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Plant breeding and seed production

Вступ. Глобальні кліматичні зміни, що спосте-
рігаються протягом останніх десятиліть, значною 
мірою впливають на валові збори пшениці ози-
мої. З огляду на нестабільні погодні умови необ-
хідно підвищувати стійкість рослин до біотичних 
та абіотичних чинників довкілля [1]. Важливими 
показниками, що тісно пов’язані з адаптивністю 
сортів пшениці озимої, є тривалість яровизаційної 
потреби та фотоперіодична чутливість. Ці ознаки 
дають можливість оптимально підібрати строк сів-
би насіння для запобігання переростанню рослин 
восени перед входженням у зиму, оскільки це може 
знизити стійкість до абіотичних чинників, і, як на-
слідок, – урожай.

Аналіз літературних джерел, постановка про-
блеми. Яровизаційна потреба  – це кількість діб з 
низькими позитивними температурами, що необ-
хідна рослинам для переходу до генеративного ста-
ну [2]. Встановлено відмінності між сортами пше-
ниці озимої за тривалістю яровизації, яка колива-
ється від 15 до 60 і більше діб [3–7]. Яровизаційна 
потреба впливає на тривалість періоду до коло-
сіння, а також на посухо-, зимо-, морозостійкість, 
масу зерна з колоса, а відтак і на врожай [8, 9].

Встановлено, що високий рівень адаптивності 
до різних стресових чинників зимового періоду 
проявляють генотипи, які восени мають слабку 
диференціацію точки росту рослин, а відновлення 

весняної вегетації розпочинають пізніше. Тобто, це 
сорти з високою фотоперіодичною чутливістю та, 
переважно, тривалим періодом яровизації [10, 11].

Мета досліджень – визначити яровизаційну 
потребу, фотоперіодичну чутливість та рівень уро-
жайності сортів пшениці м’якої озимої.

Матеріал та методика. Дослідження проводили 
у 2016–2018 рр. в польових та контрольованих умо-
вах лабораторії селекції озимої пшениці та відділу 
біотехнології, генетики і фізіології Миронівського 
інституту пшениці імені В.  М.  Ремесла. Визначали 
тривалість періоду яровизації та фотоперіодичну 
чутливість у дев’яти нових сортів пшениці м’якої 
озимої миронівської селекції (МІП Княжна, Еста-
фета миронівська, МІП Дніпрянка, Грація миронів-
ська, МІП Ассоль, Балада миронівська, Трудівниця 
миронівська, МІП Валенсія, Миронівська слава). 
Згідно з методикою [12] для визначення яровизацій-
ної потреби сорту насіння після штучної яровизації 
за різних термінів (30, 40, 50, 60 діб) висівали весною 
в полі, а для встановлення фотоперіодичної чутли-
вості насіння піддавали штучній яровизації 60 діб 
та висівали навесні у вегетаційні посудини у двох 
варіантах досліду. В першому варіанті рослини ви-
рощували за природного фотоперіоду, а в другому – 
за скороченого, накриваючи рослини ящиком з тем-
ної плівки. Статистичну обробку отриманих даних 
проводили за Б. О. Доспєховим [13], висів насіння та 
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Ìåòà. Âèçíà÷èòè ÿðîâèçàö³éíó ïîòðåáó, ôîòîïåð³îäè÷íó ÷óòëèâ³ñòü òà ð³âåíü óðîæàéíîñò³ ñîðò³â ïøåíèö³ 
ì’ÿêî¿ îçèìî¿. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè ó 2016–2018 ðð. â ïîëüîâèõ òà êîíòðîëüîâàíèõ óìîâàõ ëàáî-
ðàòîð³¿ ñåëåêö³¿ îçèìî¿ ïøåíèö³ òà â³ää³ëó á³îòåõíîëîã³¿, ãåíåòèêè ³ ô³ç³îëîã³¿ Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³ 
³ìåí³ Â. Ì. Ðåìåñëà (Ì²Ï). Çã³äíî ç ìåòîäèêîþ (Ì²Ï, 2019) äëÿ âèçíà÷åííÿ ÿðîâèçàö³éíî¿ ïîòðåáè âåñíîþ âèñ³-
âàëè â ïîë³ íàñ³ííÿ, ùî ïîïåðåäíüî ïðîéøëî øòó÷íó ÿðîâèçàö³þ çà ð³çíèõ òåðì³í³â (30, 40, 50, 60 ä³á). Ç ìåòîþ 
âñòàíîâëåííÿ ôîòîïåð³îäè÷íî¿ ÷óòëèâîñò³ íàñ³ííÿ ï³ääàâàëè øòó÷í³é ÿðîâèçàö³¿ ïðîòÿãîì 60 ä³á òà âèñ³âàëè 
íàâåñí³ ó âåãåòàö³éí³ ïîñóäèíè ó äâîõ âàð³àíòàõ äîñë³äó. Ó ïåðøîìó âàð³àíò³ ðîñëèíè âèðîùóâàëè çà ïðèðîäíîãî 
ôîòîïåð³îäó, à ó äðóãîìó – çà ñêîðî÷åíîãî, íàêðèâàþ÷è ðîñëèíè ÿùèêîì ç òåìíî¿ ïë³âêè. Ñòàòèñòè÷íó îáðîáêó 
îòðèìàíèõ äàíèõ ïðîâîäèëè çà Á. Î. Äîñïºõîâèì, âèñ³â íàñ³ííÿ òà îáë³ê óðîæàéíîñò³ ïøåíèö³ îçèìî¿ – â³äïî-
â³äíî äî çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ìåòîäèêè. Ðåçóëüòàòè. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ïåð³îä ÿðîâèçàö³éíî¿ ïîòðå-
áè ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ (Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Àññîëü, 
Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Êíÿæíà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà) òà ñòàíäàðòó Ïîäîëÿíêà º ñåðåäíüîòðèâàëèì. Ñîðòè Ì²Ï 
Êíÿæíà, Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Àññîëü, Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà 
Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ òà ñòàíäàðò Ïîäîëÿíêà ìàþòü ñåðåäíþ ôîòîïåð³îäè÷íó ÷óòëèâ³ñòü, ó ñîðòó Ì²Ï Äí³ïðÿíêà âèçíà-
÷åíî ñëàáêó ÷óòëèâ³ñòü, Ìèðîí³âñüêà ñëàâà – ñèëüíó. Ñòàíäàðò Ïîäîëÿíêó çà âðîæàéí³ñòþ äîñòîâ³ðíî ïåðåâè-
ùóâàëè ñîðòè Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Àññîëü, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà òà Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ. 
Âèñíîâêè. Á³ëüø³ñòü íîâèõ ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ â³äçíà÷àþòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì 
óðîæàéíîñò³, ñåðåäíüîþ ôîòîïåð³îäè÷íîþ ÷óòëèâ³ñòþ ³ ñåðåäíüîòðèâàëèì ïåð³îäîì ÿðîâèçàö³¿.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ì’ÿêà îçèìà, ñåëåêö³ÿ, ÿðîâèçàö³éíà ïîòðåáà, ôîòîïåð³îäè÷íà ÷óòëèâ³ñòü, óðî-
æàéí³ñòü
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облік урожайності пшениці озимої – відповідно до 
загальноприйнятої методики [14].

Обговорення результатів. Яровизаційна по-
треба та фотоперіодична чутливість сортів пше-
ниці м’якої озимої – це фізіологічні ознаки, прояв 
яких залежить від погодних умов. З метою характе-
ристики умов середовища щодо сприятливості для 
формування продуктивності пшениці озимої ви-
значали (за методикою Г. Т. Селянінова [15]) гідро-
термічний коефіцієнт (ГТК). Роки досліджень були 
контрастними за погодними умовами. Так, вегета-
ційний період 2015/16  р. характеризувався опти-
мальним вологозабезпеченням (ГТК = 1,1), а 2016/17 
і 2017/18 вегетаційні роки – сильно та середньо по-
сушливими умовами (ГТК 0,4 і 0,7, відповідно). 

За узагальненими трирічними даними сорти пше-
ниці за яровизаційною потребою були розподілені на 
три групи. У сортів із короткотривалим періодом яро-
визації ця потреба становила в середньому 31–40 діб, 
із середньотривалим – 41–50 діб, з довготривалим – 
51–60 діб. Відповідно до вищевказаної методики (МІП, 
2019) сорти за фотоперіодичною чутливістю розподі-
лено на групи – сильночутливі (відмічено подовжен-
ня вегетаційного періоду на рівні 10−13 діб), серед-
ньочутливі (6−9 діб), слабкочутливі (менше 6 діб). Усі 
сорти відреагували на скорочення фотоперіоду досто-
вірною затримкою вегетації (за критерієм Стьюдента).

Результати досліджень свідчать, що переважна 
більшість нових сортів пшениці озимої миронів-
ської селекції (МІП Княжна, Трудівниця миро-
нівська, МІП Ассоль, МІП Валенсія, Грація миро-
нівська МІП Дніпрянка) та стандарт Подолянка 
потребують середньотривалого (41–50 діб) періоду 
яровизації (табл. 1). Для новостворених сортів Ес-
тафета миронівська, Миронівська слава та Балада 
миронівська встановлено коротку яровизаційну 
потребу (31–40 діб), а сортів, які б потребували дов-
готривалої яровизації, не виявлено.

До групи із середньою чутливістю до тривалос-
ті світлового дня віднесено нові сорти МІП Княжна, 
Естафета миронівська, Грація миронівська, МІП Ас-
соль, Балада миронівська, Трудівниця миронівська, 
МІП Валенсія та стандарт Подолянка (див. табл. 1). 
У сорту МІП Дніпрянка визначено слабку фотопе-
ріодичну чутливість, а у сорту Миронівська слава –
сильну. Прояв досліджуваних фізіологічних ознак 
(яровизаційна потреба та фотоперіодична чутли-
вість) на рівні стандарту Подолянка встановлено у 
сортів МІП Княжна та Трудівниця миронівська. 

Найвищий рівень урожайності досліджуваних 
сортів пшениці м’якої озимої (5,58–7,93 т/га) було 
зафіксовано у 2015/16 вегетаційному році з опти-
мальним вологозабезпеченням (табл. 2). Урожай-
ність стандарту Подолянка за три роки становила 
3,70–6,43 т/га. Урожайність на рівні Подолянки (се-
реднє за три роки 5,22 т/га) мали сорти МІП Княж-
на, МІП Дніпрянка, Балада миронівська та Миро-
нівська слава. Сорти Естафета миронівська, Грація 
миронівська, МІП Ассоль, Трудівниця миронів-
ська та МІП Валенсія достовірно перевищували її.

Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ñòü ñîðò³â ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿ 
ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ 

Ñîðò
Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà Ñåðåäíº 

çà òðè 
ðîêè, ò/ãà2015/16 ð. 2016/17 ð. 2017/18 ð.

Ïîäîëÿíêà, 
ñòàíäàðò 6,43 3,70 5,54 5,22
Ì²Ï Êíÿæíà 6,60 3,45 5,11 5,05
Åñòàôåòà ÌÈÐ* 7,82 3,80 6,70 6,11
Ì²Ï Äí³ïðÿíêà 7,17 3,77 5,88 5,61
Ãðàö³ÿ ÌÈÐ 7,30 3,58 6,79 5,89
Ì²Ï Àññîëü 7,66 4,05 6,21 5,97
Áàëàäà ÌÈÐ 6,92 3,89 6,15 5,65
Òðóä³âíèöÿ ÌÈÐ 7,63 4,19 5,93 5,92
Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ 7,93 3,91 5,94 5,93
ÌÈÐ ñëàâà 5,58 3,47 5,98 5,01
Í²Ð

0,05 0,50
Ñåðåäíº 
çíà÷åííÿ 
ïîêàçíèêà 7,10 3,78 6,02 -
max 7,93 4,19 6,79 6,11
min 5,58 3,45 5,11 5,01

Науковці зазначають, що краща адаптація до 
суворих умов зимівлі генотипів з довготривалою 
потребою в яровизації та сильною фотоперіодич-
ною чутливістю позитивно впливає на кінцеву 
продуктивність [16]. 

Сорти із середньою чутливістю до фотоперіо-
ду та середньотривалою яровизаційною потребою 
(Трудівниця миронівська, МІП Княжна, Грація 
миронівська, МІП Ассоль, МІП Валенсія, стан-
дарт Подолянка) сформували врожайність на рівні 
5,05–5,92 т/га. У сортів Балада миронівська та Еста-
фета миронівська (коротка яровизаційна потреба 
та середня фотоперіодична чутливість) урожай-
ність сягала 5,65 та 6,11 т/га відповідно. Сорт Миро-
нівська слава, що поєднує сильну фотоперіодичну 
чутливість з короткотривалою яровизаційною по-
требою, формував урожайність на рівні 5,01 т/га, а 
сорт МІП Дніпрянка (середня потреба в яровизації 
та слабка фотоперіодична чутливість) – 5,61 т/га.

Висновки. Встановлено, що нові сорти пшениці 
м’якої озимої миронівської селекції відзначають-
ся високим рівнем урожайності. Більшість з них 
мають середню фотоперіодичну чутливість та по-

Òàáëèöÿ 1. ßðîâèçàö³éíà ïîòðåáà òà ôîòîïåð³îäè÷íà 
÷óòëèâ³ñòü ñîðò³â ìèðîí³âñüêî¿ ñåëåêö³¿ 
(Ì²Ï, 2016–2018 ðð.)

Ñîðò
ßðîâèçàö³éíà 
ïîòðåáà, ä³á

Ñåðåäíº 
ïîäîâæåííÿ 

âåãåòàö³éíîãî 
ïåð³îäó íà 

êîðîòêîìó äí³, ä³á

×óòëèâ³ñòü 
äî 

ôîòîïåð³îäó

Ì²Ï Êíÿæíà 50 9,5 ñåðåäíÿ
Åñòàôåòà ÌÈÐ* 40 7,5 ñåðåäíÿ
Ì²Ï Äí³ïðÿíêà 43 2,9 ñëàáêà
Ãðàö³ÿ ÌÈÐ 47 8,0 ñåðåäíÿ
Ì²Ï Àññîëü 43 6,7 ñåðåäíÿ
Áàëàäà ÌÈÐ 37 8,0 ñåðåäíÿ
Òðóä³âíèöÿ ÌÈÐ 50 8,8 ñåðåäíÿ
Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ 43 8,7 ñåðåäíÿ
ÌÈÐ ñëàâà 33 14,5 ñèëüíà
Ïîäîëÿíêà, 
ñòàíäàðò 50 8,5 ñåðåäíÿ

Ïðèì³òêà: òóò ³ äàë³ ÌÈÐ* – ìèðîí³âñüêà
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требують середньотривалого періоду яровизації. 
Представлені результати дають можливість по-
вніше реалізувати закладений селекціонерами по-

тенціал продуктивності досліджуваних сортів, що 
сприятиме їх ефективнішому використанню як у 
рослинництві, так і в селекційній практиці.
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Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

Purpose. To determine the vernalization requirement, pho-
toperiod sensitivity, and yield level of winter bread wheat variet-
ies. Methods. The research was conducted in 2016–2018 in the 
field conditions and under control conditions of the Laboratory 
of Winter Wheat Breeding and the Department of Biotechnology, 
Genetics and Physiology of the V. M. Remeslo Myronivka Insti-
tute of Wheat (MIW). For determining the vernalization require-
ment duration according to the guidelines (MIW, 2019), seeds 
were previously artificially vernalized (during 30, 40, 50 and 60 
days) and sown in the field in spring. In order to establish pho-
toperiodic sensitivity, the seeds were subjected to preliminary 
artificial vernalization for 60 days and sown in spring into pots 
in two variants. In the first version, the plants were grown under 
the natural photoperiod, and in the second version they were un-
der the shortened photoperiod, when the plants were covered 
with a dark film box. Statistical processing of the data obtained 
was carried out by the method of B. A. Dospekhov, sowing wheat 
seeds and accounting yield was conducted in accordance with 

conventional methods. Results. The studies have shown that 
vernalization requirement duration for the most of new variet-
ies of winter bread wheat (MIP Dniprianka, Hratsiia myronivska, 
MIP Assol, MIP Valensiia, MIP Kniazhna, Trudivnytsia myroniv-
ska) and the standard Podolianka was medium. The varieties 
MIP Kniazhna, Estafeta myronivska, Hratsiia myronivska, MIP 
Assol, Balada myronivska, Trudivnytsia myronivska, MIP Va-
lensiia and the standard Podolianka have medium photoperiod 
sensitivity. In the variety MIP Dniprianka weak sensitivity was de-
termined, and in the variety Myronivska slava it was strong. The 
standard Podolianka was significantly exceeded in yield with the 
varieties Estafeta myronivska, Hratsiia myronivska, MIP Assol, 
Trudivnytsia myronivska, and MIP Valensiia. Conclusions. The 
most of new winter bread wheat varieties of Myronivka breed-
ing are characterized by medium photoperiod sensitivity and 
medium vernalization requirement duration, as well as high yield. 

Key words: winter bread wheat, breeding, vernalization re-
quirement, photoperiod sensitivity, yield

Öåëü. Îïðåäåëèòü ÿðîâèçàöèîííóþ ïîòðåáíîñòü, ôîòî-
ïåðèîäè÷åñêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è óðîâåíü óðîæàéíîñòè 
ñîðòîâ îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ 
ïðîâîäèëè â 2016–2018 ãã. â ïîëåâûõ è êîíòðîëèðóåìûõ 
óñëîâèÿõ ëàáîðàòîðèè ñåëåêöèè îçèìîé ïøåíèöû è îòäå-
ëà áèîòåõíîëîãèè, ãåíåòèêè è ôèçèîëîãèè Ìèðîíîâñêîãî 
èíñòèòóòà ïøåíèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî (ÌÈÏ). Ñîãëàñíî 
ìåòîäèêå (ÌÈÏ, 2019) äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÿðîâèçàöèîííîé 
ïîòðåáíîñòè âåñíîé âûñåâàëè â ïîëå ñåìåíà, ïðåäâàðè-
òåëüíî ïðîøåäøèå èñêóññòâåííóþ ÿðîâèçàöèþ (â òå÷åíèå 
30, 40, 50 è 60 ñóòîê). Ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ôîòîïåðèî-
äè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñåìåíà ïîäâåðãàëè ïðåäâà-
ðèòåëüíîé èñêóññòâåííîé ÿðîâèçàöèè â òå÷åíèå 60 ñóòîê 
è âûñåâàëè èõ âåñíîé â âåãåòàöèîííûå ñîñóäû â äâóõ âà-
ðèàíòàõ îïûòà. Â ïåðâîì âàðèàíòå ðàñòåíèÿ âûðàùèâàëè 
ïðè åñòåñòâåííîì ôîòîïåðèîäå, à âî âòîðîì – ïðè ñîêðà-
ùåííîì, íàêðûâàÿ ñîñóäû ÿùèêîì èç òåìíîé ïëåíêè. Ñòà-
òèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðîâîäèëè ïî 
Á. À. Äîñïåõîâó, âûñåâ ñåìÿí è ó÷åò óðîæàéíîñòè ïøåíè-
öû – ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêå. Ðåçóëüòàòû. Èñ-

ñëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïåðèîä ÿðîâèçàöèè áîëüøèíñòâà 
íîâûõ ñîðòîâ îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû ìèðîíîâñêîé ñåëåê-
öèè (Ì²Ï Äí³ïðÿíêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Àññîëü, Ì²Ï 
Âàëåíñ³ÿ, Ì²Ï Êíÿæíà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà) è ñòàíäàðòà 
Ïîäîëÿíêà èìååò ñðåäíþþ äëèòåëüíîñòü. Ñîðòà Ì²Ï Êíÿæ-
íà, Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, Ì²Ï Àññîëü, 
Áàëàäà ìèðîí³âñüêà, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ è 
ñòàíäàðò Ïîäîëÿíêà îáëàäàþò ñðåäíåé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ 
ê ôîòîïåðèîäó, ó ñîðòà Ì²Ï Äí³ïðÿíêà îïðåäåëåíà ñëàáàÿ 
ôîòîïåðèîäè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, Ìèðîí³âñüêà ñëàâà – 
ñèëüíàÿ. Ñòàíäàðò Ïîäîëÿíêó ïî óðîæàéíîñòè äîñòîâåðíî 
ïðåâûøàëè ñîðòà Åñòàôåòà ìèðîí³âñüêà, Ãðàö³ÿ ìèðîí³âñüêà, 
Ì²Ï Àññîëü, Òðóä³âíèöÿ ìèðîí³âñüêà è Ì²Ï Âàëåíñ³ÿ. Âûâîäû. 
Áîëüøèíñòâî íîâûõ ñîðòîâ îçèìîé ìÿãêîé ïøåíèöû ìèðî-
íîâñêîé ñåëåêöèè îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì óðîâíåì óðîæàé-
íîñòè, ñðåäíåé ôîòîïåðèîäè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ è 
ñðåäíåé äëèòåëüíîñòüþ ïåðèîäà ÿðîâèçàöèè. 
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