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Мета. Вивчення тенденцій зміни термінів сівби пшениці озимої за трансформації 
клімату та використання сучасних інноваційних сортів із визначенням найкращо-
го з них. Методи. польовий, лабораторний, статистичний. Результати. уперше 
в південній частині правобережного Лісостепу україни досліджено тенденції 
зміни термінів сівби пшениці озимої за аридизації кліматичних умов, глобаль-
ного потепління, використання сучасних сортів і нанотехнологій. у 50-х роках 
минулого століття найкращими вони були 25 серпня, 70-х — 10, 80-х — 10 – 15, 
в завершальному десятиріччі — 20 вересня. Останніми роками спостерігається 
посилення посухи, продовження термінів осінньої вегетації рослин. Це вносить 
істотні коригування строків сівби. За роки нинішнього століття пшениця озима 
найвищу продуктивність формує за сівби 30 вересня. у 50-ті роки минулого 
століття озимі, посіяні раніше оптимальних строків, формували врожайність 
вищу, ніж посіяні пізніше, а з 80-х років, навпаки, пізніші посіви були продуктив-
нішими. Вірогідність одержання високої врожайності за ранньої сівби становить 
6%, допустимо ранньої — 24, оптимальної — 61, пізньої — 9%. Виявлено відмітні 
особливості адаптивної реакції на строки сівби різних генотипів. Вис новки. 
установлено тенденцію до зміщення термінів сівби пшениці озимої в бік пізні-
ших: порівняно з термінами сівби в 50-ті роки минулого століття — на 30 днів; 
70-ті — 20; 80-ті — 15 – 20; 90-ті роки — на 10 днів. Нині оптимальні строки сівби 
припадають на 30 вересня і значною мірою залежать від генотипу.
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У комплексі агротехнічних заходів виро-
щування високих урожаїв зерна пшениці 
озимої велике значення мають строки сівби. 

Важливо посіяти в оптимальні строки. У різ-
них ґрунтово-кліматичних зонах строки сівби 
змінюються з початку вересня до середини 
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жовтня. За узагальненими даними науко-
во-дослідних і селекційних закладів розробля-
ються рекомендації з оптимальних і допусти-
мих термінів сівби. Проте за трансформації 
клімату, впровадження сучасних інноваційних 
сортів і нанотехнологій виробничники мусять 
переглядати підходи стосовно термінів сівби. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ученими України накопичено великий експе-
риментальний матеріал щодо строків сівби 
пшениці озимої. Ще С.А. Воробйов припускав, 
що посіви раннього строку краще перезимо-
вують, ніж пізні [1]. Дехто з науковців вважав, 
що ранні посіви можуть переростати, мають 
меншу зимостійкість, формують нижчу про-
дуктивність [2 – 12]. За даними Миронівського 
інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, 
пшеницю озиму краще сіяти тоді, коли серед-
ньодобова температура становить 14 – 16оС 
[3]. О.А. Демидов стверджує, що оптимальні 
строки сівби мають тенденцію до зміщення 
в бік пізніших [4], М. Литвиненко і С. Лифенко 
зазначають, що нові сорти вирізняються ко-
ротшим періодом яровизації та меншою фо-
топеріодичністю [5]. З урахуванням тривало-
сті яровизації пшеницю озиму можна сіяти 
і в зимові вікна, але оптимальним є 20 – 30 
вересня [6]. У центральному Лісостепу опти-
мум також припадає на період з 20 по 30 ве-
ресня [7], на Сході України — з 20 вересня по 
5 жовтня [8],Південному Степу — з 30 вересня 
по 10 жовтня [9]. Дослідження інституту зрошу-
ваного землеробства НААН підтвердили, що 
за посушливих умов сіяти пшеницю озиму в цій 
зоні можна до 15 – 20 жовтня [10, 11]. В умо-
вах Ростовської області (Російська Федерація) 
оптимальним строком сівби є 30 вересня [13]. 
інтенсивна технологія вирощування пшениці 
озимої в Німеччині орієнтується на ранню сівбу 
[14], у Бельгії, навпаки — на пізні строки [15].

Отже, єдиного науково обґрунтованого під-
ходу щодо строків сівби пшениці озимої в літе-
ратурних джерелах немає, тому ця проблема 
є досить актуальною. Тим більше нині сіяти за 
застарілими рекомендаціями неприпустимо, бо 
дані отримано за інших кліматичних умов, агро-
технологій, сортів. Доречно, щоб процес до-
слідження термінів сівби був постійно діючим. 

Мета досліджень — вивчити тенденції 
зміни термінів сівби пшениці озимої в пів-
денній частині Правобережного Лісостепу 
України за трансформації кліматичних умов 

і використання сучасних інноваційних сортів, 
установлення рівня їх продуктивності за різ-
них строків сівби та визначення найкращого 
з них. 

Методика та умови досліджень. Ме то-
дичною базою проведення досліджень були 
Методики державного сортовипробування 
сільськогосподарських культур та проведен-
ня експертизи сортів рослин групи зернових, 
круп’яних та зернобобових на придатність 
до поширення в Україні (ПСП) [16 – 18]. 
Дослідження проводили на Кіровоградській 
державній сортодослідній станції (колишня 
Ульянівська держ сортодільниця), яка нині 
реорганізована в Благовіщенську філію ДП 
«центр сертифікації та експертизи насіння 
і садивного матеріалу». Ґрунти дослідного 
поля — чорноземи реградовані з умістом 
гумусу в орному шарі 4,05%. Агротехніка 
проведення дослідів — загальноприйнята 
для зони. У 50-ті роки минулого століття до-
сліджували екстенсивні сорти, у наступні пе-
ріоди — інтенсивні та високоінтенсивні. Крім 
продуктивності, вивчали інші агрономічно 
цінні властивості сортів. 

Результати досліджень. У 50-ті роки ми-
нулого століття, як і нині, строки сівби пшениці 
озимої мали значний вплив на ріст і розвиток 
рослин та продуктивність посівів (рисунок).

Пшениця озима найвищу врожайність 
формувала за сівби 25 серпня — 3,65 т/га. 
Озимина, посіяна того часу, в оптимальні 
строки встигала до припинення вегетації 
добре кущитися, розвинути кореневу си-
стему і забезпечувала вищу продуктивність. 
Проте за ранньої сівби, вона хоча й добре 
росла і розвивалася, але здебільшого була 
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менш стійкою до несприятливих умов пере-
зимівлі. У зиму 1955 – 1956 рр. за пізніх по-
сівів рослини не встигали з осені утворити 
вузли кущіння. Загибель навесні становила 
40 – 50%, тоді як за оптимальних термінів 
сівби посіви загинули повністю [19]. 

У 70-ті й подальші роки минулого століт-
тя в зв’язку з появою нових агротехнологій 
та інтенсивних сортів строки сівби пшениці 
озимої почали змінюватися (табл. 1). 

Дані таблиці свідчать про те, що строки 
сівби пшениці озимої не залишаються постій-
ними. Якщо в 70-х роках минулого століття 
вони припадали на 10, то вже в 90-х — на 20 
вересня. Рослини ранньої сівби (25 серп-
ня – 5 вересня) розвиваються швидко, силь-
но кущаться, до настання зими формують 
велику вегетативну масу, кріопротекторів 
і механічної тканини утворюється недостат-
ньо, що визначає стійкість рослинного орга-
нізму до холоду, несприятливих умов пере-
зимівлі та стресів. Тому за 1982 – 1988 рр.  
виживання рослин у зимовий період за ран-
ньої сівби (25 серпня) становило 68,3%, а в 
оптимальні й пізніші строки (20 і 25 верес-
ня) — 95,6 і 97,8%. Особливо це помітно 
в роки з тривалою теплою погодою восени.

У роки нинішнього століття внаслідок 
аридизації клімату й глобального потеплін-
ня в Лісостеп поширюється степовий клімат, 
кліматичні зони потроху зміщуються на північ. 
Унаслідок цього в осінній та весняно-літній 
періоди почастішали ґрунтові та повітряні по-
сухи, у період настання оптимальних строків 
сівби часто не вистачає вологи, спостеріга-
ється продовження термінів осінньої вегетації 
рослин. Відзначено пом’якшення зим, часті 
відлиги, зменшення тривалості залягання 
стійкого снігового покриву, зміну відносної 
вологості повітря. Середня температура за 
3 зимових місяці підвищилася, тривалість 

холодного періоду скоротилася. Усе це по-
значається на забезпеченні рослин вологою, 
їх рості й розвитку, погіршує протистояння 
негативним стресам і змушує переглядати 
агротехнологічний процес вирощування куль-
тури зокрема строки сівби (табл. 2).

Дані таблиці свідчать про те, що в перші 
півтора десятків років нинішнього століття най-
вищу продуктивність пшениця озима формува-
ла за сівби 30 вересня. Причому в 50-ті роки 
минулого століття висіяна раніше оптимальних 
строків вона формувала врожайність вищу, 
ніж посіяна пізніше, а починаючи з 80-х років, 
навпаки, пізні посіви були продуктивнішими. 
Тобто одним із напрямів подолання негатив-
ного впливу кліматичної трансформації та 
підвищення адаптивності рослин може бути 
перенесення строків сівби на більш пізні з ви-
значенням оптимального. 

За ранньої сівби і достатнього вологозабез-
печення ростові процеси рослин відбувають-
ся швидше, міжфазні періоди скорочуються, 
кущіння починається раніше, відбувається 
активніше, до входження в зиму формуєть-
ся 5 – 6 і більше стебел. Бувають випадки, 
коли рослини восени передчасно переходять 
до наступних фаз розвитку та етапів органоге-
незу, які в звичайних умовах мають наставати 
навесні. Переростання рослин восени в умо-
вах зони є негативним чинником. На ранніх 
посівах (1 – 10 вересня) з періоду виходу рос-
лин у трубку аж до колосіння відбувається 
редукція слабкіших бокових стебел, і навіть 
випадання рослин, що впливає на рівень про-
дуктивності. Ранні посіви більше пошкоджу-
ються шкідниками і уражуються хворобами. 
З фітосанітарного та економічного аспектів 
вони нестабільні і потребують додаткових вит-
рат фунгіцидів та інсектицидів. 

Рослини пізніших строків, але не пізніх (до 
10 жовтня), тобто молодші за віком, стійкіші 

1. урожайність пшениці озимої залежно від строків сівби (Кіровоградська сортодослідна 
станція, 1973 – 2000 рр.), т/га 

Роки (середнє)
Дата сівби

25.08 1.09 5.09 10.09 15.09 20.09 25.09 30.09 10.10

1973 – 1980 5,86 4,72 6,08 6,34 6,12 5,78 5,55  –  – 
1981 – 1990 5,86 3,74 5,58 5,92 5,89 5,76 5,71  –  – 
1991 – 2000  – 5,02 5,50 5,95 5,28 6,51 6,15 5,97  – 
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до несприятливих умов і добре перезимо-
вують. За результатами досліджень нами 
встановлено, що за 1999 – 2001 рр. найви-
щу зимостійкість мали сорти Донецька 48, 
Знахідка одеська, Ніконія та Ятрань 60 за 
сівби 20 і 30 вересня та 5 жовтня. Слід за-
значити, що рослини за сівби 30 вересня і 5 
жовтня увійшли в зиму на початку кущіння, 
маючи лише по 1 – 2 пагони. Вони добре пе-
резимували, інтенсивніше і дружніше навесні 
відростали та розвивалися, були темно-зеле-
ними, мали живіший вигляд, майже повністю 
збереглися до збирання і сформували вищу 
врожайність. Подібна ситуація спостерігалася 
і в 2016 р. Через тривалий бездощовий період 
і жорстку повітряно-ґрунтову посуху ми прове-
ли сівбу в сухий ґрунт у заплановані терміни. 
Ефективні опади випали лише в кінці і декади 
жовтня. Посіви увійшли в зиму у фазі шильця 
та 1 – 2-х листків. Наступна весна була ран-
ньою, помірні опади і температурний режим 
сприяли весняному кущінню та формуванню 
задовільного продуктивного стеблостою. За 
сівби 10, 20 і 30 вересня врожайність сфор-
мувалася майже однаковою (відповідно 4,26; 
4,42; 4,48 т/га) — на рівні статистичної похиб-
ки, 10 жовтня — 4,89 т/га, або вища проти 
оптимального терміну на 0,41 т/га.

За таких обставин ще гостріше виникає ди-
лема вибору терміну сівби. У подібних ситуа-
ціях дещо вища продуктивність формується 
за сівби в сухий ґрунт наприкінці оптимальних 
і в дещо пізніші терміни. Опади, які в більшості 
років випадають у середині жовтня, продовже-
ний період осінньої вегетації та помірний тем-
пературний режим майже завжди сприяють 
одержанню сходів. Вони часто восени кущать-
ся, а за тривалої осені утворюють по 2 – 3 паго-
ни й задовільно або й добре перезимовують. 

Глобальні зміни клімату цілком простежу-
ються і в зоні проведення досліджень. Якщо 

середньорічна температура повітря за деся-
тиріччя з 1951 по 1960 рр. становила 8,12; 
1961 – 1970 — 8,06; 1971 – 1980 — 8,01°С, 
то вже за 1981 – 1990 — 8,24; 1991 – 2000 — 
8,67; 2001 – 2010 — 9,56, а за останні 7 років 
(2011 – 2017) — 9,76°С. Потепління почалося 
з початку 80-х років минулого століття, але 
відбувалося повільними темпами, а з почат-
ку нинішнього століття — досить інтенсивно. 
Адекватно воно значною мірою впливало 
на зміщення оптимальних строків сівби пше-
ниці озимої, які з початку 80-х років мають 
тенденцію до зміни в бік пізніших. Тепер вони 
змістилися порівняно зі строками сівби в 50-ті  
роки минулого століття на 30 днів, 70-ті — 
20, 80-ті — 15 – 20, 90-ті роки — на 10 днів. 
Установлено, що з 33-х останніх років (1981 –  
2014) найвищу врожайність одержано за сівби 
в ранні строки (до 5 вересня) — у 2-х роках; 
допустимо ранні (10 – 15 вересня) — у 8-ми, 
оптимальні (20 – 30 вересня) — у 20-ти і пізні 
(5 – 10 вересня) — у 3-х роках. Отже, вірогід-
ність одержання високої продуктивності за ран-
ньої сівби становить 6%, допустимо ранньої — 
24, оптимальної — 61, пізньої — 9%. 

Дослідження виявили відмітні особливос-
ті адаптивної реакції на строки сівби різних 
генотипів, що найбільшою мірою проявля-
ється у формуванні продуктивності. У 50-ті 
роки минулого століття сорти Одеська 
3, Одеська 16, Українка 0246 вищу вро-
жайність формували за сівби 25 серпня. 
У 70 – 90-ті роки більшість сортів (Безоста 1, 
Аврора, Кавказ, Одеська напівкарликова, 
Донська напівкарликова, Альбатрос одесь-
кий, Одеська 267, Фантазія одеська та ін.) — 
10 вересня. Деякі сорти були пластичніши-
ми. В умовах трансформації клімату реакція 
нових сортів на терміни сівби посилювала-
ся. За 2007 – 2009 і 2011 – 2014 рр. сучасні 
сорти Подолянка, Смуглянка, Фаворитка, 

2. урожайність пшениці м’якої озимої за різних термінів сівби (Кіровоградська сортодо-
слідна станція), т/га

Роки
 Дата

1.09 5.09 10.09 15.09 20.09 25.09 30.09 10.10

2001 – 2005 2,45  – 6,19  – 6,35  – 6,61  – 
2006 – 2009 6,98  – 7,38  – 7,72  – 7,96 7,53
 2011 – 2014  – 5,32 5,94  – 6,33  – 7,09 6,92
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Переяславка, Золотоколоса найвищу врожай-
ність формували за сівби 30 вересня, сорти 
Вінничанка, Селянка і Куяльник — 20 верес-
ня, Богдана — 30 вересня і 10 жовтня.

Звісно, що результати давніх досліджень 
не можна повністю порівняти з нинішніми, 
оскільки тодішні сорти мали інші біологічні оз-
наки, використовувалися інші технічні засоби 

та агротехнології. Тому зміщення оптималь-
них строків сівби можна пояснити не лише 
трансформацією клімату, а й появою нових 
генотипів із меншим періодом яровизації та 
фотоперіодичної чутливості, скороченими 
фазами онтогенезу, які швидше розвивають-
ся восени, чутливіші до ранніх строків сівби, 
а також новітніми агротехнологіями. 

Багаторічні експериментальні дані свід-
чать про константну тенденцію до зміщен-
ня термінів сівби пшениці озимої в бік пізні-
ших: порівняно з термінами сівби в 50-ті роки 
минулого століття — на 30 днів; 70-ті — 20; 
80-ті — 15 – 20; 90-ті роки — на 10 днів. За 
трансформації клімату, різких змін пого-
ди та екстремальних явищ, впровадження 

сучасних сортів і наноагротехнологій опти-
мальні строки сівби пшениці озимої в умо-
вах південної частини Правобережного 
Лісостепу України припадають на 30 верес-
ня. Вони значною мірою залежать від гено-
типу. За посушливих умов сівбу доцільно 
проводити в сухий ґрунт наприкінці опти-
мальних і дещо пізніших строків. 
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Тенденции изменения сроков сева пшеницы 
мягкой озимой (Triticum aestivum L.) в южной 
части Правобережной Лесостепи Украины 
при трансформации климата

цель. Изучение тенденций изменения сро-
ков сева пшеницы озимой при трансформа-
ции климата и использовании инновационных 
сортов с определением наилучшего из них. 
Методы. Полевой, лабораторный, статисти-
ческий. Результаты. Впервые в южной части 
Правобережной Лесостепи Украины изучены 
тенденции изменения сроков сева пшеницы ози-
мой при аридизации климатических условий, 
глобальном потеплении и использовании совре-
менных сортов и нанотехнологий. В 50-ые годы 
прошлого века лучшими они были 25 августа, 
70-ые — 10, 80-ые — 10 – 15, в завершающем 
десятилетии — 20 сентября. В последние годы 
отмечается усиление засухи, значительное 
продление сроков осенней вегетации растений. 
Это вносит существенные корректировки сро-
ков сева. За годы нынешнего столетия пшеница 
озимая наивысшую продуктивность формирует 
при севе 30 сентяб ря. В 50-ые годы озимые, 
высеянные раньше оптимальных сроков, фор-
мировали урожайность выше, чем посеянные 
позже, а с 80-х годов поздние посевы пшеницы 
озимой были более продуктивными. Вероятность 
получения высокой урожайности при раннем 

севе составляет 6%, допустимо раннем — 24, 
оптимальном — 61, позднем — 9%. Выявлены 
отличительные особенности адаптивной реакции 
на сроки сева различных генотипов. Выводы. 
Установлена тенденция к смещению сроков 
сева пшеницы озимой в сторону более позд-
них по сравнению со сроками сева в 50-ые годы 
прошлого века на 30 дней, 70-ые — 20, 80-ые — 
15 – 20, 90-ые годы — на 10 дней. Ныне опти-
мальные сроки сева пшеницы озимой прихо-
дятся на 30 сентября и в значительной степени 
зависят от генотипа. 

Ключевые слова: урожайность, климатиче-
ские условия, зимостойкость, сорт.
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Trends in change of times of sowing of soft 
winter wheat (Triticum aestivum L.) in South 
part of Right-bank Forest-steppe of Ukraine at 
climate change

The purpose. To study trends in change of 
time of sowing of winter wheat at climate change 
and use of innovative grades with selection of 
the best of them. Methods. Field, laboratory, 
statistical. Results. For the first time in South 
part of Right-bank Forest-steppe of Ukraine 
trends in change of time of sowing of win-
ter wheat are studied at aridization of climatic 
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conditions, global warming and use of modern 
grades and nano-technologies. In 1950-s the 
best terms were on August, 25, in 1970-s  —  
10, in 1980-s — 10 – 15, in completing decade — 
on September, 20. In the last years they observed 
drought, and significant extension of time of au-
tumn vegetation of plants. It brings in essential 
updating time of sowing. For years of present cen-
tury winter wheat forms the highest productivity at 
sowing on September, 30. In 1950-s winter crops, 
sown before optimum time, formed productivity 
above, than sown later, and since 1980th late 
sowings of winter wheat were more productive. 
The probability of deriving high productivity at early 

sowing makes 6%, at admissible early — 24, at 
optimum — 61, at late — 9%. Distinctive features 
of adaptive response to time of sowing of differ-
ent genotypes are determined. Conclusions. The 
trend is determined in shift of time of sowing of 
winter wheat aside more later in comparison with 
time of sowing in 1950-s for 30 days, in 1970-s —  
20, in 1980-s — 15 – 20, in 1990-s — for 10 days. 
Nowadays optimum time of sowing of winter wheat 
is September, 30, and it is largely depends on 
genotype. 

Key words: productivity, climatic conditions, win-
ter-hardiness, grade.
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