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Постановка проблеми. Тритикале – це плід 
понад вікової копіткої роботи генетиків і селек-
ціонерів, у якому поєднані властивості жита й 
пшениці [9]. За даними ФАО, основними вироб-
никами зерна тритикале є Польща, Білорусь, Ні-
меччина, Австралія, Франція, Китай, Угорщина 
та інші, де посівна площа тритикале становить 
близько 5 млн га [16]. В Україні під посівами 
тритикале зайнято близько 200 тис. га, у тому  
числі близько 80 тис. га – під тритикале ярим. 
Основні площі тритикале озимого та ярого  
(в межах 2–5 тис. га) сконцентровані у Волинсь-

кій, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Ки-
ївській, Дніпропетровській, Донецькій, Харків-
ській, Полтавській, Львівській областях [15].  
Станом на 2010 р. до Державного реєстру сор-

тів рослин, придатних для поширення в Україні, 
занесені 25 сортів тритикале озимого та 16 яро-
го. Щороку проходять державну експертизу де-
сятки сортів тритикале вітчизняної та зарубіжної 
селекції. Проте ця культура ще досі не отримала 
належного виробничого використання. Її генети-
чний потенціал використовується на 40 %. Ос-
новними причинами, що заважають поширенню 
тритикале озимого, є складність поєднання в од-
ному генотипі якостей продуктивності, екологі-
чної стійкості, а також відсутність природного 
центру походження, де можна було би брати ви-
хідний матеріал для селекції. Тому наразі актуа-
льним залишається удосконалення методів селе-
кції, проведення відбору потрібних якостей за 
різних природно-кліматичних умов та екологіч-
не випробування перспективного вихідного ма-
теріалу, сортів [14]. Для систематичного поліп-
шення сортів під час їх експертизи на відмін-
ність, однорідність, стійкість необхідно врахову-
вати вимоги екологічної безпеки, біологічні, 
морфологічні та фізіологічні властивості рослин. 
Це зумовлено необхідністю правового захисту 
сортів-ориґінаторів. Отже, для ефективного ви-
користання зазначеного сорту потрібно продов-
жувати дослідження його властивостей у різних 
екологічних умовах із використанням прогреси-
вних агротехнологій. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Виведення сортів, що поєднують високу вро-
жайність із генетичною резистентністю до лімі-

Викладено агробіологічну характеристику сорту 
тритикале озимого «Славетне», виведеного шля-
хом індивідуального відбору й виділеного з гібрид-
ної комбінації (Августо х Ягуар) х № 1364/93 за 
кількісними (урожайність зерна, кількість і маса 
зерна з колоса, натура зерна, маса 1000 зерен) та 
якісними (вміст білка, «сирої» клейковини) пара-
метрами урожаю зерна, за екологічною стійкістю 
до фітопатогенних збудників хвороб, аномалій 

зимово-весняного та літнього періодів, вилягання. 
На базі сорту «Славетне» шляхом індивідуального 
відбору створено більш морозостійку лінію «Сла-
ветне покращене». Доведено здатність тритика-
ле озимого сорту «Славетне» забезпечувати на 
дерново-середньопідзолистому супіщаному і дер-
ново-підзолистому супіщаному легкосуглинковому 
ґрунтах східного та центрального Полісся, на  
чорноземі глибокому середньосуглинковому і чор-
ноземі типовому малоґумусному легкосуглинковому 
північного та центрального Лісостепу України 

високу врожайність. 
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туючих факторів навколишнього природного 
середовища, шкідників і збудників хвороб конк-
ретного регіону – найголовніша з центральних 
ланок в адаптивному землеробстві [3]. До сорту 
ставлять жорсткі вимоги, поскільки зростання 
виробництва зерна ґрунтується на селекційному 
поліпшенні сортів [5].  Вагомим важелем впливу 
на зростання врожайності зерна є також розроб-
ка та впровадження науково обґрунтованої сор-
тової агротехніки [1]. Різноманітність ґрунтово-
кліматичних умов зон сіяння тритикале зумов-
лює необхідність проводити добір екотипів із 
відповідними біолого-морфологічними власти-
востями [13], що дає можливість збільшити уро-
жайність зерна до 30 % [2].  
Мета досліджень – дослідити морфологічні й 

біологічні властивості тритикале озимого сорту 
«Славетне» за прогресивних елементів агротех-
нології вирощування в умовах східного та цент-
рального Полісся, північного і центрального  
Лісостепу.  
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня з селекції тритикале проведено впродовж 
1994–2005 рр. на стаціонарі Носівської селек-
ційно-дослідної станції Інституту сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового ви-
робництва НААН (Носівська СДС ІСГМіАПВ 
НААН), що в Чернігівській області. У 1994 р. 
для селекційних схрещувань був задіяний зимо- 
та морозостійкий вихідний матеріал тритикале з 
Устимівської ДС (Полтавська обл.): № 1318/93, 
№ 1364/93, із залученням каталожного зразка  
К–9844. Наприкінці 90-х рр. із гібридних попу-
ляцій Ягуар х № 1364/93, (Августо х Ягуар) х  

№ 1364/93 і Августо х Ягуар було відібрано ви-
хідний матеріал, який характеризувався високи-
ми показниками продуктивності, морозо- та зи-
мостійкості (9 балів). Температура повітря в пе-
ріод їх виділення становила мінус 25–30 ºС упро-
довж 8–10 діб, а ґрунту на глибині залягання ву-
зла кущіння – мінус 20 ºС. Відібрані екотипи 
тритикале озимого вивчали в селекційних розса-
дниках, розмножували кращі з них на насіння.  
В результаті селекції було виведено сорт трити-
кале озимого «Славетне», який у 2004 р. внесено 
до Реєстру сортів рослин України (авторське 
свідоцтво № 0489; автори: В. І. Москалець,  
В. В. Москалець, Г. П. Іллічов, М. Д. Горган). 
Польові та лабораторні дослідження проводи-

ли згідно з загальноприйнятими методами [4, 
10]. Дослідження агротехнології вирощування 
проведено впродовж 2006–2011 рр. на стаціонарі 
Носівської СДС ІСГМіАПВ НААН, навчально-
науковому дослідному центрі Білоцерківського 

національного аграрного університету (ННДЦ 
БНАУ), що в Київській обл., Інституту сільсько-
го господарства Полісся НААН (ІСГП НААН), 
що в с. Грозіно Коростенського р-ну Житомир-
ської обл., Чернігівського інституту агропроми-
слового комплексу НААН (назва до 2012 р.) 
(ЧІАПВ НААН), що в с. Прогрес Козелецького 
р-ну Чернігівської області. Схема дослідів вклю-
чала 7 варіантів: 1 – контроль; 2 – Р45К45;  
3 – N20Р45К45; 4 – N45Р45К45; 5 – N45Р90К90;  
6 – N90Р45К45; 7 – N90Р90К90. Площа варіанту до-
сліду складала 35 м2, облікова – 30 м2. Залежно 
від умов закладання досліду, попередниками для 
тритикале озимого були вико-вівсяна суміш, пе-
люшко-вівсяна суміш на зелену масу. Застосову-
вали загальноприйняту для зони Лісостепу й По-
лісся технологію вирощування цієї культури.  
Фенологічні спостереження, оцінку стійкості 

посівів до вилягання, зимостійкість, ураженість 
хворобами проводили за методикою [10]. Нарос-
тання веґетативної маси і нагромадження сухої 
речовини визначали в основні етапи органогене-
зу рослин тритикале шляхом відбору проб у двох 
несуміжних повтореннях із 1 м2 із двох суміж-
них рядків. Облік щільності посівів, їх виживан-
ня за зимово-весняний період проводили на по-
стійних ділянках (2 м2 із варіанта). Площу лист-
кової поверхні рослин визначали методом «висі-
чок» за О. О. Ничипоровичем [11] і за допомо-
гою прискореного способу [7]. Морфологічні 
дослідження виконували за методикою І. Г. Се-
ребрякова [12] та Ф. М. Куперман [6], аналіз 
структури урожаю – за методикою Н. О. Майсу-
ряна [8]. Кількісні параметри якісного складу 
зерна визначали методом корелятивної інфра-
червоної спектроскопії у ближній ІЧ-області 
спектру за допомогою аналізатора NIR-4500. Ге-
нетичний потенціал і стійкість його реалізації 
оцінювали за методом Ебертхарта-Рассела [17] 
та методикою державного сортовипробування 
сільськогосподарських культур [10]. Математи-
чно-статистичну обробку даних здійснювали за  
О. Б. Доспєховим [4] із використанням комп’ю-
терних програм Statistica-5.5 та Excel-2003.  
Результати досліджень. Сорт «Славетне» – 

гексаплоїд, належить до різновидності – 
eritroalbum. Колос щільний, білого забарвлення, 
остистий (остюки короткі й формуються по всій 
довжині колосу), веретеноподібний, довжиною 
11–13 см, неламкий. Нижня колоскова луска з 
коротким зубцем й зовні без опушення. Стебло 
слабко виповнене, заввишки 100–115 см, без во-
скового нальоту, неламке, міцне, потовщене, 
стійке до вилягання, під колосом має характерне 
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опушення. Зернівка велика, червоного кольору, 
пшеничного типу розвитку. За одночасної сівби 
повна стиглість зерна настає на 3–4 доби раніше, 
ніж у сорту «АД 3/5». Маса 1000 зерен становить 
40–60 г, натура зерна – 760–780 г/л. Зерно не має 
зморшкуватості, вимолочуваність його добра та 
задовільна. Кущ потужний, дещо розлогий, лис-
ткова пластинка коротка й вузька, піхва листка 
без воскового нальоту. Рослини тритикале сорту 
«Славетне» відрізняються від інших сортів слаб-
ким розвитком наземної веґетативної маси восе-
ни і більш пізнім початком активного відростан-
ня навесні, що й зумовлює їх високу зимо- та 
морозостійкість (9 балів). Інтенсивний розвиток 
рослин розпочинається за 7 діб до настання фази 
трубкування і за 7 діб наздоганяє сорти «АД 
3/5», «АД 256», «АДМ 11». Посухостійкість цьо-
го екотипу висока (9 балів). Для «Славетне» не-
властива залежність між тривалістю періоду 
яровизації та морозостійкістю. 
Середньобагаторічна (2004–2011 рр.) урожай-

ність зерна сорту «Славетне» в умовах перехід-
ної зони Лісостеп-Полісся (Носівській СДС ІС-
ГМіАПВ НААН) складає 6,7 т/га, що на 1,2 та 
0,5 т/га перевищує урожайність сортів АД 3/5 і 
АД 256. За результатами виробничих випробу-
вань цей сорт в умовах Харківської області фор-
мує 9,3, Сумської –  8,5 т/га, Київської – 8,1 т/га, 
Черкаської – 6,3 т/га, Житомирської обл. –  
3,8 т/га. У центральній частині Лісостепу (Київ-
ська обл., Фастівський, Таращанський, Білоцер-

ківський, Сквирський р-ни) урожайність сорту 
«Славетне» істотно залежить від строків сівби. 
За норми висіву 5 млн шт./га та сівби 15 вересня 
він формує урожайність зерна 6,2 т/га, 25 верес-
ня – 7,4 т/га, 05 жовтня – 7,0 т/га, 15 жовтня –  
6,1 т/га та 25 жовтня – 4,5 т/га (рис. 1).  
Дослідження біометричних параметрів рослин 

дали підставу стверджувати, що, порівняно з со-
ртами АД 256, АД 3/5, посіви сорту «Славетне» 
слабко реагують на тривалість світлового дня, не 
переростають до припинення веґетації восени та 
повільно розвиваються на початку веґетації на-
весні. Це, в свою чергу, спричиняє менш інтен-
сивне ураження посівів збудниками хвороб, шкі-
дниками, більш збалансоване використання зи-
мово-весняної вологи та поживних речовин 
упродовж весняної веґетації. Отже, зазначені 
особливості сорту «Славетне» зумовлюють фор-
мування високих показників урожайності його 
зерна.  
Виявилося, що в умовах центральної частини 

Лісостепу оптимальним строком сівби сорту 
«Славетне» є 20–25 вересня. В цей період зазви-
чай випадають дощі, середньодобова температу-
ра повітря становить 9–14 ºС, що забезпечує 
сприятливі умови для посівів, у зв’язку з чим 
первинні зародкові корінці на 1,2–1,3 см довші, 
їх на 1–2 шт. більше порівняно з посівами за піз-
ніх строків сівби; з часом формується два вто-
ринних стеблових кореня, загальна кількість
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Рис. 1. Урожайність тритикале озимого залежно від строків сівби  

(середнє за 2007–2011 рр., ННДЦ БНАУ) 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2012 10 

стебел досягає 4 шт.; від кількості вторинних стеб-
лових коренів істотно (р = 0,05) залежить загальна 
кількість стебел (r = 0,8, р = 0,05; рис. 2). Рослини 
тритикале до зими встигають сформувати 2–3 
стебла й 4–6 листочків на головному з них і до-
сягти висоти близько 10 сантиметрів. За сівби 5–
7 вересня близько 11 % посівів випадає, за сівби 
20–25 вересня – 1,5–4,5 %, 5–10 жовтня – близь-
ко 20 %. Окрім того, посіви «Славетне» ефекти-
вніше використовують запаси зимової вологи, 
що забезпечує сприятливі умови для утворення 

зачаткового колоса, колоскових горбочків вес-
ною та формування продуктивного колоса. 
За сівби 5–10 жовтня розвиток посівів «Славе-

тне» запізнюється на 7 діб, сходи з’являються на 
14-у добу, фаза кущення проходить більш спові-
льнено, фаза виходу в трубку настає в другій де-
каді травня, проте настання фаз молочної та вос-
кової стиглості відбувається майже одночасно, 
порівняно з сортом «АД 256», хоча тривалість 
веґетаційного періоду у цих сортів однакова.  
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Рис. 3. Урожайність зерна тритикале озимого залежно від сорту й доз мінеральних добрив  
(середнє за 2007–2011 рр., ННДЦ Білоцерківського НАУ) 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Контроль Р45К45 N20Р45К45 N45Р45К45 N45Р90К90 N90Р45К45 N90Р90К90

Варіант досліду

Ур
ож

ай
ні
ст
ь 
зе
рн
а,

 т
/га

 «АД 256» □ «Славетне»
 
 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 4 • 2012 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 11

За оптимальних строків сівби (20–25 вересня), 
норми висіву (5 млн/га) та фону мінеральних 
добрив N20+25P90K90 сорт «Славетне» у виробни-
чих посівах дає урожайність зерна 7–8 т/га 
(рис. 3). Фосфорно-калійні добрива потрібно 
вносити під основний обробіток ґрунту, перше 
азотне підживлення сходів – у період формуван-
ня колосу (закінчення 3-го та початок 4-го етапу) 
у дозі N20 (дозу азотних добрив можна збільшу-
вати до N40, якщо щільність продуктивного стеб-
лостою 150–200 шт./м2); друге підживлення  
азотними добривами в дозі N20–25 – у період труб-
кування (це сприяє збільшенню кількості колосків 
у колосі, зерен із колоса, вирівнюванню стебло-
стою, пригніченню бур’янів посівами, зумовлює 
підвищення стійкості рослин до шкідників і хво-
роб). Для формування насінницьких посівів доці-
льною є норма висіву 4–4,5 млн/га, за умов низь-
кої родючості ґрунтів, незадовільних попередни-
ків, пізніх строків сівби – 6–6,5 млн/га. Подібні 
результати одержані й іншими дослідниками  
[1, 2, 5]. 
За результатами багаторічних досліджень 

(2000–2011 рр.) сорту «Славетне» надано оцінку 
за генетиповим потенціалом і стабільністю реа-
лізації його якостей. За урожайністю генотипо-

вий ефект (Еі) сорту «Славетне» становить 0,16 
(2 ранг) і ступінь пластичності (Ri) 0,26 (1 ранг), 
сорту «АД 256» – -0,17 (ранг 2) та -0,26 (ранг 1) 
відповідно. Обидва сорти за стійкістю до боро-
шнистої роси та ступенем пластичності віднесе-
но до першого рангу, за генотиповим ефектом – 
до другого рангу. Неоднорідність умов екотопів 
є вагомим фактором щодо урожайності зерна, 
варіабельність (V) якої становить 6,5–13,7 %; 
гомеостатичність (Нom) – 5,1–12,4; розмах коли-
вання (R) – 11–18. В умовах Житомирського По-
лісся на дерново-середньопідзолистому супіща-
ному ґрунті середня урожайність зерна сорту 
«Славетне» становила 3,9 т/га; у Чернігівському 
Поліссі на дерново-підзолистому супіщаному 
легкосуглинковому ґрунті – 4,5 т/га; у перехідній 
зоні Полісся-Лісостеп на чорноземі вилугувано-
му малоґумусному легкосуглинковому – 8,5 т/га; 
в центральній частині Лісостепу на чорноземі 
глибокому середньосуглинковому – 6,2 й чорно-
земі типовому малоґумусному легкосуглинко-
вому – 7,7 т/га. Найменша істотна різниця за 
умов конкретної погодно-кліматичної та ґрунто-
вої провінції складала, відповідно, 0,4; 0,9; 1,1; 
0,5 та 0,3 т/га за рівня значущості р<0,05 (рис. 4).  
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Рис. 4. Урожайність зерна тритикале озимого сорту «Славетне» за роками 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2012 12 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 ГТК 1,3; 32,9 мм  ГТК 1,1; 28,5 мм  ГТК  0,8; 18,7 мм ГТК  0,7; 15,5 мм

ГТК 1,7; 37 мм ГТК 1,7; 69,7 мм ГТК 1,6; 51 мм ГТК 1,4; 48,7 мм

ГТК 2,5; 171 мм ГТК 1,6; 111,2 мм ГТК 1,1; 48,1 мм ГТК 0,8; 36,4 мм

ГТК 2,1; 119 мм ГТК 1,8; 98,5 мм ГТК 2; 95,6 мм ГТК 1,8; 71,4 мм

Житомирське Полісся
(Коростенський р-н.)

Чернігівське Полісся
(Козелецький р-н)

Перехідна зона
Полісся-Лісостеп

Центральний Лісостеп
(Білоцерківський р-н)

2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік

Ур
ож

ай
ні
ст
ь 
зе
рн
а,

 т
/га

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

 
Рис. 5. Урожайність зерна тритикале озимого сорту «Славетне» залежно  

від гідротермічних умов за роками (ГТК та сума опадів упродовж X–XII етапів органогенезу) 
В умовах перехідної зони Лісостеп-Полісся та 

центрального Лісостепу в період X–XII етапів 
органогенезу тритикале «Славетне» значення 
ГТК коливалися в межах 0,8–1,1. Це забезпечує 
формування високої урожайності та якості зерна 
(вміст білка – 12,5–13,3 %). За значення ГТК 0,5, 
що відмічено в 2002, 2007 рр., коли гідротерміч-
ні умови були іншими, спостерігалася протиле-
жна тенденція, порівняно з 2003–2006 і 2008–
2011 рр.: урожайність зерна була меншою, а 
вміст білка в зерні – більшим (13,5–13,8, за 
р ≥0,05); за ГТК понад 1,3–1,4 (2000, 2001 рр.) – 
навпаки: вміст білка в зерні зменшувався 
(рис. 5). 
Відомо, що тритикале характеризується гете-

рогенністю. Ця властивість пшенично-житніх 
амфідиплоїдів дає можливість у посіві конкрет-
ного сорту відбирати «сестринські» лінії за ком-
плексом бажаних якостей для подальшої селек-
ції. У зв’язку з цим, за жорстких умов (t повітря 
– 27–34 ºС) зими 2011–2012 рр. на спеціальному 
фоні (h снігового покриву 4–5 см) з сорту «Сла-
ветне» відібрано більш морозостійку лінію «Сла-
ветне покращене». 
Висновки. В умовах східного та центрального 

Полісся, північного та центрального Лісостепу 
України сорт тритикале озимого «Славетне» ха-
рактеризується як високопродуктивний, високо-
врожайний, стійкий до характерних регіону не-
гативних біотичних і абіотичних факторів.  

За умов нормальної вологозабезпеченості ґрунту 
оптимальними строками сівби для сорту «Славе-
тне» є 15–20 вересня, норма висіву – 4,5–5 млн 
шт./га. В умовах Житомирського Полісся на де-
рново-середньопідзолистому супіщаному ґрунті 
середня урожайність зерна сорту «Славетне» 
становить 3,9 т/га; у Чернігівському Поліссі на 
дерново-підзолистому супіщаному легкосуглин-
ковому ґрунті – 4,5 т/га; у перехідній зоні Полісся-
Лісостеп на чорноземі вилугуваному малоґумус-
ному легкосуглинковому – 8,5 т/га; у центральній 
частині Лісостепу на чорноземі глибокому серед-
ньосуглинковому – 6,2 й чорноземі типовому ма-
лоґумусному легкосуглинковому – 7,7 т/га. Най-
менша істотна різниця за умов конкретної пого-
дно-кліматичної та ґрунтової провінції стано-
вить, відповідно, 0,4; 0,9; 1,1; 0,5 та 0,3 т/га за 
рівня значущості р<0,05. За урожайністю гено-
типовий ефект (Еі) сорту «Славетне» становить 
0,16 (2 ранг), ступінь пластичності (Ri) 0,26  
(1 ранг), сорту «АД 256» – -0,17 (за ранговою 
оцінкою – ранг 2), ступінь пластичності (Ri) –  
-0,26 (ранг 1). Обидва сорти за стійкістю до бо-
рошнистої роси та ступенем пластичності відне-
сено до першого рангу, за генотиповим ефек-
том – до другого рангу. 
Для забезпечення оптимальних цільових па-

раметрів урожаю зерна в умовах північного та 
центрального Лісостепу на посівах «Славетне» 
доцільно вносити мінеральні добрива із розра-
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хунку N20+25P90K90 за норми висіву 4,5 млн 
шт./га, в умовах східного та центрального Поліс-
ся – N30+30P120K120 і 5 млн шт./га відповідно. 
Доволі висока екологічна стійкість тритикале 

озимого «Славетне» до негативних екологічних 
факторів, повільний розвиток на початку онто-
генезу та вчасне його завершення сприяють 

кращому протистоянню рослин шкідникам,  
збудникам хвороб, ефективнішому використан-
ню ними зимово-весняної вологи та поживних 
речовин ґрунту. 
На базі сорту «Славетне» шляхом індивідуа-

льного відбору створено більш морозостійку лі-
нію «Славетне покращене». 
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