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ПОГОДНІ УМОВИ ЯК ЧИННИК ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН 

ЕКОЛОГІЧНОГО НАСІННИЦТВА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Встановлено закономірності вирощування високопродуктивних 

насінницьких посівів пшениці озимої для збільшення обсягів 

виробництва високоякісного базового насіння та забезпечення 

господарств різних організаційно-правових форм регіону базовим 

насінням низької собівартості, проаналізовано зміну метеорологічних 

показників (температури повітря, ºС й кількості опадів, мм) за 

останні 10 років (2007–2017 рр.) у різні періоди вегетації рослин та їх 

вплив на формування врожайних і посівних якостей насіння.  

Підвищення температурного режиму та зменшення кількості 

опадів у період дозрівання – збирання зерна, які спостерігаємо за 

останні роки в Лісостепу Західному, сприяють одержанню 

високоякісного насіння пшениці озимої. Вищий температурний режим 

(552–617 ºС) та менша кількість опадів (56,0–85,8 мм) за 

середньобагаторічних даних 521 ºС і 98 мм сприяли формуванню 

високої урожайності насіння – 4,47 т/га (лісостеповий екотип) й 

4,03 т/га (степовий) з різницею 0,44 т/га. Коефіцієнт розмноження 

насіння варіював від 15 до 18 одиниць, вихід кондиційного насіння був 

високим – 71,6 % (степовий екотип), 73,5 % (лісостеповий), високі 

показники посівних якостей насіння, зокрема: маса 1000 насінин 40,3–

44,6 г, енергія проростання насіння – 83,0–86,7 %, лабораторна 

схожість – 93,3–93,6 %. 

Ключові слова: пшениця озима, сорт, температура повітря, 

кількість опадів, урожайність насіння, коефіцієнт розмноження, 

вихід кондиційного насіння, маса 1000 насінин, енергія проростання 

насіння, лабораторна схожість. 

 

Вступ. У системі виробництва зернової продукції стратегічне 

значення відведене галузі насінництва, яка має забезпечувати 

сільськогосподарських виробників високоякісним насіннєвим  
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матеріалом, впроваджувати в виробництво нові сорти, зберігаючи їх 

біологічні особливості впродовж вирощування, застосовувати 

ефективну систему маркетингових заходів, сприяючи збуту 

кондиційного насіння та оптимізації сортової структури посівних 

площ кожної області.  

Ґрунтово-кліматичні відмінності різних зон України обумовили 

зональний принцип виробництва насіння на її території для 

недопущення до сівби низьковрожайного та створення страхових 

фондів, державних ресурсів. 

Екологічному насінництву присвячені дослідження багатьох 

вчених, які на підставі аналізу експериментальних даних польових 

досліджень, багаторічних результатів метеорологічних спостережень, 

статистичних даних урожайності й фактичного стану посівних 

властивостей насіння визначили зони районування насінництва 

пшениці озимої [2, 7, 13, 15, 18, 21–23, 26, 27].  

На врожайні властивості насіння більший вплив мають 

географічні умови, ніж агротехнологічні, оскільки в північно-західних 

областях України якість насіння пшениці озимої погіршується під дією 

понижених температур, високої вологості повітря та надмірних опадів, 

особливо в період цвітіння, дозрівання і збирання [1, 11, 16, 19, 20, 28, 

30]. 

Головним компонентом екологічної системи поля є сорт, 

адаптований до агроекологічних умов, який за відповідної культури 

зонального землеробства сприяє підвищенню врожайності на 10–50 %. 

Ознаками екологічної адаптивності сортів є різна тривалість 

вегетаційного періоду, висока морозо-, зимостійкість, посухостійкість, 

високі показники стійкості проти вилягання та хвороб, маси зерна з 

колоса, збиральний індекс, стійкість до стресових факторів 

середовища, екологічна пластичність тощо, тому селекційні програми 

орієнтовані на стабільну врожайність та якість зерна [3–6, 9, 10, 12, 14, 

17, 24, 25, 29, 31]. 

Розмістити насінництво зернових культур лише в 

найсприятливішій ґрунтово-кліматичній зоні й забезпечувати 

виробників насіннєвим матеріалом у межах усієї України практично 

неможливо і дорого, тому кожна область зобов'язана виробляти 

відповідну кількість насіння для забезпечення власних потреб. 

Метою наших досліджень було проаналізувати зміну 

гідротермічних показників за останні 10 років і їх вплив на 

формування врожайних і посівних якостей насіння сортів різних 
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екологічних типів пшениці озимої у зоні ризикованого насінництва 

Лісостепу Західного. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили в лабораторії 

насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН з типовим для зони Лісостепу Західного чергуванням 

культур та загальноприйнятою агротехнологією. 

Вихідним матеріалом слугувати сучасні сорти пшениці озимої 

різних установ-оригінаторів України, зокрема: Поліська-90 (контроль), 

Артеміда, Краєвид, Бенефіс (ННЦ «Інститут землеробства НААН»); 

Чародійка білоцерківська, Щедра нива, Лісова пісня, Відрада 

(Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН); Колос 

Миронівщини, Ювіляр миронівський, Економка, Мирлєна (Інститут 

пшениці імені В. М. Ремесла НААН); Досконала, Статна, Гордовита, 

Дорідна (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН); Благо, 

Кохана, Овідій, Херсонська 99 (Інститут зрошуваного землеробства 

НААН); Пилипівка, Ластівка, Служниця, Ужинок (Селекційно-

генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та 

сортовивчення НААН). 

Площа дослідної ділянки – 56 м2, облікової – 50 м2. Розміщення 

варіантів – систематичне, повторність – 3-разова. Норма висіву насін-

ня – 5,5 млн схожих нас./га. Посівні якості висіяного за роки насіння 

сортів пшениці озимої відповідали ДСТУ 2240-93.  

Орний шар ґрунту дослідних ділянок характеризувався такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 1,9 %, рН 

сольової витяжки (потенціометричний метод) – 4,8, гідролітична 

кислотність (за Каппеном-Гільковицем) – 2,91 мг екв./100 г ґрунту, 

вміст рухомого фосфору і обмінного калію (за Кірсановим) – 98 і 85 мг 

на 1 кг ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Корнфільдом) – 87 мг 

на 1 кг ґрунту.  

Обробку та узагальнення результатів досліджень проводили за 

допомогою програми Microsoft Excel. Одержані дані обробляли 

методом дисперсійного та кореляційного аналізу за Б. О. Доспеховим 

[8]. 

Результати та обговорення. Лісостеп Західний належить до 

регіонів, де зміни клімату є відчутними, оскільки тривалість зимових 

періодів значно скоротилася, а самі зими стали менш холодними, 

спостерігаються посуховійні явища, стихії, зливи, обледеніння, повені, 

затоплення та підтоплення.  
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Аналізуючи метеорологічні показники за 2007–2017 рр., ми 

встановили, що перехід температури повітря в осінній період через 

15 ºС був пізнішим і наступав у межах 23.08 (2011 р.) – 30.09 (2012 р.) 

за середньобагаторічної дати 03.09. Зниження температури менше 

10 ºС варіювало від 26.09 до 10.10, менше 5 ºС – від 25.10 до 24.11, 

менше 0 ºС – від 12.11 до 01.12. Це підтверджує, що вегетація рослин 

пшениці озимої в осінній період була довшою впродовж дев’яти років 

і лише в трьох припинилася в межах середньобагаторічних термінів. 

Швидшим переходом температури повітря через 0 ºС 

характеризувалися роки: 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, який 

тривав з 02.02 до 26.03, через 5 оС – з 11.03 до 07.04, через 10 оС – з 

21.03 до 25.04, а через 15 оС – з 20.04 до 25.05. Кількість діб з 

температурою, рівною і вищою ніж 0 оС, становила 184–239, з 5 оС – 

143–192, з 10 ºС – 98–150, а з 15 ºС – 55–82 доби, що сприяло 

відновленню весняної вегетації рослин та інтенсивному росту й 

розвитку раніше встановлених термінів. 

Сума активних температур коливалася від 2775 ºС у 2015 р. до 

3750 ºС у 2013 р. Температури, вищі за 5 ºС, становили 715–940 ºС, за 

10 ºС – 1040–1500 ºС, а за 15 ºС – 825–1440 ºС. Порівняно з 

середньобагаторічними даними (2520 ºС) сума активних температур за 

роки досліджень була вищою на 644 ºС і становила 3164 ºС. Цей 

показник за температури, вищої 5 ºС, переважав норму (735 ºС) на 

132 ºС, за 10 ºС (960 ºС) – на 253 ºС, а за 15 ºС (825 ºС) – на 259 ºС, що 

вказує на сприятливі умови для формування насіння.  

Роки варіювали за різною мінусовою температурою повітря в 

січні від 1,1 до 8,8 ºС та плюсовою в липні від 18,5 до 20,4 ºС. 

Амплітуда температурних коливань за вказаного періоду була в межах 

11,1–22,0 ºС. За середніх термінів першого заморозку восени 27.11 він 

наступав пізніше (31.11–30.12), а весняних закінчувався швидше – 

30.01–25.03 (середньобагаторічний термін 09.03). Морозний період 

залежно від погодних умов року тривав 34–111 діб. 

Кількість опадів, яка випадає в зоні Лісостепу Західного, є 

достатньою для забезпечення біологічних вимог озимих зернових 

культур, однак їх розподіл за сезонами року є різним. За середніми 

даними, 17 % опадів випадало в зимовий, 25 – у весняний, 36 – в літній 

і 22 % – в осінній періоди. 

Дані рис. 1, 2 підтверджують, що за температурного режиму, 

вищого 5 ºС, із досліджуваних років режим зволоження 6 років був на 

рівні середньобагаторічних даних – 408–437 мм (норма 410 мм). 

Більшою їх кількістю відзначалися роки: 2009 – 590 мм і 2010 – 614 мм 
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і меншою (236–358 мм) – 6 років (2007, 2011–2013, 2015, 2017 рр.). За 

температурного режиму вище 10 ºС менша (200–302 мм) кількість 

опадів випала в 2006, 2007, 2011–2013, 2015–2017 рр. і більша в 2008 р. 

– 362 мм, 2009 р. – 403 мм, 2010 р. – 544 мм. За середньобагаторічних 

даних 119 мм у зимовий період лише в 2006 і 2015 рр. їх кількість була 

нижчою і становила 84,8 і 85,9 мм. За норми 156 мм меншу їх кількість 

спостерігали в весняний період 2007 р. – 122,2 мм, 2011 р. – 118,9 мм і 

2012 р. – 131,0 мм. Розподіл опадів за роками досліджень у літній 

період становив 50 х 50 %. Меншу їх кількість – 115,8–247,0 мм 

(норма 250 мм) спостерігали в 2007, 2012–2017 рр. Більш вологими 

(336,1–438,0 мм) були 2006, 2008–2011 рр. Найсухішими (44,0–107,8 

мм за норми 138 мм) були осінні періоди 2006, 2011–2013 рр. 
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Рис. 1. Сума температур повітря за період дозрівання насіння 

(2007–2017 рр.), ºС 

 

У період дозрівання насіння (І декада червня – ІІ декада липня) 

сума температур була вищою на 28–96 ºС (за середньобагаторічної 

521 ºС), найвищою у 2009 р. – 592 ºС, 2010 р. – 606 ºС, 2012 р. – 617 ºС. 
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За суми опадів 98 мм у цей період найбільша їх кількість випала в 

2010 р. – 172 %, 2014 р. – 162 %, 2011 р. – 153 %, 2009 р. – 140 %. 
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Рис. 2. Сума опадів за період дозрівання насіння (2007–2017 рр.) 

 

За п’ять років досліджень показник урожайності насіння сортів 

пшениці озимої становив 4,25 т/га з різницею за екотипом 0,44 т/га 

(рис. 3, 4). Вплив погодних факторів оцінювали в 58 %, сорту – 32 %, 

взаємодії факторів – 4 %, інших – 6 %. Розмах мінливості за 

врожайністю був мінімальним у сорту Ластівка – 0,69 т/га, а 

максимальним – у Чародійки білоцерківської – 1,18 т/га. Сорти 

лісостепового екологічного типу варіювали за врожайністю насіння від 

4,24 % (Артеміда) до 9,5 % (Чародійка білоцерківська), а степового – 

від 4,8 % (Ластівка) до 9,2 % (Кохана), однак коефіцієнт варіації всіх 

сортів був слабкий (< 10). 

Регламентуючим фактором розширення площ посівів є 

недостатня кількість насіння нових сортів у перші роки їх 

впровадження після занесення до державного реєстру. Тому 

одержання високих показників коефіцієнта розмноження та виходу 

кондиційного насіння має важливе значення. Залежно від 

продуктивності сорту коефіцієнт розмноження насіння коливався в 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2018. Вип. 64 

37 

 

2012 р. у межах 17,5–20,7 одиниць, у 2013 р. – 15,7–18,6, у 2014 р. – 

13,6–16,8, у 2015 р. – 14,2–18,0, у 2016 р. – 16,2–20,0 одиниць. За п’ять 

років досліджень найвищий показник (18 одиниць) забезпечили сорти: 

Бенефіс, Щедра нива, Лісова пісня, Колос Миронівщини, Ювіляр 

миронівський, різниця між лісостеповим і степовим екотипом – 

одиниця. 
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Примітка: 1 – Поліська-90 (контроль), 2 – Артеміда, 3 – Краєвид, 4 – Бенефіс, 5 – 

Чародійка білоцерківська, 6 – Щедра нива, 7 – Лісова пісня, 8 – Відрада, 9 – Колос 
Миронівщини, 10 – Ювіляр миронівський, 11 – Економка, 12 – Мирлєна. 

Рис. 3. Показники насіннєвої продуктивності сортів лісостепового 

екологічного типу (2012–2016 рр.) 

 

Нарощування обсягів виробництва достатньої кількості 

добазового, базового і репродукційного насіння залежить від виходу 

кондиційного насіння. Одержання високого відсотка (понад 70 %) 

цього показника є головним завданням насінницьких господарств на 

сучасному етапі розвитку. Цей показник характеризує об’єднаний 

вплив усіх елементів технології і погодних факторів на виповненість 

зерна, зокрема його масу. За п’ятирічними даними наших досліджень, 

вихід кондиційного насіння коливався від 74,6 % у сорту Колос 

Миронівщини до 70,2 % у Служниці, різниця між сортами була в 

межах 0,2–2,6 %.  
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Примітка: 1 – Досконала, 2 – Статна, 3 – Гордовита, 4 – Дорідна, 5 – Благо, 6 – 
Кохана, 7 – Овідій, 8 – Херсонська 99, 9 – Пилипівка, 10 – Ластівка, 11 – Служниця, 12 – 

Ужинок. 

Рис. 4. Показники насіннєвої продуктивності сортів степового 

екологічного типу (2012–2016 рр.) 

 

Найвищий вихід кондиційного насіння спостерігали у 2012 р. – 

74,3 %, а найнижчий у 2014 р. – 70,6 %. Порівнюючи цей показник між 

сортами за екологічним типом, ми встановили його перевищення на 

1,9 % в сортів лісостепового екотипу порівняно з степовим. Високою 

позитивною кореляційною залежністю між урожайністю та виходом 

кондиційного насіння характеризувалися сорти: Артеміда, Краєвид, 

Бенефіс, Чародійка білоцерківська, Щедра нива, Лісова пісня, Відрада 

(r = 0,67–0,99), середньою – Поліська-90, Колос Миронівщини, Ювіляр 

миронівський, Дорідна, Благо, Ластівка (r = 0,51–0,66). 

Галузь насінництва має гарантувати високу якість посівного 

матеріалу, який виробляють усі суб’єкти, з додержанням генетичної 

чистоти посівів. Насіння еліти повинно мати добру виповненість, 

вирівняність, велику масу 1000 насінин, відповідати вимогам 

стандартів на сортові й посівні якості, мати типові для сорту ознаки та 

властивості, від цього залежить фенотипова однорідність посіву, 

щільність стеблостою, інтенсивність початкового росту. 

У наших дослідах сорти суттєво відрізнялися за масою 1000 

насінин, але всі належали до крупнозернової групи. Цей показник 

змінювався під впливом погодних умов у роки досліджень. Найвищу 
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масу 1000 насінин сформували сорти у сприятливому за погодними 

умовами 2012 р. – 47,1 г, а найнижчу в 2014 р. – 37,6 г. Середній 

показник маси 1000 насінин сортів становив 42,5 г, відповідно високим 

він був у лісостепового екотипу – 44,6 г і нижчим у степового – 40,3 г з 

різницею між ними 4,3 г. Достовірно високу масу 1000 насінин (НІР05 

1,02) сформували сорти: Колос Миронівщини (47,0 г), Бенефіс (46,4 г), 

Лісова пісня (45,5 г), Ювіляр миронівський (45,8 г), Поліська-90 

(43,4 г), Краєвид (43,8 г), меншою вона була в с. Гордовита (38,0 г), 

Дорідна (38,8 г), Пилипівка й Досконала (38,6 г), Благо (39,0 г). Вплив 

метеорологічних факторів на масу 1000 насінин становив 60 %, сорту – 

31 %, взаємодії факторів – 8 %, інших – 1 %. 

Енергія проростання насіння коливалася від 83,2 % у сорту 

Дорідна до 86,7 %  у Колос Миронівщини з різницею між сортами 0,1–

1,7 %, а лабораторна схожість – 93–94 % (табл.).  

 

Енергія проростання та лабораторна схожість насіння пшениці 

озимої залежно від особливостей сорту (2012–2016 рр.), % 

Сорт 

Енергія проростання Лабораторна схожість 

середнє 
± до 

контролю 
середнє 

± до  

контролю 

1 2 3 4 5 

Лісостеповий екотип 

Поліська-90 85,0 - 93,0 - 

Артеміда 84,6 -0,4 93,2 0,2 

Краєвид 85,5 0,5 93,7 0,7 

Бенефіс 86,1 1,1 94,0 1,0 

Чародійка  

білоцерківська 85,0 0,0 93,1 0,1 

Щедра нива 84,1 -0,9 93,9 0,9 

Лісова пісня 85,9 0,9 94,0 1,0 

Відрада 84,0 1,0 93,3 0,3 

Колос 

Миронівщини 86,7 1,7 94,0 1,0 

Ювіляр 

миронівський 
86,0 1,0 93,9 0,9 

Економка 84,3 -0,7 93,3 0,3 

Мирлєна 84,5 -0,5 93,5 0,5 

Середнє 85,1  93,6  
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1 2 3 4 5 

Степовий екотип 

Досконала 83,4 -1,6 93,0 0,0 

Статна 84,0 -1,0 93,6 0,6 

Гордовита 83,0 -2,0 93,0 0,0 

Дорідна 83,2 -1,8 93,0 0,0 

Благо 83,5 -1,5 92,5 -0,5 

Кохана 84,1 -0,9 93,4 0,4 

Овідій 85,2 0,2 93,3 0,3 

Херсонська 99 84,5 -0,5 93,5 0,5 

Пилипівка 84,0 -1,0 93,6 0,6 

Ластівка 84,7 -0,3 93,8 0,8 

Служниця 84,9 -0,1 93,0 0 

Ужинок 83,9 -1,1 93,5 0,5 

Середнє 84,0  93,3  

Різниця за 

екотипом 1,1  0,3  
НІР05 1,0  0,8  

 
Висновки  
1. Підвищення температурного режиму та зменшення кількості 

опадів у період дозрівання – збирання зерна, які спостерігаємо за 

останні роки у Лісостепу Західному, сприяють одержанню 

високоякісного насіння пшениці озимої.  А це спростовує віднесення 

вказаної ґрунтово-кліматичної зони до ризикованого насінництва і дає 

можливість виробляти сільськогосподарським підприємствам власний 

високоякісний насіннєвий матеріал і знизити фінансові витрати на 

щорічне придбання елітного насіння в установ-оригінаторів, 

розміщених у інших зонах. 

2. Вищий температурний режим (552–617 оС) та менша 

кількість опадів (56,0–85,8 мм) за середньобагаторічних даних 521оС і 

98 мм сприяли формуванню високої врожайності насіння, різниця між 

сортами лісостепового й степового екотипу становила 0,44 т/га, 

коефіцієнт розмноження насіння варіював від 15 до 18 одиниць, вихід 

кондиційного насіння був високим – 71,6 % (степовий екотип), 73,5 % 

(лісостеповий). 

3. Вплив сорту на врожайність насіння оцінювали у 32 %, 

погодних умов – 58 %, взаємодії факторів – 4 %, інших  факторів – 

6 %. Найвищу насіннєву продуктивність забезпечили сорти: Колос 

Миронівщини, Бенефіс, Щедра нива, Ювіляр миронівський, Лісова 

пісня, Овідій, Ластівка, Служниця. 
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4. Сприятливі погодні умови в період формування – дозрівання 

насіння забезпечували високі показники посівних якостей насіння, 

зокрема: масу 1000 насінин 40,3–44,6 г, енергію проростання насіння – 

83,0–86,7 % та лабораторну схожість – 93,3–93,6 %. 
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