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передбачає гармонічне поєднання господарської діяльності та 
природного середовища. Зміни температурних показників та 
кількості опадів, їх перерозподіл на протязі календарного року та 
періоду вегетації озимих зернових культур вимагають більш 
ретельного виконання технологічних вимог залежно від потреб 
рослин та загального стану агроценоза. 

Природно-кліматичні зміни на глобальному і регіональному 
рівнях стали незаперечним фактом, наявність яких порушила перед 
людством проблему розв'язання багатьох надзвичайно важливих і 
складних завдань, пов'язаних з розробленням і реалізацією стратегії 
свого практичного існування та пристосування до конкретних 
погодних умов. Особливого значення це набуває при узгодженні з 
навколишнім середовищем адаптивного потенціалу 
сільськогосподарських культур, зокрема, основної продовольчої 
культури - пшениці озимої. 

1. ПШЕНИЦЯ ОЗИМА - РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В 
ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 

Пшениця - одна з найцінніших зернових культур у світі. Ареал 
розповсюдження пшениці дуже великий, вона поширена на п'яти 
континентах Земної кулі в 184 країнах. Завдяки своїй географічній 
адаптації культуру вирощують на різноманітних грунтах з різними 
хімічними та фізичними властивостями. В цілому, сіють і збирають 
пшеницю протягом року, але найбільша кількість зерна надходить на 
світовий ринок в період липень - вересень. Площа посівів у світі 
кожного року коливається в межах 220-230 млн га, а валовий збір 
зерна перевищує 660 млн т в рік. За площами посіву пшениці перше 
місце посідає Індія - 26-30 млн га, далі місця розподіляються між 
Китаєм - 26, Росією - 20-26, США - 19-23, Австралією - 11-13, 
Канадою - 9-11 млн га. 

Експортерами зерна пшениці є 70 країн світу. Найбільші обсяги 
зерна реалізують: США - понад 26 млн т в рік, Австралія - близько 
20 млн т, Канада - 19 і Франція - 15 млн т. 

Імпортують зерно пшениці 163 країни, в тому числі Італія та 
('і ипет - по 7 млн т, Японія та Іран - по 6, а Бразилія та Індонезія -
по '1 млн т. Загалом у світі в рік імпортується до 105 млн т зерна 
пшениці. 

Як джерело їжі пшениця є найдавнішою культурною рослиною. 
ІІирощують її з часів зародження землеробства за 15-10 тис. років 



до н. е. Культура пшениці походить з Близького Сходу. Виходячи з 
порівняльної генетики культурних та диких форм пшениць, вірогідно, 
центром походження культурної пшениці є південно-східна 
Туреччина - регіон неподалік сучасного міста Діярбакир. В 
рукописних джерелах перші згадки про неї датовані 550 роком 
до н. е. [1]. 

Пшениця - одна з перших диких рослин, окультурених 
людиною, оскільки прадавні племена використовували в їжу саме її 
зерно. Однак недоліком таких форм пшениці було те, що відразу 
після дозрівання зерно осипалося з колосу. Звідси - і складність у 
збиранні та споживання недозрілих зерен. Життєвим досвідом було 
встановлено, що зерно пшениці може зберігатися тривалий час і не 
втрачати своїх поживних якостей, тому людина стала культивувати 
пшеницю біля своїх жител та відбирати кращі рослини [2]. 

Аналіз колосків, знайдених археологами, показує, що в період 
від 10200 до 6500 років до н. е. у пшениці завдяки несвідомому 
відбору поступово підвищувалася стійкість до осипання. Процес 
окультурення був дуже тривалий і перехід до сучасних форм слід 
розглядати ліпше як результат впливу випадкових чинників, аніж 
цілеспрямованої селекції. 

Проведені за матеріалами археологічних розкопок дослідження 
показали, що племена, які мешкали на території Румунії і Молдови, 
почали займатися землеробством ще за 6 тис. років до н. е. 
Переважно вирощували пшениці однозернянки і двозернянки 
(полби), спельти, а також карликові голозерні пшениці. Ретельні 
дослідження рослинних решток переконують в тому, що вони, за 
визначенням видатного систематика пшениць К. Фляксбергера, того 
ж культурного виду, що й теперішні [3]. 

На території сучасної України пшениця в культурі з'явилася в 
IV"—III тисячолітті до н. е. та була важливим предметом торгівлі 
України з Древньою Грецією та Стародавнім Римом. Прадавність 
культури пшениці підтверджується знахідками археологів. Під час 
розкопок біля сіл Трипілля, Стайки та Щербинівка на Київщині 
археологи знайшли озолені зерна. Вивчаючи їх науковці дійшли 
висновку, що землеробство та вирощування пшениці в Україні 
почалося з часів неоліту. Землеробські племена ранньої трипільської 
культури вже знали не тільки м'яку, але й тверду пшеницю, а також 
шестирядний ячмінь [1]. 



Під час археологічних розкопок на Хмельниччині були знайдені 
залишки зерна пшениці, що належать до IV ст. до н. е. На цей період 
припадає зародження хлібопечення. 

У І ст. н. е. виробництво зерна в Україні досягло високого 
тогочасного розвитку. Праукраїнці вирощували пшеницю не тільки 
для власних потреб, але й на продаж. У слов'ян зерно пшениці було 
символом добробуту та життя, оберігало людину від негараздів. 

За часів Київської Русі, Литовсько-Польського князівства та 
Російської імперії пшеницю вирощували переважно для власних 
потреб. В ті часи зерна ледве вистачало для харчування, особливо в 
посушливі роки. 

До кінця XIX ст. у степах України переважно культивували 
пшеницю яру. Розорюючи цілину, хлібороби висівали стародавні 
місцеві сорти пшениці ярої - арнаутка, улька, гірка та інші і збирали 
добрі врожаї високоякісного зерна, яке славилося на світових ринках. 
З роками площі цілинних земель суттєво зменшувалися і значно 
погіршувалися умови для вирощування пшениці ярої. Замість неї 
почали вирощувати пшеницю озиму - більш врожайну та менш 
вимогливу до умов зовнішнього середовища [4]. 

В 1913 р. посівна площа пшениці на території України займала 
8,9 млн га (ячменю - 5,8 млн га, жита - 4,5 млн га), або 31,8% всієї 
посівної площі; у тому числі площа пшениці озимої дорівнювала 3,1, 
а ярої - 5,8 млн га. Загальний збір пшениці озимої становив 3,6, ярої -
4,3 млн т. 

До 1940 р. посівна площа пшениці озимої подвоїлася і досягла 
6,3 млн га. На сьогоднішній день в Україні вирощують, в основному, 
пшеницю м'яку озиму. Її площа становить, залежно від року, 6 -7 млн 
га. Під посіви пшениці ярої відведено 350-400 тис. га. За останні 100 
років врожайність пшениці озимої в світі зросла практично втричі: з 
9-10 до 30 ц/га. Нині частка української пшениці у світовому 
виробництві становить 3,6-3,7% [5]. 

В нашій країні з часів стародавньої Київської Русі і до початку 
20-х рр. XX ст. існувала парова система землеробства з трипільною 
сівозміною: пар, озимина, ярі культури. На парах пшениця озима 
родила набагато краще, ніж яра, а за якістю зерна майже не 
поступалася їй [6]. 

Поширенню пшениці озимої сприяли успіхи селекціонерів, яким 
вдалося створити нові сорти цієї культури. В кінці XIX ст. - на 
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початку XX ст. на території України інтенсивно відкриваються 
науково-дослідні інститути і дослідні станції для вивчення існуючого 
матеріалу та створення нових високоврожайних сортів пшениці 
озимої. В зв'язку з цим сорти іноземного походження, що були менш 
придатними для вирощування в наших кліматичних умовах, 
поступово витіснялися з українських ланів. 

Перші селекційні установи на території сучасної України - це 
Селекційно-генетичний інститут, заснований в 1885 р. (м. Одеса), 
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва (1898 р., м. Харків), та 
Миронівська дослідна станція, нині Миронівський інститут пшениці 
ім. В. М. Ремесла, створений в 1911 р. в селищі Миронівка Київської 
області. Саме з цих наукових установ бере початок селекція сучасних 
сортів пшениці озимої. 

У Селекційно-генетичному інституті за період з 1912 по 1924 рр. 
були створені типово озимі сорти пшениці: Кримка місцева, 
Кооператорка, Українка, Гостіанум 237, які прийшли на зміну ярим 
сортам-популяціям. Це дало можливість підвищити врожай зерна до 
10-12 ц/га. В 40—50-ті роки минулого століття сорти екстенсивного 
типу Одеська 3, Одеська 12 та Одеська 16, яким була властива висока 
морозо- і зимостійкість, поширювалися в степових районах України, 
Росії, Молдови та Казахстану і формували зерно з рівнем білка 14-16, 
а клейковини 32-36%, що відповідало найвищим світовим 
стандартам [7]. 

Одеські селекціонери - перші в Україні, хто створив сорти 
пшениці озимої напівкарликового типу (Одеська напівкарликова, 
Обрій та ін.). На початку 90-х років минулого століття виробництву 
були запропоновані універсальні сорти з високою морозо- та 
посухостійкістю, пластичні до різних агрофонів (Альбатрос одеський, 
Федорівка, Фантазія одеська, Вікторія одеська, Лада одеська, 
Ніконія та ін.). 

На сьогоднішній день до Державного реєстру сортів рослин 
придатних до поширення в Україні, занесено понад 50 сортів пшениці 
м'якої озимої селекції Селекційно-генетичного інституту, що 
найбільше серед українських та іноземних селекційних центрів. В 
теперішній час метою селекційної роботи одеських науковців є 
створення сортів інтенсивного та високоінтенсивного типу з 
підвищеними адаптивними властивостями універсального 
використання на різних агрофонах. Сучасними сортами такого 



напряму є Вдала, Землячка одеська, Писанка, Литанівка, Заможність, 
Ужинок, Антонівка, Служниця одеська, Ластівка одеська, Благодарка 
одеська, Місія одеська, Бунчук та ін. Найбільш видатні .селекціонери 
цієї установи в минулому та нині - А.О. Сапегін, Ф. Г. Кириченко, 
Д. О. Долгушин, С. П. Лифенко, М. А. Лигвиненко. 

На базі Інституту рослинництва з місцевих та іноземних зразків 
методами масового та індивідуального добору на високому агрофоні 
В. Я. Юр'євим були створені сорти пшениці озимої Мільтурум 120 
(1910 p.), Юр' ївка(19ІЗ p.), Еритроспермум 917 (1913 p.), Ферогінеум 
1239 (1913 p.), що забезпечували врожай у виробничих умовах на 
рівні 33 ц/га. Останні 2 сорти вирощували у виробництві понад 30 
років. Над виведенням сортів пшениці озимої разом із В. Я. Юр'євим 
працювали такі відомі селекціонери, як В. І. Дідусь, П. В. Кучумов та 
ін. На сьогоднішній день до Державного реєстру сортів рослин 
внесено понад 10 сильних та цінних за якістю сортів пшениці м'якої 
озимої цього інституту. Висівають їх в умовах Степу, Лісостепу та 
Полісся України. Серед них найбільш поширеними є Астет, Альянс, 
Василина, Досконала, Дорідна, Харус, Розкішна. 

В 1917 р. на Миронівській селекційній станції шляхом 
індивідуального добору з угорського сорту пшениці озимої Банатка 
почалося створення легендарного сорту Українка 0246. Він був 
районований в 1929 р. та значно переважав сорти місцевої селекції за 
врожайністю. Зерно цієї сильної пшениці було світовим стандартом 
за вмістом білка та клейковини в ньому [2]. Сорт характеризувався 
також високою зимостійкістю та стабільною продуктивністю. Сорт 
Українка 0246 селекціонери широко використовували як вихідний 
матеріал, на основі якого було створено більше 200 сортів пшениці 
озимої в колишньому СРСР, Західній Європі, Америці, Австралії та 
Китаї. 

Сорт Українка 0246 вирощували більше 20 років. Але з часом 
виробництво вимагало від вчених нових сортів, які відповідали б 
сучасній культурі землеробства. Було встановлено, що методом 
спрямованої зміни ярих форм пшениці в озимі можна досягати 
суміщення у сортів таких найважливіших ознак, як висока 
продуктивність, морозо- та зимостійкість рослин і відмінні якості 
зерна. Таким методом в 1957 р. В. М. Ремесло створює сорти 
Мііронівська 264, а в 1960 р. - Миронівська 808, шедевр не тільки 
вітчизняної, але й світової селекції. За порівняно короткий строк (з 



1963 по 1968 рр.) цей сорт районували в 70 областях СРСР і висівали 
на площі понад 7 млн га та майже 3 млн га в Угорщині, 
Чехословаччині, Німеччині, Швеції, Данії, Туреччині, Пакистані і 
Китаї. Цей сорт вирощували на різних грунтах і в неоднакових 
кліматичних зонах [8]. 

Нині найбільш відомі такі сорти пшениці м'якої озимої 
Миронівського інституту пшениці, як Мирлена, Монотип, Деметра, 
Економка, Колос Миронівщини, Ремеслівна, Калинова. Над їх 
створенням працювали видатні селекціонери цієї установи в 
минулому та сьогодні - В. М. Ремесло, І. М. Єремеєв, 
Л. І. Ковалевський, Й. Й. Кораб, В. В. Шелепов, Л. О. Животков, 
М. П. Чебаков. 

Великі площі останніми роками займають в Україні і сучасні 
сорти Інституту фізіології рослин і генетики (м. Київ). Створені на 
базі цієї установи сорти за рівнем продуктивності та напрямом 
використання можна розподілити на кілька груп. Перша група -
короткостеблові високоінтенсивні, створені методом хромосомної 
інженерії і містять у своєму геномі житні транслокації [9]. За 
сприятливих кліматичних умов та використання інтенсивних 
технологій сорти цієї групи здатні формувати урожай зерна до 
100 ц/га (Смуглянка, Фаворитка, Солоха, Володарка, Чигиринка, 
Колумбія, Золотоколоса та ін.). 

Друга група - універсальні сорти (Подолянка, Богданівка, 
Добірна, Снігурка, Сонечко, ГІереяславка, Наталка та ін.). Головною 
їх перевагою є стабільність урожаю, невибагливість до умов і строків 
сівби, висока екологічна пластичність. У сортів Наталка, Сонечко, 
Почаївка, Переяславка висока якість зерна поєднується з великою 
продуктивністю. Борошно цих сортів використовують для 
виробництва хлібних виробів найліпшої якості. 

Третя група - сорти спеціального використання. Сорт Пивна має 
низький вміст білка в зерні та високу якість клейковини, що визначає 
специфічність його застосування у виробництві пива та комбікормів 
для птиці. Як сировина для пива ця пшениця має значні переваги над 
ячменем за урожайністю в усіх зонах країни. Сорти Зимоярка та 
Хуторянка - дворучки, їх можна висівати як восени, так і навесні. 
Потреба в таких сортах викликана, перш за все, нестабільністю 
перезимівлі пшениці озимої та низьким урожаєм ярої, особливо на 
півдні. За осіннього і ранньовесняного посівів вони суттєво 



перевищують за врожайністю пшеницю яру, і насамперед в Степу, 
тому їх вирощування стабілізуватиме валові збори пшениці. 
Інститут вже довгі роки очолює видатний вчений-селекціонер, 
академік В. В. Моргун. 

В Інституті землеробства виведені сучасні сорти Столична, 
Бенефіс, Аналог та ін., які рекомендовані для вирощування в умовах 
Лісостепу та Полісся. Відомі селекціонери цього інституту -
І. К. Котко, Л. М. Шередко. 

В Інституті зрошуваного землеробства А. П. Орлюк розробив 
фізіолого-генетичну модель сортів пшениці для Півдня України та 
принципи трансгресивної селекції на урожайність і адаптацію. Були 
створені та впроваджені у виробництво сорти пшениці м'якої озимої: 
Херсонська остиста, Херсонська 86, Находка 4, Херсонська безоста, 
Херсонська 99 та ін. 

Заслуговує уваги селекційна робота по створенню сортів 
пшениці озимої і в Інституті сільського господарства степової зони. 
Ця робота зосереджена на Синельниківській селекційно-дослідній 
станції Інституту. 

Основним завданням селекції пшениці озимої для зони Степу 
України є створення пластичних, стійких до несприятливих погодних 
умов сортів, які мають високу продуктивність, стійкість до вилягання 
та хвороб, характеризуються високою якістю зерна. 

Цілеспрямована селекційна робота по створенню такого типу 
сортів була розпочата на Синельниківській СДС в 1957 р. на основі 
наукового матеріалу, накопиченому в попередні роки. В основному 
це були гібридні комбінації між сортами степового екотипу 
Одеська 3, Гостіанум 237, Ставропольська 328 тощо- Всі вони мали 
слабку стійкість до вилягання, невеликий колос та дрібне зерно, 
невисоку врожайність і в біологічному та морфологічному 
підношенні не мали тих ознак, завдяки яким можна було б 
створювати нові, більш продуктивні сорти. Проте, за рахунок 
включення до робочого процесу нового вихідного матеріалу 
вітчизняної та зарубіжної селекції в короткі строки вдалося 
т в о р и т и ряд високопродуктивних форм, які володіли гарною 
зимостійкістю, посухостійкістю та високими технологічними 
показниками зерна. Кращі з них - Дніпровська 303, Дніпровська 
•140, Дніпровська 521, Дніпровська 510 - були передані на 
Державне сортовипробування. В 1972 р. в Дніпропетровській 



області, а також в Джамбульській, Чимкентській, Талди-
Курганській областях Казахстану було районовано сорт пшениці 
озимої Дніпровська 521. З 1974 р. в багатьох регіонах СРСР 
пройшов випробування та був впроваджений у виробництво сорт 
Орбіта [10]. 

Вінцем творчої праці наукових співробітників-селекціонерів 
Синельниківської СДС - А. М. Мироненка, М. М. Сатарова. 
В. І. Романенка, В. І. Стенька, В. Ф. Постриганя - стало створення та 
поширення на початку 80-х рр. минулого сторіччя у багатьох 
областях степової зони сортів Дніпровська 775 та Дніпровська 846. Ці 
сорти відрізнялися великим потенціалом продуктивності 
(7,0-8,2 т/га), високою посухо- та зимостійкістю, стійкістю до 
вилягання та осипання. Ураженість основними хворобами пшениці 
озимої знаходилася на рівні стандарту. 

Вагомим результатом багаторічної та напруженої селекційної 
роботи за нових умов господарювання стало створення сортів Зіра та 
Коханка, які мають комплекс важливих господарсько-цінних ознак, 
що забезпечують їх пластичність і стійкість до несприятливих умов 
вирощування та дозволяють отримувати порівняно високі та стабільні 
врожаї зерна пшениці озимої при вирощуванні після різних 
попередників. 

Відомо, що степова зона є найбільшим виробником зерна 
пшениці озимої в Україні. Щорічно посівні площі цієї культури в 
Степу становлять 4 5 - 5 5 % від загальної площі посівів в Україні 
[10]. 

Виробництво зерна досягає в кращі роки понад 10 млн т 
(табл. 1.1). 

Однак, в несприятливі за погодними умовами роки валовий збір 
зерна пшениці та її урожайність різко зменшуються. Так, 
наприклад, у 2012 р. в Степу було зібрано лише 5,6 млн т зерна за 
урожайності 1,99 т/га. 

Слід зауважити, що урожайність пшениці озимої в Україні 
значно відстає від аналогічних показників країн Західної Європи. За 
підвищення середньої урожайності пшениці в Україні до рівня 
провідних європейських країн валовий збір зерна може бути не 
меншим 35-40 млн т щороку. Такий обсяг зерна повністю 
забезпечить внутрішні потреби країни і збільшить його експорт. 



1.1. Виробництво зерна пшениці озимої в Україні та зоні 
Степу в різні роки 

Рік 
Виробництво зерна, тис. т Урожайність, т/га 

Рік 
Україна в т. ч. зона 

Степу Україна 
в т. ч. зона 

Степу 
1913 3645,2 1835,2 1,18 1,13 
1940 7650,1 4375,2 1,21 1,14 
1950 5988,7 3401,5 1,11 0,98 
1955 14067,3 7242,6 1,66 2,51 

1956-1960 10418,9 6461,0 1,65 1,77 
1961-1965 11528,1 5944,5 1,80 1,81 
1966-1970 15806,2 8150,5 2,30 2,36 
1971-1975 19188,1 10059,4 2,76 2,82 
1976-1980 21150,1 11215,7 2,91 2,88 
1981-1985 18056,5 8459,6 2,64 2,51 
1986-1990 23479,0 11338,7 3,64 3,58 
1991-1995 18524,7 8062,5 3,19 2,96 
1996-2000 14049,6 6849,7 2,43 2,33 
2001-2005 15536,5 8520,9 2,96 2,96 
2006-2010 18301,6 9145,6 2,86 2,69 

2011 22232,6 11393,0 3,35 3,17 
2012 15762,6 5614,6 2,80 1.99 
2013 23085,0 10823,0 3,52 2,80 
2014 24960,9 11521,2 4,13 3,5 

Незважаючи на те, що сьогодні високу питому вагу в посівах 
пшениці озимої займають районовані сорти, занесені до 
Державного реєстру як сильні та цінні за якістю зерна, у 
виробничих умовах вони за борошномельними показниками 
нерідко поступаються встановленим технологічним вимогам та 
стандартам щодо даної категорії продукції. В зв'язку з цим, 
підвищення якості зерна є-одним з основних напрямів розвитку 
сільського господарства країни. Цього можна досягти за умови 
дотримання новітніх технологій вирощування зернових культур, 
зокрема, пшениці озимої, покращання технічного рівня 
ісрмовиробництва, вдосконалення системи контролю якості зерна 
III продуктів його переробки. 



2. БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Рід пшениці Triticum L. поліморфний за видовим складом. У 
науковій літературі зустрічається характеристика 28 її видів. 

Види пшениці за кількістю хромосом у соматичних клітинах 
поділяються на 4 генетичні групи: 

1 -диплоїдні (2п-14) - однозернянка культурна (Tr. monococcum 
L.), однозернянка дика (7r. aegilopoides Link.) та ін.; 

2 - тетраплоїдні (2п-28) - пшениця тверда (Tr. durum Dest.), 
польська (Tr. polonicum L), карталінська, або перська (Tr. cartalicum 
Nevski, Tr. persicum Vav.), тургідум, або англійська (Tr. turgidum L.), 
Тимофеева, або Зандурі (Tr. Timopheevi Zhuk.), полба, або культурна 
двозернянка (Tr. Dicoccum Shueb.), та ін.; 

3 - гексаплоїдні (2п-42) - пшениця м'яка (Tr. aestivum L.), 
пшениця Маха (Tr. Macha et. men. Deky), спельта (Tr. spelta L.), 
карликова (Tr. compactum Host.), круглозерна (Tr. sphaerococcum 
Pers.) та ін.; 

4 - октаплоїдні (2n-56) - пшениця грибобійна (Tr. fungicldum 
Zhuk.). 

Поділяючи види пшениці за морфологічними особливостями 
розрізняють дві групи: пшениці справжні, або голозерні і полб'яні, 
або плівчасті. Плівчасті, на відміну від голозерних, утворюють 
ламкий колос, який у достиглому стані при легкому надавлюванні 
ламається на окремі колоски з зерном разом із члениками стрижня. 
При обмолочуванні голозерних пшениць у бункер комбайна 
надходить очищене зерно, яке не містить лусок. 

Голозерні пшениці включають до себе: м'яку, тверду, тургідум, 
карликову, круглозерну, польську, карталінську, а плівчасті -
спельту, однозернянку, двозернянку, Маху, Тимофеева та інші дикі 
види. 

Серед усіх видів найбільше поширення і значення мають м'яка 
та тверда пшениці. їхні посіви перевищують 98% загальної площі 
пшениці. При цьому на частку м'якої припадає 90% площі. 

Ботанічна характеристика пшениці 
Пшениця належить до родини тонконогозих (Роасеае) роду 

Triticum. 




