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П р о а н а л ізо ва н о  проблем и зи м о ст ій к о ст і озим и х зер н о ви х  кул ьт ур  (пш ениця, ж ит о, 
т ри т и кале) т а способи оцінки м орозо - т а зим ост ій кост і озим их зернови х  культ ур. Н а  
о сн ові от рим аних р езул ь т а т ів  за п р оп он ован о  уд оск он ал ен и й  сп о с іб  ек о л о гіч н о ї оц інки  
т а до бору росли н  за  м о р о зо -, зи м ост ій к іст ю  озим и х зер н о ви х  кул ьт ур  з  ур а х ува н н я м  
т ем п ер а т ур н о -св іт л о ви х  чинників у  п ер іод  осін н ьо ї в е ге т а ц ії, дан и х м он іт о р и н гу  т а  
особли вост ей  п ер ези м івл і у  спец іально ст ворен и х  екст рем альн и х  п риродних у м о ва х . 
Д ослідж ен н я проводили в  у м о в а х  Л ісо ст еп у  У країни  (М и рон івськи й  інст ит ут  пш ениці 
ім. В .М . Р ем есла) т а П олісся (Ж и т ом и рськи й  нац іональний  а гроекологіч н и й  у н ів е р 

си т ет ).

К л ю ч о в і слова: м о р о зо -, зим ост ій кіст ь, о зим і зер н о в і к ульт ури  (пш ениця, ж ит о, т р и 
т и к а л е), ек ст рем ал ьн і п ри родн і у м о ви , п а п ер о ві рулон и , ґр ун т о ві ванни.

Вирішальними чинниками впливу на 
рівень готовності озимих культур до пе
резимівлі є температурні і світлові умови 
в період осінньої вегетації, а також різні 
технологічні чинники, що визначають ак
тивність метаболізму в період входження 
рослин у зиму. Важливе значення для ви
живання озимих культур має здатність ге
нетично обумовленої спроможності сорту 
протистояти дії несприятливих чинників 
та особливості різних агроекологічних сис
тем, в яких його вирощують.

У деякі роки пошкодження посівів набу
ває катастрофічного характеру. Незважаю
чи на багаторічні зусилля багатьох учених, 
вагомих практичних успіхів у розв’язанні 
цієї проблеми досі не досягнуто. Це по
требує пошуку нових або удосконалення 
існуючих концепцій щодо морозо-, зимо
стійкості озимих зернових культур, вдоско
налення системи моніторингу і прогнозу
вання перезимівлі рослин, а також способів 
екологічної оцінки моростійкості озимих 
зернових культур.

Як відомо, кожна із зон вирощування 
озимих зернових культур у країнах СНД та 
інших регіонах світу має специфічні кри
терії оцінки зимостійкості [1]. Складність 
добору озимої пшениці на зимостійкість
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у Лісостепі України відзначав A.A. Горлач 
[2], який обґрунтовував доцільність штуч
но створених несприятливих умов для зи
мівлі культури, наприклад, висівання на 
схилах, де сніг не затримувався, адже у та
кий спосіб виявляється спроможність до 
відновлення щільності стеблостою після 
зимового зрідження.

Ш ирокого розповсюдження у селек
ційній практиці набув метод прямого про
морожування рослин у посівних ящиках, 
що дає змогу виділяти лише ті сорти, що 
сильно різняться за морозостійкістю. Тобто 
той самий сорт, висіяний у різні ящики з 
певним часовим інтервалом, може мати 
різну морозостійкість [3].

Низькотемпературний стрес спричиняє 
пригнічення росту рослин, зниження маси 
зерна в колосі, маси 1000 зерен, зменшення 
числа колосків у колосі й довжини коло
са [4].

Зимостійкість гібридних популяцій 
було визначено за морозостійкістю, яку 
вони мали на відкритих стелажах селек
ційного комплексу. У такий спосіб було 
встановлено, що чим слабкіша зимостій
кість одного з сортів, тим у більших межах 
варіює ця ознака у F6 [5].

Рослини, які вирощували у природних 
умовах у посудинах, розміщених на стела
жах, характеризуються швидшим процесом
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загартування і повільнішим темпом зни
ження цієї властивості. Такі рослини більш 
морозостійкі порівняно із загартованими 
безпосередньо у ґрунті [6|.

Часто в погоні за продуктивністю се
лекціонери використовують у гібридизації 
сорти інтенсивного типу, що, здебільшого, 
не вирізняються високою морозостійкіс
тю. Нові інтенсивні сорти пшениці озимої 
поступаються за зимостійкістю своїм екс
тенсивним попередникам [7].

Із застосуванням інтенсивних техно
логій вирощування різко зросли вимоги 
до сортів пшениці озимої. Перебороти 
зворотну кореляцію між продуктивністю 
й зимостійкістю селекціонери можуть за 
допомогою детального вивчення фізіології 
рослини цієї культури [8].

Загалом, за даними Ф.М. Куперман та 
В.І. Пономарьова, які детально проаналі
зували відповідні літературні джерела за 
45-річний період (1927-1971), існує по
над 200 способів діагностики зимостійкості 
озимих зернових культур [9].

Низка дослідників стверджують, що зи
мостійкість — це складна і мінлива влас
тивість рослинного організму, обумовлена 
значним комплексом фізіолого-біохімічних 
особливостей і анатомо-морфологічних 
ознак. У різних регіонах, як відзначалося 
вище, існують специфічні умови осінньо- 
зимово-весняного періоду, однак потенцій
на морозостійкість, як правило, формуєть
ся за 2 -3  тижні після припинення осінньої 
вегетації [10].

Багаторічні дослідження, проведені у 
фітотроні Миронівського інституту пше
ниці, дали змогу пов'язати морозостійкість 
з екологічними чинниками і генетичними 
особливостями сортів. Морозостійкість є 
відносною властивістю. Абсолютної стій
кості до морозу не проявив жоден із сортів 
за будь-яких умов вирощування. Розвиток 
ознаки морозостійкості визначається гене
тичними чинниками та осінньо-зимово-вес- 
няними умовами вегетаційного періоду.

Наведений нами літературний огляд 
засвідчив про відсутність єдиного спосо
бу оцінки й добору морозо- і зимостійких 
форм, який би характеризувався просто

тою, доступністю та надійністю і забез
печував високу вірогідність проведених 
досліджень.

Мета дослідження — визначити основ
ні чинники пошкодження посівів і на цій 
основі удосконалити та запропонувати спо
сіб екологічної оцінки і добору за морозо-, 
зимостійкістю озимих пшениці, тритикале 
та жита, що надасть змогу поліпшити ге
нетичний потенціал нових сортів за цим 
показником.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводили в лісостепо
вій частині України (Миронівський інсти
тут пшениці ім. В.М. Ремесла, упродовж 
1989-2011 рр.) і були продовжені в умо
вах Полісся (Ж итомирський національ
ний агроекологічний університет, 2011 — 
2015 рр.). Ґрунтові ванни довжиною 300 см, 
шириною 100 см і висотою 50 см, наповне
ні звичайним чорноземом з орного шару 
ґрунту, розміщували на висоті 50 см над 
поверхнею землі на спеціальних підстав
ках. У третій декаді вересня у них висівали 
сорти пшениці озимої — 50 насінин у кож
ному рядку через 1,5 см, із міжряддям 7 см. 
За необхідності — поливали. З  настанням 
яровизації встановлювали ґрунтові тер
мометри, за допомогою яких визначали 
температуру ґрунту до його замерзання у 
ґрунтових ваннах і циліндрах.

Дослідження проводили із 44 сортами 
пшениці озимої, 38 — тритикале озимого, 
п’яти сортами — жита озимого.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Умови загартування рослин у ґрунтових 
ваннах в осінній та зимовий періоди по
рівняно з польовими були доволі жорстки
ми. Якщо в польових умовах за зниження 
температури повітря поверхня ґрунту во
сени за одну добу промерзає поступово з 
інтервалом 1-2 см, а за сильного знижен
ня — до 4 -5  см, то у ґрунтових ваннах ви
холоджування та промерзання ґрунту від
бувається контрастно та швидко. Тому на 
рослину впливають різкі стресові зміни як 
від низьких температур, так і від глибоких 
тривалих відлиг.
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Т аблиця 1
Результати моніторингу температур повітря в період перезимівлі озимих зернових культур, °С

Дата
Година доби

Мах Міп Середнє
0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

01.02.2012 р. -21 ,4 -23 ,0 -24 ,2 -19 ,8 -17 ,5 -15 ,2 -21 ,2 -20 ,4 -15 ,2 -24 ,2 -20 ,3

02.02.2012 р. -22 ,4 -25 ,5 -26 ,4 -20 ,6 -19 ,0 -20 ,6 -23 ,0 -24 ,3 -19 ,0 -26 ,4 -22 ,7

03.02.2012 р. -25 ,4 -26 ,9 -27 ,9 -2 2 ,8 -18 ,6 -8 ,6 -1 7 ,8 -17 ,3 18,6 -27 ,9 -17 ,3

08.02.2012 р. -21 ,8 -22 ,2 -19 ,2 -15 ,8 -13 ,8 -14 ,0 -16 ,2 -19 ,0 -13 ,8 -22 ,2 -17 ,8

10.02.2012 р. -21 ,7 -22 ,5 -22 ,2 -17 ,0 -13 ,2 -13 ,4 -17 ,0 -19 ,9 -13 ,2 -22 ,5 -18 ,4

11.02.2012 р. -21 ,9 -22 ,7 -2 3 ,6 -18 ,6 -15 ,8 -17 ,7 -22 ,4 -25,1 -1 5 ,8 -25,1 -21 ,0

12.02.2012 р. -27,1 -26 ,2 -26 ,2 -1 9 ,6 -12 ,0 -13 ,8 -18 ,3 -20,1 -1 2 ,0 -27 ,1 -20 ,4

13.02.2012 р. -21 ,4 -25 ,0 -25 ,5 -15 ,2 -11 ,2 -11 ,5 -12 ,0 -12 ,2 -1 1 ,2 -25 ,5 -16 ,8

На основі узагальнення температур
них параметрів повітря в умовах Полісся 
України у 2011-2012 рр. відзначимо, що їх 
мінімальні значення впродовж 12 днів іно
ді сягали -27,9°С (3.02.2012 р.) (табл. 1), 
що і спричинило повну загибель рослин 
пшениці озимої у спеціально створених 
природних екстремальних умовах (ґрун
тові ванни).

Щодо динаміки перезимівлі озимих 
зернових культур, то серед сортів трити
кале озимого слід відзначити Декад 90 та 
Сіре 57, рівень зимостійкості яких стано
вив 30% живих рослин, натомість у дев’я 
ти сортів цей показник був на рівні 1-3%. 
Отже, із 38 досліджуваних сортів трити
кале перезимували рослини 11 сортів, а 
з п’яти сортів жита — рослини чотирьох 
сортів. Зауважимо, що усі сорти пшениці 
озимої загинули (табл. 2).

Вивчали також морозостійкість рослин 
за пізніх термінів сівби. За сівби 23.11.2011р. 
рослини ввійшли у зиму у фазі ш иль
ця. Слід наголосити, що рослини майже 
всіх дев’яти сортів жита (Хасто, Хазарка, 
Пам'ять Худоєрко), пшениці (Миронівська 
808, Подолянка, Волошкова) та тритикале 
(Раритет, Харроза і АД-256) перезимували, 
але з різною часткою збереженості: пше
ниця — 3-5% , жито і тритикале — 30-35% 
живих рослин.

Результати досліджень А.М. Васильєвої 
свідчать, що за допомогою висіву селекцій
ного матеріалу пшениці озимої у ґрунтові

Таблиця 2
Зимостійкість сортів жита озимого та трити

кале у природних екстремальних умовах 
(ґрунтові ванни)

№ пор. Сорт культури Кількість живих 
рослин, шт.

Тритикале озиме
1 АД 256 2
2 Ратне 1
3 Букет 1
4 Трибун 1
5 Легіон 1
6 Декад 90 10
7 Сіре 57 10
8 Декад 22 3
9 Горинь 1 1
10 Таза 1
11 Валентіно 1

Ж ито озиме
1 Хасто 3
2 Х амарка 4
3 Слобожанець 3
4 Ю р'ївець 8
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Таблиця З
Зимостійкість сортів пшениці озимої в паперових рулонах

№ пор. Сорт Всього рослин, шт. Живих рослин, шт. % живих рослин 
від заг. кількості

1 Елегія 110 8 7,3

2 М онотип 112 0 0

3 М итець 98 0 0

4 Зразкова 99 2 2,0

5 М ирлена 110 7 6,3

6 М иронівська 808 110 57 52,7

7 П одолянка 110 46 41,8

8 С муглянка 105 11 10,5

9 Хуртовина 100 16 16,0

10 Н аталка 105 ЗО 28,6

11 Богдана 103 23 22,3

12 Ремеслівна 108 34 31,5

ванни у декілька термінів можливо отримати 
його чітку диференціацію за морозо-, зимос
тійкістю і одержати повноцінний вихідний 
селекційний матеріал для створення морозо-, 
зимостійких сортів цієї культури [11].

Також було визначено морозостійкість 
12 сортів пшениці озимої у паперових 
рулонах. Для цього насіння розкладали 
в рулони 10.02.2011 р. (по 4 рулони кож
ного сорту), після чого упродовж двох діб 
залишали в кімнатних умовах. З появою 
«шилець» рулони утримували у природ
них умовах, попередньо зливши воду З 
1.03.2011 р. рослини в рулонах висаджува
ли у ґрунт вегетаційної ділянки.

Результати досліджень свідчать, що по
рівняно високою морозостійкістю характе
ризуються сорти Миронівська 808 та По
долянка (табл. 3).

Упродовж 2014-2025 рр. досліджували 
морозостійкість 22 сортів пшениці, три
тикале та жита озимих у поліетиленових 
циліндрах об’ємом 5 дм3. У досліді вико
ристовували дерново-опідзолений ґрунт, 
дно циліндрів мало отвори, через які над
лишок води вільно стікав. На дно циліндра 
розміщували дрібнозернистий щебінь ша

ром 3 -4  см, У кожний циліндр висівали по 
25 рослин. У 2014 р. посів здійснили в 
оптимальні терміни для цієї зони — 22.09. 
За необхідності поливали. Рослини під
раховували в період їх входження в зиму 
і після відростання. Із 22 досліджуваних 
сортів тільки у 10 сортів залишилися по
одинокі рослини, які дали повноцінне по
томство (табл. 3). Хоча зерно було щуплим 
(маса 1000 зерен становила 25-30 г), на
сіння цих колосків дали повноцінні сходи 
за висіву їх необмолоченим колоссям на 
вегетаційній ділянці.

Слід наголосити, що оптимальною зи
мостійкістю відзначився сорт жита озимого 
Хасто, рівень перезимівлі пшениці озимої 
і тритикале був майже на одному рівні, 
але, зауважимо, два сорти пшениці озимої 
(Богдана і Кохана) мали низький рівень 
зимостійкості — 27-29%. Щодо агрометео
рологічних умов перезимівлі, то вони були 
порівняно сприятливими, адже мінімальна 
температура повітря опускалася не нижче 
-19,2°С, а на поверхні снігу до -20,5°С.

Навіть за умов перезимівлі в поліетиле
нових циліндрах для рослин формуються 
екстремальні умови.
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висновоки
Органічне поєднання створених екс

тремальних температурних фонів з по
льовими сприятиме ефективній оцінці та 
добору рослин, потомства яких можуть 
бути вихідним матеріалом для створення

нових морозо- та зимостійких сортів. За 
несприятливих умов кліматичних змін та 
економічної кризи впровадження таких 
методів оцінки сприятиме істотному по
кращенню результативності екологічної 
селекції.
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