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Вступ 

 

Інтенсифікація рослинництва, особливо в несприятливих умовах довкілля, 

потребує не лише підвищення потенційної продуктивності сортів і агроценозів, але і 

їх екологічної стійкості. Основна роль у вирішенні цих проблем належить селекції і 

сортовій агротехніці. Але, на жаль, велика кількість сортів озимої пшениці 

недостатньо вивчається за різних умов вирощування, тому передчасно виходять у 

тираж, хоча деякі з них могли б зайняти належне місце у виробництві конкретного 

регіону або для конкретних умов вирощування, у тому числі як вихідний матеріал у 

селекції стійких сортів до несприятливих умов зовнішнього середовища. Вирішити 

проблему оптимізації норми реакції сорту можна у випадку прив’язки його до 

конкретних лімітуючих чинників зовнішнього середовища.  

Відповідно добраний сортовий склад пшениці та запровадження сортових 

технологій дадуть змогу максимально реалізувати потенціал сортів і отримувати 

високі й стабільні врожаї в кожному господарстві. 

У даний час у науково-дослідних установах виробляється близько  

140 тис. тонн елітного насіння, в тому числі 100 тис. тонн озимих культур. 

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН є однією з 

основних наукових установ регіону в галузі сільського господарства і безпосередньо 

впливає на підвищення рівня науково-технічного прогресу в Сумській області, 

виконуючи функції регіонального Центру наукового забезпечення агропромислового 

виробництва. В Інституті ведеться добір сортів за агробіологічними властивостями, 

враховуючи в першу чергу вегетаційний період, урожайність зерна, стійкість до 

хвороб і вилягання. 

Щорічно в демонстраційних полігонах Інституту випробовується близько 100 

сортів пшениці озимої, 10 сортів жита озимого, 8 сортів тритикале озимого, 50 сортів 

ячменю озимого, 20 сортів ячменю ярого, 10 сортів пшениці ярої, 110 гібридів 

кукурудзи з метою виділення найбільш пристосованих до природно-кліматичних 

умов нашого регіону, вивченням їх сортових якостей та прийомів агротехніки.  

Інститут займається виробництвом високоякісного насіння для забезпечення 

сільськогосподарських підприємств Сумської області посівним матеріалом, а також 

реалізацією насіння в інші регіони країни. Науковці Інституту в тісному контакті 

працюють з провідними вченими Селекційно-генетичного інституту НААН, 

Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, Миронівського інституту пшениці 

ім. В.М. Ремесла НААН та інших наукових закладів.  



На демонстраційних полігонах Інституту, відбуваються практичні навчання 

сільгоспвиробників та фермерів, знайомство з новими сортами 

сільськогосподарських культур занесених до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні. 

Сорти бувають високоінтенсивні, напівінтенсивні та універсальні. До 

високоінтенсивних належать в основному низькорослі сорти. Генетичний потенціал 

продуктивності сортів цієї групи перевищує 100 ц/га, для реалізації його потрібні 

високий агрофон, сприятливі умови, суворе дотримання технологічного процесу, 

надійний захист від хвороб та шкідників. Рослини практично не вилягають. Віддача 

від внесення добрив у цієї групи сортів найвища. Оптимум реалізації потенціалу їх 

сягає 60–80%, а 20–40% – у резерві, якого буває достатньо для нарощування 

урожайності в найбільш сприятливі роки. Проте ці сорти недоцільно 

використовувати в умовах, де їхні можливості реалізуються лише на 30–40%. В 

умовах низького агрофону, поганих попередників, низького ресурсного забезпечення 

та в екстремальних умовах високоінтенсивні сорти можуть знижувати врожайність 

більшою мірою, ніж напівінтенсивні та універсальні.  

Останніми роками селекційними закладами створено універсальний тип сортів. 

Основною особливістю сортів цього типу є високий (80–90 ц/га) рівень урожайності 

за інтенсивної технології вирощування та досить високий нижній поріг урожайності 

в середніх умовах господарювання, тобто на середніх та низьких агрофонах, при 

дещо нижчому рівні агротехнологічного процесу. Використовуючи ці сорти, 

хлібороби можуть одержувати високий і більш стабільний урожай. 

Наступний тип представляють напівінтенсивні сорти. Вони найбільш 

адаптовані до несприятливих факторів зовнішнього середовища, ефективніше 

реалізують агрофони середньоеродованих і бідніших ґрунтів, природні ресурси 

ґрунтів. Їх можна розміщати після посередніх і гірших попередників, при 

відхиленнях від прийнятої агротехніки. Вони пластичніші щодо строків сівби. При 

розміщенні їх на високих агрофонах, по кращих попередниках, за сприятливих умов, 

ці сорти можуть вилягати і знижувати врожайність. Виходячи з того, що в 

господарствах не всі площі посіву озимих можна забезпечити високим агрофоном, 

підібрати добрі попередники, організувати належний агротехнологічний процес, то в 

кожному із них варто висівати 3–5 сортів всіх трьох типів – високоінтенсивні, 

універсальні та напівінтенсивні, які мають бути взаємодоповнюючими. При 

забезпеченні відповідних умов кожен з них здатен забезпечувати високу і стабільну 

урожайність.  



Якщо раніше набір сортів у виробництві не мав значних відмінностей щодо 

вегетаційного періоду, то нині положення дещо змінилося. У Реєстрі є сорти різних 

груп стиглості. Рання група представлена найменшою кількістю. Це пояснюється 

тим, що селекціонерам важко поєднати в одному генотипі високу продуктивність і 

скоростиглість. До середньоранніх можна віднести сорти, які достигають на 5 – 6 

днів пізніше за ранньостиглі. Середньостигла група найчисленніша. У кожному 

господарстві варто мати сорти всіх груп стиглості. По перше – біологічний оптимум 

найвищої урожайності буває лише протягом 8 – 10 днів після настання стиглості, а 

при перестої щодня втрачається до 50 – 100 кг зерна на гектарі. За сівби одним 

сортом зібрати вирощене у такі короткі терміни важко, якщо ж висівати кілька 

сортів, різних за строками достигання, то їх збирають у міру достигання кожного в 

найбільш стислі строки і процес розтягується, створюється «так званий» збиральний 

конвеєр, тобто оптимізуються строки жнивного комплексу. По-друге, фактор 

скоростиглості в посушливих умовах інколи відіграє позитивну роль за рахунок 

формування урожайності в період до настання суховійних явищ і жорстких посух. І, 

навпаки, в окремі роки при весняно-літніх посухах ранні сорти до випадання опадів 

уже закінчують формування зернівки, а дощі, які випадають пізніше, сприяють 

підвищенню продуктивності уже середньостиглих і середньопізніх сортів. Виходячи 

із цього чинника, у кожному господарстві варто висівати 3–5 сортів різних груп 

стиглості, причому, на нашу думку, рання й середньопізня групи мають займати 

приблизно по 45-50% посівних площ, середньоранні і середньостиглі – по 50-55 %. 

Дуже важливою особливістю є морозо- і зимостійкість сорту, адже випадки 

загибелі озимини від вимерзання трапляються часто. Великий вплив на зимостійкість 

мають загальний рівень культури землеробства і цільові агротехнічні прийоми. 

Проте визначальним фактором перезимівлі є генетична основа та біологічні 

властивості сорту. Придатними для вирощування в основних зонах Сумщини 

вважаються сорти із середньою та вищесередньою зимостійкістю, які витримують 

зниження температури на глибині вузла кущіння до мінус 18...20°С.  

Добираючи сорти, потрібно також знати різницю між сортами щодо 

витривалості до посухи і суховійних явищ, оскільки вони по-різному реагують на 

цей чинник. Важливо враховувати стійкість рослин окремих сортів до вилягання, 

осипання, проростання зерна в колосі, весняних заморозків і похолодань тощо. 

  



Характеристика 

сортів зернових культур,  

які пропонуються до вирощування  
 

ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА ПОДОЛЯНКА 

Оригінатор : Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук 

України (м. Київ); Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (с. 

Центральне, Миронівський район, Київська область).  

У Реєстрі сортів рослин України з 2003 р. 

Рекомендований для вирощування в Степу, Лісостепу та  на Поліссі. 

Господарські та біологічні характеристики: 

* Високоврожайний, максимальна  врожайність 113,7 ц/га.         

* Середньоранній. 

* Зимостійкість висока (7–8 балів). 

* Посухостійкість висока (7–8 балів). 

* Середньостійкий до вилягання. 

* Стійкість до обсипання висока (7–9 балів). 

* Середньостійкий проти ураження борошнистою росою, бурою листковою 

іржею, кореневими гнилями. 

Якість зерна. Вміст білка 13,5–14,7%, сирої клейковини – 28,7–31,5%, сила 

борошна 320–410 о.а., об’єм хліба 1100–1210 см
3
. Борошномельні та 

хлібопекарські властивості відмінні. Загальна оцінка хлібопекарських 

властивостей 4,0–4,2 бала. Сильна пшениця. 

Апробаційні ознаки. Різновидність лютесценс. Колос конусоподібний, 

середньої щільності, на верхівці має остюкоподібні відростки. Колоскова луска 

овальна. Зубець короткий, тупий, плече пряме, широке. Кіль тупий, сильно 

виявлений. Зернівка велика, яйцеподібна, з  неглибокою борозенкою. 

Агротехнічні вимоги.  Сорт універсального типу. Невибагливий до умов 

вирощування, має  високу екологічну пластичність. Придатний для вирощування 

за інтенсивною технологією з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив та 

своєчасним захистом від бур’янів, хвороб і шкідників. Норма висіву 4,5–5,5 млн. 

схожих насінин на 1 га. На високих фонах мінерального живлення для 

запобігання виляганню необхідно вносити ретарданти. 



ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА БОГДАНА 

 

Оригінатор : Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук 

України (м. Київ); Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (с. 

Центральне, Миронівський район, Київська область).  

У Реєстрі сортів рослин України з 2006 р. 

Рекомендований для вирощування в Лісостепу, Степу та на  Поліссі. 

Господарські та біологічні характеристики: 

* Високоврожайний, максимальна врожайність 98,2 ц/га. 

* Середньостиглий. 

* Морозостійкість висока. 

* Посухостійкість висока. 

* Стійкий до вилягання. 

* Стійкий до обсипання. 

* Середньостійкий проти ураження борошнистою росою та бурою листковою 

іржею. 

 Якість зерна. Натура зерна 683 г/л, вміст білка 12,9–14,7%, сирої клейковини 

– 26,6–32,3%, сила борошна 242–365 о.а., об’єм хліба 830–1110 см
3
. 

Борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Сильна пшениця. 

Апробаційні ознаки. Різновидність лютесценс. Колос пірамідальний, 

середньої щільності. Колоскова луска яйцеподібна, зубець короткий, ледь 

загострений, плече середнє, скошене. Кіль ледь загострений. Зернівка червона, 

яйцеподібна, з неглибокою борозенкою.  

Агротехнічні вимоги. Сорт інтенсивного типу. Екологічно 

пластичний. Вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальних 

доз мінеральних добрив та своєчасним захистом від шкідників та хвороб. Норма 

висіву 4,5–5,5 млн. схожих насінин на 1 га залежно від зони та 

вологозабезпечення. Щоб запобігти виляганню, на високих фонах мінерального 

живлення необхідно вносити ретарданти.  

  



ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА МІП ВИШИВАНКА 

Оригінатор Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН (с. 

Центральне, Миронівський район, Київська область).  

У Реєстрі сортів рослин України з 2017 р. 

Рекомендований для вирощування в Степу, Лісостепу та  на Поліссі.  

Метод створення:  Самозапилення 

Біологічні та господарські характеристики. Напрям використання: зерновий. 

Група стиглості: середньостиглий. Урожайність: 57,6-67,2 ц/га. Зимостійкість 

(холодостійкість): 8,2-8,8 балів. Стійкість до посухи: 8,6-9,0 балів. Стійкість до 

полягання:  8,3-8,7 балів. Стійкість до осипання:  8,7-9,0 балів. Стійкість до 

окремих видів шкідників (хвороб): Фузаріоз колосу – 8,8-9,0 балів; Борошниста 

роса – 8,5-8,7 балів; Іржа бура – 8,5-9,0 балів. 

Усереднена урожайність сорту за п'ять попередніх років склала 53,1 - 62,9 

ц/га. Урожайність сорту 57,6 - 67,2 ц/га. Тривалість періоду вегетації складає 260 - 

278 діб. Висота рослини - 101,2 - 91,3см.  

Якість зерна: Натура зерна 826 г/л. Вміст сирого протеїну 13,1-14,3 %, 

сирої клейковини – 26,3-29,1 %, сила борошна 310-340 о.а., об’єм хліба 850-1200 

см
3
. 

Особливості сорту: Стабільно формує високий рівень урожайності по 

зонах Полісся, Лісостепу та Степу. За умов раннього внесення азотних добрив 

сприяє додатковому продуктивному кущінню. Стійкий проти заселення хлібним 

жуком. Стійкий до підгоряння зерна в колосі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА КРАЄВИД 

 

Оригінатор: ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт. Чабани, Києво-

Святошинський р-н., Київська обл.) 

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2013 року. 

Зона вирощування: Лісостеп та Полісся України. 

Апробаційні ознаки: сорт створено методом індивідуального добору з 

третього покоління гібридної комбінації. Різновидність – еритроспермум. 

Кущ напівпрямостоячий. Стебло міцне, слабо виповнене, висотою 80-90 см. 

Листя, стебло та колос – неопущені, глянцеві, світлозелені. Листки великі за 

довжиною і шириною, яскраво-зеленого кольору, без воскового нальоту. Після 

достигання стебло та колос мають білий колір. Колос циліндричний, довжиною 8-

9 см. Середньої щільності. Колоскова луска – яйцеподібна з добре вираженою 

нервацією. Зубець колоскової луски прямий, середньої довжини. Плече вузьке, 

скошене. Киль добре виявлений. Остюки розходяться в сторони, цупкі, солом’яно 

- жовті. Зерно червоне, крупне, яйцеподібної форми. Борозенка неглибока, чубчик 

середньо – опушений. Маса 1000 зерен – 48,6 г. 

Якість зерна: відповідає вимогам, що ставляться до цінних пшениць. Зерно 

містить до 14 % білки, 32 % сирої сирої клейковини. Борошномельні та 

хлібопекарські властивості добрі, сила борошна 320 о.а., об’єм хліба 620 мм. 

Особливості сорту:Сорт інтенсивного типу. Сорт середньостиглий, дозріває 

за 280-285 днів, високоврожайний. Під час сортовипробовування    (2007 – 

2009 рр.) середня врожайність становила 9,75 т/га, що на 2,05 т/га перевищує 

стандарт. Зимостійкість – вище середньої. Висока стійкість до вилягання, 

борошнистої роси, септоріозу та фузаріозу колоса, стікання та проростання зерна 

в колосі, осипання. 

 



ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА  ПИЛИПІВКА 
 
 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення НААН (м. Одеса). 

 Занесений до Реєстру сортів рослин України у 2011 р. 

 Господарські та біологічні характеристики: напівінтенсивного типу, 

степової екології, урожайність 7,24-8,09 т/га, що на 6,9% вище стандарту Одеська 

267;  середньоранній, колоситься та дозріває на 1-2 доби раніше Одеської 

267;  тривалість яровизаційного періоду та фотоперіодична чутливість се-

редні; посухостійкість вище середньої, морозо-, зимостійкість високі;  стійкість до 

летючої сажки – 8 балів, жовтої іржі – 7 балів, септоріозу – 6-7 балів, фузаріозу 

колосу – 5-6 балів;  стійкий до проростання зерна на пні;  стійкість до вилягання – 

вище середньої. 

 Якість зерна: належить до сильних сортів пшениці сила борошна 280-450 о. 

а., вмiст білка 12,5-14,0%, об’єм хліба 1480 см3, загальна оцiнкахлiба 4,8-5,0 бала. 

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум, середньорослий, ви- сота 

рослини 110-120 см. Колос веретеноподібний, середньої щільності та довжини, 

після дозрівання світло-білого кольору. Остюки середні за розмі- ром, 

розходяться в сторони, не цупкі. Колоскові луски овально- яйцеподібні, зубець 

короткий (2 мм), нервація добре виражена, кіль доходить до основи луски, плече 

середньої ширини, пряме або трохи скошене. Зерно червоне, овальне. Маса 1000 

зерен 38-40,5 г. 

Агротехнічні вимоги: найбільш придатний для використання при звичайних 

технологіях вирощування по гірших попередниках. На відміну від сортів 

інтенсивного типу менш чутливий до зміщення строків сівби як у бік ранніх, так і 

пізніх. На збіднених на поживні речовини полях добре реагує на підживлення 

мінеральними добривами підвищенням урожайності та покращенням якості зерна. 

Дуже великі дози азотних добрив можуть викликати вилягання посіву. 

 

 

 

 



 

ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА ЛІРА ОДЕСЬКА 

 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут — Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення, ПрАТ «Селена». 

Занесений до Реєстру сортів рослин України на 2013 рік та рекомендований 

для усіх зон України. 

Біологічні ознаки: Короткостебловий (86-92 см), з товстим міцним стеблом, 

що забезпечує високу стійкість до вилягання (9 балів). Стійкий до осипання (8 

балів) та проростання на пні (7-8 балів). Вирізняється крупним (11-12 см), добре 

озерненим колосом (64-72 зерен) з хорошою кущистістю (680-710 продуктивних 

стебел на 1 м
2
). Середньостиглий. Вегетаційний період 282-285 днів (рівний сорту 

Антонівка); 

Морозо-зимостійкість підвищена (7-8 балів), посухо-жаростійкість — висока 

(8-9 балів). Польова стійкість до захворювань (у балах): бурої іржі — 5-6, 

борошнистої роси — 5-6, летючої і твердої сажки — 4-5. 

Різновидність – еритроспермум. 

Господарські ознаки: універсального типу використання на різних агрофонах. 

За сортотипом сорт схожий на сорт Антонівка. Високоврожайний. У посушливі 

роки (2010-2012 рр.) у державному сортовипробуванні максимальна урожайність 

склала 10,04 т/га, при середній величині у різних агроекологічних зонах 5,17-6,36 

т/га, що вище національних стандартів на 3,2-16,8%. 

Якість зерна: за даними лабораторії якості зерна Інституту експертизи сортів 

рослин України сорт Ліра одеська вирізняється підвищеними показниками якості 

зерна сильної і надсильної пшениці: маса 1000 зерен — 38,8-42,4 г; вміст білка 

14,2-14,4%, сирої клейковини 29,5-33,1%о, сила борошна 390-418 о. а. 

Агротехнічні вимоги: сорт показує високу позитивну реакцію на підвищення 

мінерального азотного живлення (К — 10,4-13,6). 

Особливості сорту: Високий генетичний потенціал продуктивності 

поєднується з підвищеною пластичністю та витривалістю до біотичних і 

абіотичних стресових факторів. 

 



ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА ЗДОБНА 

 

Оригінатор : Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (м. Харків). 

Рік внесення до Реєстру сортів рослин України – 2016.  

Рекомендовано для вирощування в Степовій і Лісостеповій зонах України. 

Біологічні та господарські характеристики: вегетаційний період  у зоні 

Степу — 268  днів, Лісостепу – 271 день. Висота рослин — 85–86 см.  

Маса 1000 зерен — 41,3–43,1 г. Польова оцінка зимостійкості сорту озимої 

пшениці в зоні Степу – 8,3 бала, Лісостепу – 9,0 балів. Група зимостійкості – 

висока. Стійкість до вилягання — 8,1–8,4 бала, осипання — 8,8–8,9 та посухи — 

8,2–8,6 бала.  

Стійкість сорту озимої пшениці проти основних хвороб (бали): борошнистої 

роси у зоні Степу – 8,1, Лісостепу – 8,1; бурої іржі – 8,3 і 8,8; фузаріозу – 9,0 і 8,6 

відповідно.  

Вміст білка — 13,0–13,1%, клейковини – 27,0–27,5%; сила борошна в зоні 

Степу – 313 од. альвіографа, Лісостепу – 260; об’єм хліба у зоні Степу – 970 мл, 

Лісостепу – 970, Полісся – 650 мл. Цінна пшениця. 

Урожайність сорту озимої пшениці в зоні Степу – 50,8 ц/га, Лісостепу – 66,0 

ц/га. Прибавка у зоні Степу – 3,4 ц/га, Лісостепу – 3,5 ц/га.  

 

Агротехнічні вимоги. Сорт інтенсивного типу використання, придатний 

для вирощування за інтенсивною технологією по чорному пару, та по 

попередниках на високому агрофоні. Придатний для вирощування по різних 

попередниках за звичайною та інтенсивною технологією. Максимальний врожай 

формує при інтенсивній технології та оптимальних дозах мінеральних добрив. 

Потрібен захист від хвороб, шкідників та передпосівне протруєння насіння 

фунгіцидом в суміші з інсектицидом. 

  



ПШЕНИЦЯ М’ЯКА ОЗИМА ГАРМОНІКА 

Оригінатор : Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (м. Харків). 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні у 2017 р. Рекомендований для вирощування в Степовій та Лісостеповій 

зонах. 

Різновид еритроспермум (erythrospermum). 

Біологічні та господарські характеристики. Стійкість до посухи: 8,7-8,9 

балів. Стійкість до полягання: 8,8-9 балів. Стійкість до осипання: 8,6-9 балів. 

Стійкість до окремих видів шкідників (хвороб): Борошниста роса - 8-8,6 балів; 

Іржа бура - 8,6-8,8 балів; Фузаріоз - 8,6-9 балів. 

Короткостебловий сорт, стійкий до вилягання, основних шкідливих хвороб, 

морозостійкість підвищена 7,5 балів. За якістю зерна цінна пшениця. 

Має високу стабільну врожайність. Маса 1000 насінин – 42,7 г. В КВ ІР 

2020 р. вона складала 7,98 т/га, у лабораторії рослинництва та сортовивчення – 

6,78 т/га., на полігонах: ДП «ДГ «Красноградське» – 6,71 т/га, ІСГПС НААН – 

8,87 т/га. 

Особливості сорту: Сорт інтенсивного типу використання, кращий 

попередник чорний пар з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив. Для 

формування високих врожаїв зерна необхідно проводити захист рослин від 

шкідників і хвороб. Насіння перед посівом необхідно протруювати фунгіцидом в 

суміші з інсектицидом. Норма висіву насіння становить 4,5 млн. схожих зерен на 

1 га по пару i 5,5 млн. за непаровими попередниками. Має добре виповнене, але 

не крупне зерно, що слід враховувати при очистці. 

 
  



ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ СНІГОВА КОРОЛЕВА 

Озимий-дворучка 

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр 

насіннєзнавства та сортовивчення. 

У Реєстрі сортів рослин України з 2014 року для всіх зон. На зерно.    

Біологічні та господарські характеристики. 

– високо інтенсивний, з потенційною врожайністю за роки 

сортовипробування у СГІ-НЦНС на рівні 9-10 т/га,  

– зимостійкість, морозостійкість високі (7-8 балів), на рівні стандарту сорту 

Достойний; 

– посухостійкість на рівні (6-7 балів); 

– короткостебловий (90-95 см); 

– стійкий для вилягання (8-9 балів); 

– стійкість до борошнистої роси та смугастого гельмінтоспоріозу (7-8 

балів); 

– носій генетичної стійкості до сажкових захворювань; 

– середньостиглий, 

Апробаційні ознаки: різновид pallidun. Колос шестирядний, середньої 

довжини (6-8 см), нещільний (11-12 члеників на 4 см колосового стрижня), 

неламкий, прямокутної форми, з повільним переходом у верхній частині в 

ромбічну, солом’яно-жовтий. Ості довгі, жовті, слабо зазубрені, мало розлогі, 

тонкі, еластичні. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Квіткова луска 

зморшкувата, нервація виражена слабко, перехід в ость поступовий. Основна 

щетинка зерна повстяна. Кущ напіврозлогий. Лист не опушений, зелений, з 

слабким восковим нальотом під час кущіння. Висота рослини 90-95 см. Зерно 

середнього розміру, жовте, видовженої форми. Маса 1000 зерен 44 г. 

Агротехніка: звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння 

препаратами Юнта Квадро і Селест Топ обов’язкове для запобігання розвитку 

кореневих гнилей та інших листостеблових захворювань, внесення добрив 

обов'язкове. 

 



ЖИТО ОЗИМЕ ЖАТВА 

Оригінатор : Носівська селекційно-дослідна станція МІП ім. В.М. Ремесла 

НААН 

Внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні у 2013 році. Рекомендована зона для вирощування:  Лісостеп, Полісся. 

Метод створення: сорт-синтетик. 

Біологічні та господарські характеристики. Середньостиглий. Стійкий до 

вилягання, грибкових захворювань і проростання на пні. Висококущистий, при 

зрідженні відростає весною. Врожайність при достатньому живленні до 10 т/га. 

Апробаційні ознаки. Висота рослин не перевищує110 см. Стебло, листя, 

колос, квіткові луски з восковим нальотом. Колос призматичний, середньої 

щільності, довжиною 11-13 см, при квітуванні – прямостоячий, при дозріванні – 

пониклий. Озерненість колосу 90-92 %. Маса 1000 зерен 52 -56 г.  

Якість зерна: Число падіння 220-260. Вміст білка в зерні 12,0 %. Відмінні 

борошномельні та хлібопекарські якості. 

  



Урожайність  
пропонованих сортів озимих культур на демонстраційному полі Інституту 

сільського господарства Північного Сходу НААН 

в 2016-2020 рр. 

 

 

 

 

К
у

л
ь

т
у

р
а
 

Сорт 

Оригінатор  

Урожайність, т/га 
2016 2017 2018 2019 2020 Середнє 

2016-

2020 рр. 

 

П
ш

ен
и

ц
я

 о
зи

м
а
 

Подолянка Інститут фізіології 

рослин і генетики 

Національної академії 

наук України, 

Миронівський інститут 

пшениці  ім. В.М. 

Ремесла НААН 

7,87 9,33 9,14 6,14 8,44 8,18 

Богдана 8,35 9,47 9,74 - 8,94 9,13 

МІП 

Вишиванка 

Миронівський інститут 

пшениці  ім. В.М. 

Ремесла НААН 

- - - - 8,30 8,30 

Краєвид 
ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» 
8,18 10,3 9,33 6,25 9,58 8,73 

Пилипівка Селекційно-генетичний 

інститут – 

Національний центр 

насіннєзнавства та 

сортовивчення НААН 

8,49 9,53 9,83 5,81 8,28 8,39 

Ліра 

одеська 
7,8 9,27 10,5 4,7 6,10 7,67 

Здобна Інститут рослинництва 

ім. В.Я. Юр’єва НААН 

7,88 10,1 9,52 6,55 8,82 8,57 

Гармоніка - - 7,83 - 8,87 8,35 

Я
ч

м
ін

ь
 

о
зи

м
и

й
 

Снігова 

Королева 

Селекційно-генетичний 

інститут – 

Національний центр 

насіннєзнавства та 

сортовивчення НААН 

- 7,23 8,14 4,72 8,26 7,09 

Ж
и

т
о

 

о
зи

м
е 

Жатва 

Носівська селекційно-

дослідна станція МІП 

ім. В.М. Ремесла 

НААН 

- 10,7 7,35 5,62 7,83 7,88 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


