àãðîòåõíèêà â îïûòå îáùåïðèíÿòàÿ äëÿ çîíû. Äëÿ àíàëèçà èç ñðåä-
íåãî îáðàçöà ñåìÿí (íå ìåíåå 300 øò.) îòáèðàëè 200 çåðíîâîê, êîòîðûå ðàçäåëÿëè 
íà ôðàêöèè ïî ìîðôîòèïàì çàðîäûøåé, ïîäñ÷èòûâàëè èõ êîëè÷åñòâî è îïðåäåëÿëè 
ïðîöåíò êàæäîé èç ôðàêöèé. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãèäðîòåðìè÷åñêèõ óñëîâèé èñïîëü-
çîâàíû äàííûå àãðîìåòåîñòàíöèè Ìèðîíîâêà. Ðåçóëüòàòû. Â ãîäû èññëåäîâàíèé 
îòìå÷åíî çíà÷èòåëüíîå îòêëîíåíèå êîëè÷åñòâà îñàäêîâ è òåìïåðàòóðû âîçäóõà îò 
ñðåäíèõ ìíîãîëåòíèõ â îòäåëüíûå ïåðèîäû âåãåòàöèè îçèìîé ïøåíèöû. Íàèáîëü-
øóþ äîëþ ñåìÿí ñî ²² òèïîì çàðîäûøà (âûñøèé áàëë ïðîäóêòèâíîñòè) ïî îáîèì ïðåä-
øåñòâåííèêàì ôîðìèðîâàë ñîðò Ì²Ï Âèøèâàíêà (40 %). Îöåíêà óðîæàéíûõ ñâîéñòâ 
ñåìÿí èññëåäóåìûõ ñîðòîâ ñîñòàâëÿëà 78,6 áàëëà ïî ñèäåðàëüíîìó ïàðó è 75,8 áàëëà 
ïî ïðåäøåñòâåííèêó ñîÿ. Íàèìåíüøóþ äîëþ ñåìÿí ñî ²² òèïîì çàðîäûøà (28 % ïî 
ñèäåðàëüíîìó ïàðó, 26 % ïî ïðåäøåñòâåííèêó ñîÿ) èìåë ñîðò Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ (îöåíêà 
óðîæàéíûõ ñâîéñòâ ñåìÿí 69,1 è 66,0 áàëëîâ ñîîòâåòñòâåííî). Îòíîñèòåëüíî âëèÿíèÿ 
ïðåäøåñòâåííèêîâ íà ôîðìèðîâàíèå ìîðôîòèïîâ çàðîäûøåé ó ñåìÿí èññëåäóåìûõ 
ñîðòîâ ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû íå îáíàðóæåíî, òîëüêî îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå íà 1,8 % 
äîëè ñåìÿí ñî ²² òèïîì çàðîäûøà ïî ñèäåðàëüíîìó ïàðó. Ãèäðîòåðìè÷åñêèå óñëîâèÿ 
ãîäà âûðàùèâàíèÿ ñåìÿí âëèÿëè íà ìîðôîòèïè çàðîäûøåé â áîëüøåé ñòåïåíè â îò-
ëè÷èå îò ïðåäøåñòâåííèêîâ. Òàê, â ñðåäíåì ïî ãîäàì íàèáîëüøàÿ äîëÿ ñåìÿí ñî ²² 
òèïîì çàðîäûøà ñôîðìèðîâàíà â áîëåå áëàãîïðèÿòíîì 2018 ã. (36,4 %), à íàèìåíü-
øàÿ – â ìåíåå îïòèìàëüíîì 2017 ã. (31,2 %). Âûâîäû. Óðîæàéíûå ñâîéñòâà ñåìÿí 
îïðåäåëÿþòñÿ ìîðôîòèïîì çàðîäûøåé. Äîëÿ ñåìÿí ño II òèïîì çàðîäûøà áîëüøå 
çàâèñèò îò ñîðòîâûõ îñîáåííîñòåé è óñëîâèé ãîäà è ìåíüøå îò ïðåäøåñòâåííèêà. 
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ñåìÿí ïî ìîðôîòèïàì çàðîäûøåé ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ âû-
áîðà îïòèìàëüíûõ ðåæèìîâ çåðíîî÷èñòèòåëüíîé òåõíèêè, à òàêæå äëÿ îòáîðà ïàðòèé 
áîëåå óðîæàéíûõ ñåìÿí äëÿ ïîñåâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îçèìàÿ ìÿãêàÿ ïøåíèöà, ïðåäøåñòâåííèêè, ñåìåíà, ìîðôîòè-
ïû çàðîäûøåé
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Yielding properties of bread winter wheat seeds depending 
on morphotypes of embryos and the influence of hydrothermal 
conditions and preceding crops on them
Siroshtan A. A., Candidate of Agricultural Sciences
Kavunets V. P.  Candidate of Agricultural Sciences
Ilchenko L. I.

The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS
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Purpose. To determine the morphotypes of embryos in seeds of various bread winter 
wheat varieties of Myronivka breeding and their dependence on hydrothermal conditions of 
the year and preceding crops. Methods. The studies were conducted during 2016–2018 
on winter wheat varieties MIP Valensiia, MIP Vyshyvanka, MIP Kniazhna, Myronivska slava, 
Trudivnytsia myronivska that were grown after green fallow (mustard) and soybeans. Agri-
cultural practices in the experiment were conventional for the zone. To analyse, 200 seeds 
were selected from an average sample of seeds (not less than 300 pcs.), divided into frac-
tions by morphotypes of the embryos followed in countering their number and calculating 
the percentage of each. The data of the Agrometeorological Station Myronivka were used to 
analyse hydrothermal conditions. Results. During the years of the research significant de-
viation of rainfall and air temperature from average annual in some periods of winter wheat 
vegetation was noted. The most proportion of seeds with type II embryo (the highest pro-
ductivity score) by both predecessors was formed by the variety of MIP Vyshyvanka (40 %). 
The score of yielding properties of seeds of the varieties studied was 78.6 points after pre-
ceding green fallow and 75.8 points after soybean. The least proportion of seeds with the 
type II embryo (28 % after green fallow and 26 % after soybean) was noted in the variety MIP 
Valensiia (with score of yielding properties of seeds 69.1 and 66.0 points, respectively). As 
for the influence of the predecessors on formation of embryo morphotypes in seeds of the 
varieties studied, no significant difference was detected; only 1.8 % increase in the propor-
tion of seeds with the type II embryo after green fallow was noted. Hydrothermal conditions 
of the year of seed growing had more influence on embryo morphotypes, unlike predeces-
sors. Thus, on average for years, the most ratio of seed with type II embryo was formed 
in more favorable 2018 (36.4 %), and the least ratio was in the less optimal 2017 (31.2%). 
Conclusions. The yield properties of seeds are determined by embryo morphotypes. The 
proportion of seeds with II type of embryo depends more on varietal characteristics and 
conditions of the year and less on predecessor. The results of the analysis of seeds by em-
bryo morphotypes should be used to select the optimal regimes of grain cleaning technol-
ogy, as well as to select batches of more productive seeds for sowing.

Êey words: bread winter wheat, preceding crops, seeds, embryo morphotypes


