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Актуальність. Україна відома в світі як виробник високоякісного зерна. Дійсно, потенціал його вироб-

ництва є досить потужним, й особливо в південному регіоні. Стосується це всіх зернових культур, і в першу 

чергу пшениці озимої. Разом з тим рівні врожаю зерна значною мірою залежать і коливаються за впливу 

багатьох факторів: забезпеченості рослин вологою у роки вирощування, агрофону живлення, добору сорто-

вого складу, способу і заходу обробітку ґрунту, захисту рослин, стану забур’яненості поля, інших факторів. 

Дрібниць у вирощуванні немає, адже чітке дотримання всіх необхідних вимог технології дозволить щорічно 

отримувати сталу продуктивність та забезпечення валового збору зерна. Це має виключно важливе значен-

ня як для власних потреб держави, так і для експорту. Нині в Україні через військові дії не на всіх полях та 

сільськогосподарських угіддях можливо успішно вирощувати рослинницьку продукцію. Це зобов’язує вироб-

ників впроваджувати раніше розроблені елементи технології й удосконалювати нові менш відомі та ресур-

созберігаючі заходи. Останній аспект також набуває значущості у зв’язку послабленням економічної спро-

можності господарств, здорожчанням матеріальних ресурсів та певним зниженням родючості ґрунтів.  

За таких умов найбільш дієвим заходом є перегляд переліку сільськогосподарських культур, вирощування 

найбільш невибагливих до умов середовища, а в їх складі добір високоадаптованих до біотичних та абіотич-

них факторів середовища сортів, які здатні проявити свої генетично запрограмовані біологічні та госпо-

дарсько-цінні ознаки. Мета. Шляхом добору, залучення у виробництво нових сортів та удосконалення окре-

мих елементів технології вирощування, можливо досягти істотного підвищення як урожайності зерна, так 

і поліпшення його якості. Матеріали і методи. Закладку і проведення польових дослідів здійснювали у відпо-

відності з загальноприйнятою методикою дослідної справи. Експериментальну частину роботи виконували 

впродовж 2007–2021 рр. на науково-дослідному полі ННПЦ МНАУ. Результати. Визначено, що пшениця 

озима реагує на попередники та підвищує зернову продуктивність по фону удобрення. Стосовно добору сор-

тів пшениці озимої м’якої, які виведені в останні десятиріччя в ряді селекційних установ України, встановле-

но, що більшість із них є адаптованими до вирощування в умовах Південного Степу України та здатні фор-

мувати  сталий рівень  урожаю. Висновки. Пшеницю озиму слід розміщувати за можливості  по більш 

сприятливих попередниках, вносити помірну дозу мінеральних добрив та добирати найбільш продуктивні 

сорти, які найкраще проявляють себе в умовах зони вирощування і найменше реагують на зміну клімату. 

Ключові слова: пшениця озима, добір адаптованих сортів, урожай зерна, погодно-кліматичні умови, 

елементи технології вирощування 

 

Вступ. У системі виробництва зерна для 

забезпечення сталого збору валової продукції 

стратегічне значення слід надавати добору ви-

сокопродуктивних сортів, які є адаптованими до 

умов зони вирощування. Найбільш оптимальні 

сорти незалежно від кліматичних умов вегета-

ційного періоду повинні забезпечувати отри-

мання сталого рівня врожаю з високими показ-

никами якості. Для підвищення зернової продук-

тивності окрім добору сорту необхідно вико- 
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ристовувати і ряд ефективних агротехнологіч-

них заходів, особливо таких, що не потребують 

значних ресурсів: визначення оптимального 

строку сівби, попередника, застосування у помі-

рних дозах мінеральних добрив тощо. Усі зазна-

чені елементи технології сприятимуть як збіль-

шенню рівня врожаю, так і покращенню якості 

зерна. Шляхом проведення  досліджень перед-

бачали визначити найбільш продуктивні, адап-

товані до умов зони Південного Степу України 

сорти пшениці озимої відомих селекційних 

центрів та їх реакцію на деякі елементи агротех-

нології. За придатністю до наявних умов виро-

щування сорти розподілено селекціонерами за 

певними параметрами екологічної пластичності 

та стабільності, які є найбільш інформативним 

показником реакції генотипів на зміну умов се-

редовища. Найбільш цінними є сорти зі слабким 

рівнем реакції на зміни умов упродовж вирощу-

вання культури. Вони здатні формувати сталий 

рівень урожаю зерна як на зрошенні, так і без 

поливу, мають реакцію на поліпшення умов ви-

рощування, нестабільні погодні умови, зміну 

агрофону тощо. 
Чисельними даними кліматологів та нау-

ковців підтверджено, що в останні десятиліття 

відбуваються певні зміни клімату як в Україні, 

так і на планеті загалом. Це впливає на продук-

тивність усіх культур, й пшениці озимої також 

[1–3]. За таких умов для науковців і аграріїв 

пріоритетним завданням стає розробка питань 

щодо отримання стабільних рівнів урожайності 

сільськогосподарських культур з одночасно ви-

сокими показниками їх якості. Розроблені захо-

ди мають на меті забезпечувати сталу продук-

тивність рослин за зниження та істотного посла-

блення негативного впливу на них кліматичних 

змін, тобто повинні мінімізувати можливі ризи-

ки для галузі. 

У теперішній період господарювання є  

добре відпрацьовані елементи технології для 

кожної ґрунтово-кліматичної зони України. Їх 

чітке виконання дозволяє отримувати високі рів-

ні врожаїв усіх культур, у т. ч. і зернових [4, 5]. 

Разом з тим, більшість агротехнологічних захо-

дів є високоінтенсивними та витратними, що 

пов’язано зі зниженням родючості ґрунтів, їх 

збідненням на вміст гумусу, елементів живлен-

ня, засміченням насінням бур’янів тощо [6]. 

Особливо гостро проявляється вплив не-

достатньої забезпеченості ґрунтів органічною 

речовиною, погіршення їх фізичних властивос-

тей, зростання ущільненості, що в свою чергу, 

не забезпечує утримання достатньої кількості 

опадів у ґрунті та ефективне використання воло-

ги рослинами. В умовах Південного Степу 

України саме забезпеченість сільськогосподарсь-

ких культур вологою виступає першим лімітую-

чим фактором і, як правило, визначає рівень їх 

урожайності. Сталими вони формуються на 

зрошуваних землях, де потребу у волозі впро-

довж вегетаційного періоду задовольняють 

шляхом проведення поливів. Проте площі під 

дощуванням значно зменшилися. Урожай на 

зрошенні і особливо в посушливі роки фор-

мується значно вищого рівня порівняно з богар-

ними землями, проте більш високу якість має 

зерно, що вирощене без поливу. Також добре 

відомо, що як урожай, так і якість зерна, істотно 

зростають за внесення добрив, тобто з покра-

щенням умов живлення рослин [7–10]. Дослі-

дженнями, які проведено в умовах Південного 

Степу України, встановлено, що від підживлен-

ня пшениці озимої азотним добривом залежно 

від строку проведення цього заходу рівень уро-

жаю зростає на 0,61–0,89 т/га та істотно поліп-

шуються основні показники якості зерна [11]. 

Разом з тим відомо, що мінеральні добрива та 

інші агроресурси здорожчали, їх будуть викори-

стовувати у менших та недостатніх для рослин 

дозах. За таких умов важливо добирати кращі 

попередники [7, 12] і найбільш продуктивні та 

адаптовані до певної зони сорти [9, 13]. 

На 2020 р. до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних до вирощування в Україні, 

внесено біля 430 сортів пшениці озимої, з них 

120 (близько 29 %) зарубіжної селекції.  Основ-

ною зерновою продовольчою культурою є пше-

ниця озима м’яка. Її сорти мають вирізнятися 

адаптивними генетичними властивостями та 

стійкістю до можливих змін біотичних та абіо-

тичних чинників. Це дасть можливість форму-

вати сталу продуктивність, утримання генетич-

ного потенціалу сортів, змогу його покращення 

як селекційним шляхом, так і удосконаленням 

елементів агротехніки. Серед останніх слід до-

бирати строки сівби та норми висіву [14, 15]. 

Норми висіву в свою чергу залежать від якості 



               Зернові культури. Том 6. № 2. 2022. С. 135–143                  https://doi.org/10.31867/2523-4544/0243                        137 

насіння, його схожості, кліматичної зони, сорту 

тощо [3, 15–17]. 

Найважливішою ознакою сорту є його зи-

мостійкість, чим вирізняються сорти миронівсь-

кої селекції. Адаптивну спроможність сортів 

визначають також стійкістю до посухи, виля-

гання, ушкодження хворобами тощо. З цієї при-

чини господарствам зі значними площами ози-

мини рекомендують вирощувати 2–3 сорти з 

різними властивостями та морфо-біологічними 

ознаками за поєднання стійкості як до зимових 

критичних низьких температур, так і до посухи. 

Як безпосередньо особливості сорту, так і 

елементи технології досить істотно впливають 

на процеси росту рослин пшениці озимої на всіх 

етапах органогенезу. В останні роки деякі сорти 

пшениці з цінними ознаками якості залежно від 

умов можуть поводитися як дворучки [18]. Як 

зазначають автори, сорти з такими особливос-

тями менше реагують на строки сівби і незначно 

знижують свою продуктивність порівняно з ти-

повими озимими сортами. Все наведене вище 

зобов’язує господарників і науковців  виважено 

добирати як сорти, так і найбільш важливі еле-

менти технології та пристосовувати їх до зміни 

клімату. Одним із найважливіших чинників за 

зростання посушливості та підвищення темпе-

ратурного режиму є накопичення вологи в ґрун-

ті і створення умов ефективного використання її 

рослинами. Цьому  сприяє густота рослин, їх 

облистяність, фон живлення тощо [10, 19, 20].  

Дрібниць у вирощуванні сільськогосподарських 

культур та забезпеченні зерновиробництва з 

найменшою залежністю від кліматичних умов 

року немає. Слід добирати найбільш оптималь-

не поєднання усіх складових та технологічних 

елементів [21, 22]. 

Матеріал та методи досліджень. У всі 

роки проведення дослідів сорти пшениці озимої 

вирощували на полях  Навчально-науково прак-

тичного центру Миколаївського НАУ. Ґрунтова 

відміна – чорнозем південний, що має середню 

забезпеченість орного шару рухомими елемен-

тами живлення (NPK). Вміст гумусу в серед-

ньому складає 3,0–3,3 %, водно-фізичні та осно-

вні показники структури ґрунту мають опти-   

мальні значення для чорнозему південного. 

Погодні умови у роки досліджень дещо рі-

знилися як за температурним режимом, так і за 

кількістю опадів  та  умовами  перезимівлі. В 

основному вони були типовими для зони Пів-

денного Степу України. Досить посушливими із 

них виявились 2007 та 2012 рр., у які випала 

значно нижча кількість опадів відносно багато-

річних, й особливо у 2007 р. Щодо умов, які 

склалися в останні роки, зазначимо, що сума по-

зитивних температур істотно не різнилася, а    

кількість опадів упродовж вегетації озимини у 

2020–2021 роках була більшою порівняно з пе-

ріодом 2019–2020 рр. 

Вирощували районовані сорти пшениці 

озимої відомих селекційних установ України. 

На демонстраційних полях з визначення най-

більш оптимальних сортів пшениці озимої фо-

ново вносили N30 до сівби та таку ж дозу азоту у 

підживлення на початку відновлення вегетації. 

Агротехнічні заходи вирощування сортів дослі-

джуваної культури були загальноприйнятими та 

рекомендованими й розробленими для зони 

проведення досліджень [23, 24]. 

Результати та обговорення. Упродовж 

тривалого періоду (2007–2017 рр.) ми вивчали 

важливе питання стосовно впливу попередника 

на зернову продуктивність пшениці озимої 

м’якої. Висівали 5 сортів: Вікторія одеська, Се-

лянка, Альбатрос одеський, Куяльник, Херсон-

ська 99. Розміщували досліджувані сорти після 

пару, кукурудзи та стерньового попередника без 

застосування мінеральних добрив та по фону їх 

внесення. Визначено, що у середньому по сор-

тах за 11-річний період вирощування по екстен-

сивному фону парового поля отримано 4,04 т/га 

зерна. Залежно від умов вегетаційного періоду 

та попередника коливання врожайності зерна 

були істотними – від 1,28 (2007 р. по стерньово-

му попереднику) до 5,79 т/га (2016 р. по пару) 

відповідно у найбільш несприятливому та спри-

ятливому роках (рис. 1). З внесенням добрив по 

пару врожайність зерна відповідно склала: 5,68 

та 4,75 і 7,27 т/га. За оптимізації живлення різ-

ниця  в  рівнях  урожаю,  що  сформовані у не-

сприятливі з недостатньою кількістю опадів та в 

більш оптимальні за зволоженням роки, помітно 

згладжується. 

З аналогічною залежністю змінювалися й 

рівні врожаїв зерна сортів пшениці озимої за  

розміщення після кукурудзи та стерньового по-

передника. Без  добрив  вона  склала 3,19 та  
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3,17, а по фону їх внесення 4,98 і 4,97 т/га відпо-

відно. Близькими рівні врожаю зерна відносно 

цих попередників, як показано на рисунку 1, бу-

ли у розрізі найбільш оптимального та несприя-

тливого років. Також слід звернути увагу, що 

внесені добрива підвищують зернову продукти-

вність більшою мірою у роки з недостатньою 

кількістю опадів порівняно з добре вологозабез-

печеними по всіх попередниках, і особливо по 

непарових. Це визначено дослідженнями як з 

пшеницею озимою, так і за вирощування інших 

сільськогосподарських культур [19], що пояс-

нюється значно економнішими витратами воло-

ги удобреними рослинами за рахунок кращої 

затіненості поля. 

Дослідженнями цілого ряду сортів пшени-

ці озимої м’якої з порівняння їх продуктивності 

за висотою стебла встановлено, що дещо вищу 

врожайність здатні формувати короткостеблові 

сорти (рис. 2). 

Так, середній урожай зерна за 2020–2021 рр. 

по 5 короткостеблових сортах склав 6,28 т/га, а 

по 12 середньостеблових він був сформований 

нижчим – 5,44 т/га. Коливання між найнижчим 

та максимальним її рівнями склали відповідно 

від 5,02 до 7,54 та 3,60 і 7,15 т/га зерна. На нашу 

думку це пов’язано зі значно більшою кількістю 

середньостеблових сортів, взятих на вирощу-

вання, у т. ч. й з невисоким потенціалом продук-

тивності. До того ж найбільш урожайні сорти, а 

саме Смуглянка та Чигиринка, що сформували  

її найвищою серед сортів досліджуваних груп, 

за рівнями продуктивності різнились меншою 

мірою. Отож, на нашу думку, добирати сорто-

вий склад за типом висоти стебла не зовсім доці-

льно. Головне, щоб вони формували сталу вро-

жайність  з  високими  показниками  якості зерна. 

Нашими дослідженнями також підтвер-

джено, що в останні роки рівні врожаїв зерна 

між сортами пшениці озимої степового та лісос-

тепового екотипів вирівнюються (табл. 1). 

Як достатньо відомі, так і менш дослідже-

ні сорти за оптимізації елементів технології ви-

рощування здатні формувати високу продуктив-

ність, яка неістотно змінюється за впливу пого-

дних умов. Відхилення між найнижчою та мак-

симальною врожайністю знаходяться в межах 

від 0,75 до 1,04 т/га у сортів степового та від 

0,98 до 1,17 т/га – лісостепового екотипу. На 

нашу думку, вони всі можуть вирощуватися до-

сить успішно в зоні Південного Степу України. 

Кліматичні умови в зазначених регіонах вирів-

нюються і виведені сорти пшениці озимої здатні 

формувати  сталу продуктивність.  Головне – за- 

безпечити рослини вологою та створити сприят-

ливі умови живлення. 
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Рис. 1. Урожайність зерна пшениці озимої за впливу попередника та фону живлення  

(середнє по 5 сортах степового екотипу за 2007–2017 рр.), т/га. 
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Таблиця 1. Параметри зернової продуктивності пшениці озимої  

у розрізі сортів залежно від екотипу (за 2017–2021 рр.), т/га 
 

Сорт 
Урожайність зерна, т/га 

середня максимальна мінімальна відхилення 

Степовий екотип 

Благо 5,28 5,74 4,79 0,95 

Кохана 5,45 6,01 4,97 1,04 

Овідій 5,64 6,17 5,16 1,01 

Херсонська 99 5,34 5,76 4,79 0,97 

Пилипівка 5,28 5,69 4,74 0,95 

Ластівка одеська 5,43 5,98 5,23 0,75 

Служниця одеська 5,42 5,96 5,08 0,88 

Ужинок 5,37 5,92 5,01 0,91 

середнє 5,40 5,90 4,97 0,93 

Лісостеповий екотип 

Чародійка білоцерківська 5,31 5,81 4,83 0,98 

Лісова пісня 5,57 6,03 5,01 1,02 

Відрада 5,63 6,21 5,04 1,17 

Щедра нива 5,59 6,23 5,24 0,99 

Поліська 90 5,32 5,78 4,78 1,00 

Артеміда 5,24 5,67 4,65 1,02 

середнє 5,44 5,96 4,96 1,00 
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Рис. 2. Залежність рівня врожайності зерна пшениці озимої залежно  

від типу висоти стебла (середнє за 2020–2021 рр.), т/га. 
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Висновки.  
Науковими установами України створено 

значну кількість сортів пшениці озимої, що ви-

різняються значним потенціалом урожаю (на 

рівні 5 т/га зерна та вище) з відповідно високи-

ми показниками його якості. Більшість із них є 

адаптованими до вирощування в умовах Пів-

денного Степу України й особливо в останні де-

сятиріччя за зміни клімату. Це підтверджено ре-

зультатами проведених нами досліджень упро-

довж 2019–2021 рр.  

За роки досліджень (2007–2017 рр.) рівні 

врожаю зерна істотно коливались і залежали від 

запасів ґрунтової вологи на період сівби та кіль-

кості опадів упродовж вегетації рослин, оптимі-

зації живлення, попередника, який також харак-

теризується певною кількістю вологи в ґрунті, 

поживних речовин тощо. Дослідженнями, що 

проведені нами в умовах обґрунтованої сівозмі-

ни, які застосовували раніше, визначено, що по 

чорному пару врожайність зерна у розрізі років 

коливалася від 4,75 до 5,79 т/га, а по непарових 

попередниках від 1,28 до 4,78 т/га. У середньому 

за роки досліджень від внесення мінеральних 

добрив вона зросла за розміщення пшениці ози-

мої по пару на 40,6 %, по кукурудза 56,1 %, а 

стерньовому попереднику – на 56,8 %. У не-

сприятливі за зволоженням роки підвищення 

урожайності від оптимізації живлення було ще 

вагомішим –80,1 % та більше. Це свідчить про 

те, що рівні врожаю істотно зростають за вне-

сення під пшеницю мінеральних добрив. Біль-

шою мірою їх роль зростає по збіднених попе-

редниках – полях з недостатньою забезпеченіс-

тю поживними речовинами й особливо у не-

сприятливі роки вирощування.  

Добір високопродуктивних адаптованих 

сортів та дотримання рекомендованих агротех-

нічних заходів, що розроблені для зони вирощу-

вання, у тому числі й оптимізація живлення рос-

лин, дозволять отримувати в господарствах різ-

них форм власності сталі рівні врожаю пшениці 

озимої та забезпечувати валове виробництво зер-

на. Саме сорт та попередник є найбільш ресур-

созберігаючими елементами у технології виро-

щування пшениці озимої.  
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Topicality. Ukraine is a world known producer of high-quality grain. Actually, the potential for grain 

production of all grain crops, especially, winter wheat is quite powerful, especially in the southern region of 

Ukraine. At the same time, grain yield levels largely depend on influence of many factors: the moisture supply of 
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plants during the growing years, the agricultural background of nutrition, the selection of varietal composition, 

the tillage method and measures, the plant protection, the weed infestation, and other factors. There are no trifles 

in plant cultivation, because strict compliance with all the necessary technological requirements will allow you 

to obtain constant productivity and ensure a gross harvest of grain every year. This is significantly important 

both for the state's own needs and for exports. Currently, it is not possible to successfully cultivate crops in all 

fields and agricultural lands due to military operations in Ukraine. The Ukrainian manufacturers should imple-

ment previously developed elements of technology and improve new less-known and resource-saving measures. 

The last aspect also becomes significant in term of the weakening the economic capacity of farms, the increase 

in the price of material resources and a certain decrease in soil fertility. Under such conditions, the most effective 

measure is to review of the list of agricultural crops and select the most unpretentious to environmental condi-

tions crops for cultivation, and among them, it is necessary to select crops highly adapted to biotic and abiotic 

factors of the environment, and varieties that are able to show their genetically programmed biological and eco-

nomically valuable characteristics. Purpose. We attempt to achieve a significant increase in both grain yield and 

its quality by means of selection and involvement of new varieties in the production, and improvement of certain 

elements of growing technology. Materials and Methods. Setting up and conducting field experiments was car-

ried out in accordance with the generally accepted methodology of the research case. The experimental part of 

the work was carried out during 2007–2021 at the research field of the NNPC of the National Academy of Sci-

ences. Results. It was determined that winter wheat responds to predecessors, increases grain productivity 

against the background of fertilization. With regard to the selection of the varietal composition of soft winter 

wheat bred by Ukrainian breeding institutions in the last decades, it was established that most varieties are 

adapted to cultivation in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine, and are able to form a stable level of 

harvest, which does not clearly fluctuate over the years. Conclusions. We substantiated that winter wheat should 

be planted after more favorable predecessors, a moderate dose of mineral fertilizers should be applied, and the 

most productive varieties should be selected, which have the best characteristics in the conditions of the growing 

zone. 

Keywords: winter wheat, selection of adapted varieties, grain harvest, weather and climate conditions, el-

ements of cultivation technology 

 

 

 

 


