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Актуальність. Однією із умов стабільного підвищення врожаю пшениці м’якої озимої – є се-

лекція, яка забезпечує високу пластичність рослин, стійкість до несприятливих факторів середови-
ща. Визначення проблеми. Для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур важливе 
місце займає створення нових, більш врожайних сортів, які будуть більш стійкими до  несприятли-
вих погодних умов. Мета досліджень – створення вихідного матеріалу та високоврожайних сортів 
пшениці м’якої озимої в умовах недостатнього зволоження південно-східного Степу України. Мате-

ріали і методи. Дослідження проводились згідно методики польової справи Б. О. Доспєхова «Мето-
дика полевого опыта». Дослідження  були проведені в період з 2017 по 2020 рр. на базі ДП «ДГ «За-
бойщик» ДДСДС НААН у с. Розлив Волноваського району Донецької області. Досліди проводились на 
полях селекційної сівозміни  Донецької державної сільськогосподарської  дослідної станції. Поперед-
никами були чорний пар та кукурудза на зерно. Методи дослідження: гібридологічний, польові, лабо-
раторні, математично-статистичні. Результати. За результатами досліджень встановлено, що 
із відібраних гібридних комбінацій у контрольному розсаднику для подальшого вивчення залишено 77 
номерів, де виділені три номери гк 363, гк 353, гк 403, як ті, що мають максимальне перевищення 
стандарту –14,1–19,7 %. Визначено, що в малому конкурсному сортовипробуванні де вивчалось 42 
номери, найкраще виділилось 15 гібридних комбінацій, які були більше за стандарт (сорт Донецька 
48) на 0,03–1,57 т/га. Досліджено, що в конкурсному сортовипробуванні по чорному пару вивчали 21 
зразок, по кукурудзі на силос – 25 зразків пшениці озимої. За врожайністю по пару кращими є гібрид-
ні комбінації гк 4, гк 863/2, гк 716/1, які на 0,41–0,51 т/га перевищили стандарт Донецьку 48, після 
кукурудзи на силос – гк 321, гк 363, гк 318, у яких прибавка до стандарту становила 0,39–0,47 т/га. 

Згідно отриманих даних за врожайністю зерна в екологічному сортовипробуванні кращими 
були сорти Богиня, Попелюшка, Диво донецьке, Оберіг Миронівський, Юзовська, Ігриста, Перемога, 
Патріотка,  які  перевищили  сорт  стандарт  Донецьку  48  на  0,35–0,68 т/га. Висновки. Визначе-
но, що створення нових високоврожайних сортів пшениці озимої м’якої призведе до збільшення про-
дуктивності, так як вони більш адаптовані до умов вирощування зони південно-східного Степу 
України. Аналіз результатів дослідження демонструє значну перевагу, за всіма показниками, що 
вивчались, сортів степового екотипу, які в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах найкраще реа-
лізують свій генетичний потенціал. 
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 Вступ. Для України збільшення вироб-
ництва зерна є основою сільськогосподарсь-
кої галузі. Провідна роль у вирішенні цього 
завдання також належить озимої пшениці. 
Площі посіву цієї культури в Україні кожен 
рік зростають [1]. По валовому виробництву 
зерна озимої пшениці в даний час Україна 
займає шосте місце серед провідних країн 
світу. Постійно змінюється внутрішній ринок 
зерна і хлібопродуктів, розширюється асор-
тимент виробів з пшеничного зерна і борош-

на, зростає експорт. Всьому цьому сприяє 
створення нових високоврожайних сортів 
цієї культури. 

Селекціонери України створили багато 
сортів озимої пшениці з унікальними госпо-
дарсько-цінними ознаками для всіх ґрунтово-
кліматичних зон [2]. Найвищі успіхи в селе-
кції озимої пшениці досягнуті фахівцями 
наукових установ НААН України: СГІ-НЦНС 
(м. Одеса), Миронівський інститут пшениці ім. 
В. Я. Ремесла, ІР ім. В. Я. Юр’єва (м. Хар-
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 ків) та інших селекційних установ. 

Кращі сорти озимої пшениці, створені 

селекціонерами України, мають потенціал 

врожайності, що досягає 10,0 т/га [3]. Однак, 

не дивлячись на досягнуті високі показники, 

досягнутий генетичний потенціал сорту в 

нестабільних умовах навколишнього середо-

вища важко закріпити.  

У підвищенні продуктивності сільсько-

господарських культур важливе місце займає 

створення нових, більш врожайних сортів, 

що будуть протистояти несприятливим умо-

вам їх вирощування [4–8]. 

Як відзначав М. І. Вавилов [9, 10], ви-

токи селекції йдуть до початку землеробства. 

В процесі обробітку відбувалося поліпшення 

сільськогосподарських культур, в тому числі 

і пшениці. 

Багато авторів приділяли велику увагу 

вивченню прояву кількісних ознак рослини 

пшениці і вплив факторів середовища на 

формування врожаю зерна сортів в різних 

зонах, а також методів їх оцінки в процесі 

селекції [11–14]. У роботах С. П. Лифенко 

[15] встановлено, що однією з головних осо-

бливостей кількісних ознак є їх велика мін-

ливість навіть при незначних змінах факто-

рів зовнішнього середовища. 

Нагальним питанням у селекції пшени-

ці м'якої озимої є розробка принципів добору 

пар для гібридизації, визначення загальної та 

специфічної комбінаційної здатності і визна-

чення характеру успадковування господар-

сько-цінних ознак внутрішньовидовими гіб-

ридами. В. В. Пильневим, А. В. Нефьодовим 

[16] виявлено елементи структури врожаю, 

на які слід звертати увагу при селекції пше-

ниці на продуктивність на півдні України, а 

саме: маса 1000 зерен, продуктивна кущис-

тість, кількість зерен в колосі. Дослідження 

В. П. Шаманіна [17] показали, що найбільш 

характерними ознаками, як в сприятливих по 

зволоженню, так і в посушливих умовах ви-

явилися маса зерна з рослини і продуктивна 

кущистість. Маса тисячі зерен, число зерен і 

їх маса в головному колосі варіювали в мен-

шій мірі, що вказує на можливість ефектив-

ного відбору за цими ознаками.  

Вченими встановлені особливості ус-

падковування господарсько-корисних ознак 

у гібридах пшениці м’якої озимої різного 

генетичного походження, закономірності 

трансгресивної мінливості врожайних і адап-

тивних ознак [18–26]. 
Надзвичайно важливим у селекції пше-

ниці м'якої озимої є розширення генетичної 

основи вихідного матеріалу за рахунок залу-

чення зразків світового генофонду.  

Ефективною умовою стабілізації вро-

жаїв озимої м’якої пшениці по роках є селек-

ція на високу пластичність, на стійкість но-

вих сортів до несприятливих факторів сере-

довища, що можливо при створенні сортів в 

зоні, де вони будуть вирощуватися. Важли-

вим фактором при створенні нових, більш 

врожайних сортів, є точний підбір батьківсь-

ких сортів при гібридизації. Сорти Донецької 

ДСДС НААН України створені на основі 

оцінок та аналізі селекційних розсадників, 

які сприяють прояву мінливості, закріплю-

ють досягнені параметри ознак, усувають 

різницю між ними, забезпечують екологіч-

ний напрямок селекції і сприяють обґрунту-

ванню добору продуктивних і адаптивних 

генотипів пшениці озимої. Створені та 

включені у 2018 р. до Державного реєстру 

сорти пшениці озимої Диво донецьке, Юзов-

ська, Ігриста, Перемога мають гарантований 

приріст урожайності  зерна 0,5–1,2 т/га  по-

рівняно з стандартами для зон Степу та Лі-

состепу України.  

Мета досліджень – створення вихідно-

го матеріалу та високоврожайних сортів 

пшениці м’якої озимої в умовах недостат-

нього зволоження південно-східного Степу 

України.  

Матеріали та методи. Дослідження 

проводились на дослідному полі ДП «ДГ «За-

бойщик» ДДСДС НААН» у с. Розлив Волно-

васького району Донецької області. Ґрунто-

вий покрив місця проведення дослідів пред-

ставлений чорноземом звичайним малоґуму-

сним важкосуглинковим. Вміст гумусу в ор-

ному шарі становить 4,5 %. Територія земле-

користування характеризується в цілому ко-

нтинентальним кліматом з жарким сухим 

літом, малосніжною з відлигами зимою. За 

багаторічними даними середньорічна темпе-

ратура повітря складає 7,6–8,0 °С. Найжар-

кіший місяць – липень (середньобагаторічна 

температура повітря +21,2 °С), найхолодні-

ший – січень (середньобагаторічна темпера-

тура -5,8 °С). Максимальна температура по- 

вітря +42 °С, мінімальна – -39 °С. Статистич-
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на обробка врожайних даних проведена  за  

Б. А. Доспєховим  [27].  

Кліматичні умови району діяльності 

станції дозволяють вирощувати всі основні 

польові культури. Інтенсивне сніготанення, 

зливовий характер літніх опадів, сильні вітри 

зумовлюють ерозію ґрунтів. У літній період 

с.-г. культури відчувають нестачу вологи,  

що посилюється під час суховіїв. 

Методи дослідження: гібридологічний, 

польові, лабораторні, математично-статис-

тичні. Основний метод селекції озимої пше-

ниці – гібридизація кращих вітчизняних і 

зарубіжних сортів з послідуючим цілеспря-

мованим добором в другому-шостому поко-

лінні гібридів. Гібридизація проводилась як 

твел методом так і при вільному вітрозапи-

ленні кастрованих колосків в розсаднику 

схрещувань. 

Досліди проводились на полях селек-

ційної сівозміни Донецької державної сіль-

ськогосподарської дослідної станції. Попе-

редниками були чорний пар та кукурудза на 

зерно. Використання саме цих попередників 

пов’язано  з  вивченням  адаптивних  власти-

востей нових ліній формувати високі показ-

ники продуктивності як після кращого попе-

редника (пар), так і після одного з найгірших 

(кукурудза на зерно). Добрива не вносилися 

ні під пар, ні після кукурудзи протягом трьох 

років. Селекційна робота проводиться по 

схемі: розсадник вихідного матеріалу, селек-

ційний і контрольний, попереднє, мале кон-

курсне, екологічне і конкурсне сортовипро-

бування, виробниче вивчення, розмноження 

перспективних сортів.  

В період вегетації рослин проводились 

фенологічні спостереження і окомірні оцінки 

на стійкість до вилягання, хвороб, зимостій-

кості, фенологічні фази тощо. 

За роки досліджень склались сприятли-

ві погодні умови для одержання сходів, рос-

ту і розвитку рослин пшениці озимої.  

Результати та обговорення. Селекція 

– це безперервний процес створення гібрид-

них комбінацій, з яких в подальшому відби-

раються лінії для закладки селекційного роз-

саднику. Після випробувань і вивчення ліній 

у селекційному розсаднику, кращі потрап-

ляють  до  контрольного   розсаднику.  Най-   
 

Таблиця 1. Результати вивчення кращих номерів озимої пшениці  

в попередньому сортовипробуванні (середнє 2017–2020 рр.) 
 

№ 
Гібридна 

комбінація 

Урожай зерна, кг/діл. Маса 

1000 

зерен, г 

Вилягання, 

бал 

Ураження  

хворобами, % 

з  

ділянки 
St 

± до 

St 

борошниста 

роса 

бура  

іржа 

1 гк 4 7 6,7 0,3 41,6 3,5 0,5 1,0 

2 гк 716/1 6,7 6 0,7 44,4 3 2,0 1,0 

3 гк 863/2 6,5 6 0,5 45,2 2 2,5 2,0 

4 гк 224 6,9 6,5 0,4 41,3 2,5 0,5 3,0 

5 гк 313 7,2 6,8 0,4 44,8 2,8 3,0 3,0 

6 гк 318 7,4 6,8 0,6 45,4 2,5 2,0 1,5 

7 гк 321 6,7 6,2 0,5 45,9 3,2 0,5 2,0 

8 гк 363 8,1 7,1 1,0 48,6 2,2 1,5 2,0 

9 гк 402 7,5 6,6 0,9 44,2 2,5 2,5 2,0 

10 гк 403 7,9 6,6 1,3 36,4 2 2,0 3,0 

11 гк 456 8,2 7,9 0,3 40,0 2,3 0,5 1,0 

12 гк 924/3 8,8 7,9 0,9 40,1 1 0,5 3,0 

13 гк 43 8,5 7,8 0,7 37,2 0,2 0,5 1,0 

14 гк 347 8,3 7,7 0,6 46,5 0,5 0,5 4,0 

15 гк 353 8,8 7,6 1,2 45,8 1 0,5 2,0 

16 гк 400 8,5 7,6 0,9 45,9 1 2,0 2,0 

17 гк 408 8,3 7,6 0,7 46,3 1 2,0 1,0 

18 гк 423 8,3 7,6 0,7 47,9 0,5 3,0 3,0 

19 гк 456 8,2 7,7 0,5 42,0 0,8 0,5 3,0 

Донецька 48 St 43,5 2,5 2,0 3,0 

НІР                                     0,15 2,1    
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Найбільш поглиблене вивчення ліній відбу-

вається в попередньому сортовипробуванні, 

де лінії «розглядаються» з різних сторін: по-

казники адаптивності, стійкість до хвороб, 

біо-метричні показники, показники структу-

ри врожайності та врожайність. 

З досліджуваних гібридних комбінацій 

в контрольному розсаднику було відібрано 

386 номерів. Після всебічної оцінки в конт-

рольному розсаднику для подальшого вив-

чення залишено 77 номерів. Результати вив-

чення кращих номерів приведені в таблиці 1. 

За результатами вивчення виділені три но-

мери гк 363, гк 353, гк 403, як ті, що мають 

максимальне перевищення стандарту –14,1–

19,7 %. 

В малому конкурсному сортовипробу-

ванні вивчалось 42 номери. За врожайністю 

зерна в малому конкурсному сортовипробу-

ванні виділилось 15 гібридних комбінацій 

(табл. 2), які перевищили на  0,03–1,57 т/га 

стандарт Донецьку 48. 
 

Таблиця 2. Урожайність кращих номерів озимої пшениці  

в малому конкурсному сортовипробуванні  

(середнє 2017–2020 рр.) 
 

Гібридна  

комбінація 

Урожайність, 

т/га 

± до 

St 

Маса 

1000 

зерен, г 

Виля- 

гання,  

бал 

Ураження хворобами, % 

борошниста 

роса 

бура 

іржа 

гк 110 8,07 +0,93 47,1 4,1 2,0 5,5 

гк 112 7,70 +0,56 44,9 3,1 2,1 5,3 

гк 118 7,50 +0,36 44,3 4,1 3,0 5,3 

гк 149 7,33 +0,19 42,1 3,0 9,2 10,2 

гк 204 7,14 0,0 40,4 4,6 2,1 14,0 

Донецька 48 St 7,14  44,2 3,0 4,4 13,3 

гк 222 8,39 +1,57 43,3 2,2 27,2 4,0 

гк 274 8,01 +1,19 48,1 1,8 11,8 10,8 

гк 328 7,48 +0,66 49,0 2,1 12,3 9,5 

гк 365 7,43 +0,61 50,6 3,1 20,9 6,8 

гк 442 7,15 +0,33 43,4 3,5 3,7 7,2 

гк 467 7,22 +0,40 46,5 2,4 3,7 3,9 

гк 475 7,10 +0,28 40,5 2,4 2,4 9,6 

Донецька 48 St 6,82  44,2 2,4 11,1 6,7 

гк 491 8,19 +0,48 45,5 1,0 3,1 20,5 

гк 525 7,99 +0,28 47,2 3,0 8,0 13,0 

гк 525 7,74 +0,03 46,5 2,4 12,2 10,5 

Донецька 48 St 7,71  44,2 1,8 21,2 8,7 

НІР  0,10 1,3    

  

Високий врожай зерна в цьому розсад-

нику і в інших сформувався за рахунок під-

вищення кущистості і озернення колосу. В 

цих дослідах менше схильними до вилягання 

виявились гк 491, гк 274, гк 222, до ураження 

борошнистою росою – гк 110, гк 112, гк 204, 

гк 491, гк 118, бурою іржею – гк 222, гк 112, 

гк 118. В наступних роках гібридні комбіна 

ції гк 110, гк 328, гк 222, гк 525, гк 491, як ті, 

що проявили себе на найкраще, будуть вив-

чатись в конкурсному сортовипробуванні. 

В конкурсному сортовипробуванні у 

2017–2020 рр. по чорному пару вивчали 21  

 

сорт, після кукурудзи на силос 25, у тому 

числі п’ять районованих сортів: Донецька 48, 

Олексіївка, Богиня, Перемога, Юзовська. 

Урожайність кращих номерів озимої пшени-

ці в конкурсному сортовипробуванні наведе-

но в таблиці 3.  

За врожайністю в конкурсному сорто-

випробуванні по пару кращими є гібридні 

комбінації гк 4, гк 863/2, гк 716/1, які на 

0,41–0,51 т/га перевищили стандарт Донець-

ку 48, після кукурудзи на силос – гк 321, гк 

363, гк 318, у яких прибавка до стандарту 

становила 0,39–0,47 т/га.  
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Таблиця 3. Урожайність кращих номерів озимої пшениці  
в конкурсному сортовипробуванні 

 (середнє 2017–2020 рр.) 
 

Гібридна  

комбінація 

По  

пару 

Після кукурудзи 

 на силос 

Урожайність,т/га ±  до St Урожайність,т/га ±  до St 

Донецька 48 St 7,45  5,87  

гк 4 7,96 +0,51 5,94 +0,07 

гк 716/1 7,87 +0,42 6,25 +0,38 

гк 863/2 7,86 +0,41 6,02 +0,15 

гк 224 7,85 +0,40 5,76 -0,11 

гк 313 7,84 +0,39 5,72 -0,15 

гк 318 7,80 +0,35 6,26 +0,39 

гк 321 7,76 +0,31 6,34 +0,47 

гк 363 7,55 +0,10 6,28 +0,41 

гк 402 7,51 +0,09 6,01 +0,14 

гк 456 7,44 -0,01 5,91 +0,04 

гк 924/3 6,89 -0,56 5,37 -0,50 

гк 43 6,76 -0,69 5,56 -0,31 

гк 347 6,33 -1,12 5,29 -0,58 

гк 353 6,24 -1,21 5,14 -0,73 

гк 400 5,97 -1,48 5,45 -0,42 

Р % 

НІР 0,05 т/га 

2,6 

0,21  

 4,7   

0,16   

 

 

 

В екологічному сортовипробуванні у 

2017–2020 рр. вивчалось 39 сортів озимої 

пшениці різних селекційних центрів (табл. 

4). 

За врожайністю зерна в екологічному 

сортовипробуванні кращими були сорти Бо-

гиня, Попелюшка, Диво донецьке, Оберіг 

Миронівський, Юзовська, Ігриста, Перемога, 

Патріотка, які перевищили сорт стандарт 

Донецьку 48 на 0,35–0,68 т/га. Найбільшою 

стійкістю до вилягання відзначились сорти 

Богиня, Олексіївка, Перемога, Бургунка, 

Крок, Журавка, Гарантія, Контанта (0,2–0,7 

балів); найвища стійкість до борошнистої 

роси: Оберіг миронівський, Олексіївка, По-

пелюшка, Юзовська, Ігриста, Гармонія, Бур-

гунка (0,4–0,9 %), до бурої іржі: сорти Пере-

мога, Донецька 48, Співанка, Здобна, Привіт-

на, Крок, Щедрість.  

Аналіз результатів представлених в 

таблиці 4 демонструє значну перевагу, за 

всіма показниками, що вивчались, сортів 

степового екотипу, які в конкретних ґрунто-

во-кліматичних умовах найкраще розкрива-

ють свій генетичний потенціал. 

Висновки  

Проаналізувавши дослідження багатьох 

вчених-селекціонерів можна сказати, що 

створення нових високоврожайних сортів 

пшениці озимої м’якої призведе до збіль-

шення продуктивності, так як вони більш 

адаптовані до умов вирощування зони пів-

денно-східного Степу України. Визначено, 

що в малому конкурсному сортовипробу-

ванні за врожайністю зерна виділилось 15 

гібридних комбінацій, які перевищили за 

врожайністю на 0,03–1,57 т/га стандарт До-

нецьку 48. За врожайністю в конкурсному 

сортовипробуванні по пару кращими є гіб-

ридні комбінації гк 4, гк 43, гк 716/1, які на 

0,42–0,69 т/га перевищили стандарт Донець-

ку 48, після кукурудзи на силос – гк 321, гк 

363, гк 318, у яких прибавка до стандарту 

становила 0,39–0,47 т/га.  

За врожайністю зерна в екологічному 

сортовипробуванні кращими були сорти Бо-

гиня, Попелюшка, Диво донецьке, Оберіг 

Миронівський, Юзовська, Ігриста, Перемога, 

Патріотка, які перевищили сорт стандарт 

Донецьку 48 на 0,35–0,68 т/га.  
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Таблиця 4.  Результати екологічного сортовипробування озимої пшениці 

 (середнє за 2017–2020 рр.) 
 

Сорт 

Урожай-

ність, 

т/га 

Виля- 

гання, 

бал 

Маса 

1000 

зерен, г 

Ураження хворобами, % 

борошниста  

роса 

бура  

листова 

іржа 

кореневі гнилі 

%  

ураження 

ступінь 

розвитку 

St Донецька 48 7,00 2,0 40,2 1,0 7,3 27,5 3,9 

Стасівка 6,83 1,9 43,5 7,9 19,3 23,4 6,5 

Сотниця 5,93 3,2 42,3 8,9 21,2 27,1 7,2 

Славна 6,12 2,5 41,8 11,7 9,2 43,7 14,5 

Смуглянка 7,15 5,0 41,4 7,3 21,2 45,1 13,9 

Снігурка 6,37 2,5 42,5 12,6 12,3 31,1 11,3 

Наталка 6,67 4,1 44,5 5,2 15,5 36,4 10,4 

Оберіг  

миронівський 7,38 1,6 42,9 0,8 13,8 32,1 8,3 

Богиня 7,68 0,5 43,3 1,8 24,0 40,2 12,5 

Олексіївка 6,92 0,7 44,2 0,5 7,3 20,0 5,0 

Краплина 7,03 1,5 43,8 1,1 11,5 47,4 17,7 

Попелюшка 7,35 1,1 44,1 0,4 13,5 28,6 8,0 

Білосніжка 6,00 2,0 43,8 1,6 6,0 45,9 11,5 

Диво донец. 7,43 3,5 43,9 2,8 6,0 74,0 22,5 

Перемога 7,37 0,6 44,1 3,0 1,6 46,5 18,1 

Юзовська 7,43 1,4 43,9 0,9 8,7 23,4 8,0 

Ігриста 7,42 1,1 43,2 0,4 8,0 25,3 5,9 

гк 4 6,72 3,1 44,2 1,4 9,1 12,5 2,7 

гк 692/0 7,07 3,4 43,9 1,2 15,1 32,2 10,2 

Комерційна 7,07 3,1 39,5 1,0 6,2 28,6 18,0 

Співанка 7,05 2,9 39,1 2,2 1,0 32,7 8,3 

Досконала 5,55 5,0 38,8 2,6 19,4 38,3 8,4 

Приваблива 5,35 4,8 40,2 3,5 2,1 52,4 12,9 

Здобна 6,83 2,5 41,2 4,2 1,3 55,9 15,6 

Привітна 6,78 2,2 40,9 4,0 1,4 45,7 19,7 

Патріотка 7,12 1,6 38,7 2,9 2,9 44,6 15,5 

Фермерська 7,55 1,5 39,5 1,2 0,1 26,4 16,6 

Гармонія 7,0,7 3,9 39,0 0,8 0,2 12,3 8,3 

Бургунка 5,88 0,9 41,5 0,7 1,3 19,3 2,7 

Овідій 6,78 2,1 40,2 1,2 4,1 16,7 4,4 

Марія 7,05 2,0 40,1 1,1 1,9 15,9 4,8 

Крок 6,55 0,4 40,3 1,2 0,7 5,0 8,1 

Щедрість 6,32 3,4 41,5 5,6 1,1 28,6 1,0 

Гарантія 6,57 0,6 39,6 8,7 8,2 18,2 8,1 

Журавка 6,95 0,2 39,5  4,3 35,3 4,5 

Контанта 6,10 0,6 39,7 4,3 12,0 20,2 6,9 

Житниця 7,22 3,2 40,1 3,9 8,1 27,5 5,7 

Московська 56 6,50 1,4 39,5 6,2 14,2 58,5 9,1 

Оградська 7,05 2,6 39,4 5,9 1,5 32,6 8,9 

НІР 0,41  1,4     
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Topicality. One of the conditions to increase stably the soft winter wheat yield is plant breeding with 
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new high-yielding varieties with higher resistance to adverse weather conditions is important to increase crop 

productivity. Aim. To create the initial material and high-yielding varieties of soft winter wheat in conditions 

of insufficient soil moisture in the southeastern Steppe of Ukraine. Materials and methods. The research 

was conducted according to B. Dospekhov's method of field experience. The research was conducted in the 

2017–2020 on the SE Research Farm Zaboishchyk of Donetsk State Agricultural Research Station NAAS at 

the Rozlyv village, Volnovakha district, Donetsk region. The field trials were conducted in the selective crop 

rotation of the Donetsk State Agricultural Research Station. The predecessors were black fallow and corn for 

grain. Research methods: hybridological, field, laboratory, mathematical and statistical methods. Results. 

According to the research results, it was found that the 77 numbers selected from hybrid combinations were 

left in the control nursery for further study. Among them were three numbers hk 363, hk 353, hk 403 which 

largest exceeded the standard by 14.1–19.7%. There are 42 numbers studied in a small competitive variety 

trial. It was determined that 15 hybrid combinations were the best than the standard (Donetska 48 variety) by 

0.03–1.57 t/ha. In the competitive variety trial, 21 winter wheat cultivars after black fallow, and 25 cult ivars 

after maize for silage were studied. According to yield, the best hybrid combinations after fallow were hk 4, 

hk 863/2, hk 716/1, which exceeded the standard Donetsk 48 by 0.41–0.51 t/ha, and after maize for silage, 

the best hybrid combinations were hk 321, hk 363, hk 318, in which the increase to the standard yield was 

0.39-0.47 t/ha. According to the grain yield, the best varieties in the ecological variety trial were Bohynia, 

Popeliushka, Dyvo donetske, Oberih Myronivskyi, Yuzovska, Ihrysta, Peremoha, Patriotka, which exceeded 

the Donetsk 48 standard variety by 0.35-0.68 t/ha. Conclusions. It was determined that the development of 

new high-yielding varieties of soft winter wheat will increase productivity due to their adaptability for gro w-

ing conditions in the southeastern Steppe of Ukraine. According to the analysis of the research results, the 

steppe ecotype varieties demonstrate a significant advantage on all the studied indicators; they better realize 

their genetic potential in specific soil and climatic conditions. 

Key words: breeding, winter wheat, hybridization, variety, yield. 

 


