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Останніми роками спостерігаються значні зміни погодних умов у період росту та розвитку пшениці.
Мета дослідження – встановити зв’язок між рівнем морозостійкості
сортів пшениці м’якої озимої та їх морфологічними особливостями.
Дослідження проводили в 2016–2019 рр. в умовах Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла. Матеріалом для дослідження були 19 сортів
пшениці м’якої озимої миронівської селекції. Морозостійкість рослин визначали за ДСТУ 4749:2007, який передбачає проморожування рослин пшениці
у камерах за температури мінус 18 та мінус 20 ºС, з попереднім загартуванням рослин на відкритому майданчику. За еталон морозостійкості використовували високоморозостійкий сорт пшениці Миронівська 808. Достовірність
отриманих даних перевіряли за критерієм Фішера. Морфологічне оцінювання стану рослин проводили восени після припинення вегетації та навесні після її відновлення згідно з методикою Ф.М. Куперман.
Роки досліджень характеризувалися контрастними погодними умовами. Встановлено, що більшість сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції мають високий та середній рівні морозостійкості. За роки досліджень приріст конуса наростання у вузлі кущіння в сорту-еталону Миронівська 808 варіював від 0,01 до 0,42 мм. У досліджуваних сортів
приріст конуса наростання коливався в межах 0–0,10 мм (2016–17 рр.),
0,35–0,68 мм (2017–18 рр.) і 0,03–0,32 мм (2018–19 рр.).
За оцінкою морозостійкості виділено сорти пшениці м’якої озимої, у
яких відсоток живих рослин за роки досліджень перевищує сорт-еталон
Миронівська 808 або знаходиться на його рівні. До високоморозостійких
належать сорти пшениці м’якої озимої МІП Княжна, Трудівниця миронівська, Легенда Миронівська, Естафета миронівська, Вежа миронівська,
МІП Дніпрянка, МІП Ассоль. Сорти МІП Княжна, Трудівниця миронівська, Легенда Миронівська, Естафета миронівська, Вежа миронівська,
МІП Дніпрянка та МІП Ассоль в середньому за роки досліджень мали
приріст конуса наростання на рівні сорту Миронівська 808. Установлено
варіювання сили та напряму зв’язків між рівнем морозостійкості та морфологічними показниками (висота рослин, довжина конуса наростання), визначеними на момент припинення та відновлення вегетації пшениці озимої.
Ключові слова: пшениця озима, сорт, морозостійкість, ріст, розвиток,
конус наростання.

Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень. Озима пшениця – одна з головних
зернових культур. Останніми роками спостерігаються значні зміни погодних умов упродовж
осіннього періоду, які суттєво впливають на перезимівлю рослин пшениці озимої [1–3].
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Встановлено, що під дією холоду в листках рослин пшениці виникає комплекс структурно-функціональних змін фотосинтетичного
апарату, унаслідок чого вже в перші години загартування в клітинах мезофілу починають формуватися хлоропласти крупніших розмірів. На-
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слідком таких змін є повне припинення росту
пшениці на початковому етапі загартування та
часткове відновлення росту листків після набуття рослинами максимальної холодостійкості [4].
Різноманіття чинників, що згубно впливають на рослини впродовж зими, зумовлюють необхідність створення сортів, які б мали
комплексну стресостійкість та високий адаптивний потенціал [5].
Відлиги, які регулярно спостерігаються
впродовж зими, сприяють росту конуса наростання у вузлі кущіння. За таких умов до кінця
зими, за приростом конуса наростання, можливий перехід рослин на ІІІ етап органогенезу,
що значно знижує зимостійкість посівів, а повернення низьких температур може спричинити зрідження посівів [6].
Ф.М. Куперман відмічала, що саме від
стану конуса наростання залежить життєздатність рослини, ріст і розвиток колоса та його
продуктивність. Рослини, які входять у зиму
на ІІ етапі органогенезу з розмірами конуса
наростання 0,25–0,35 мм, значно легше переносять надлишковий сніговий покрив і низькі
температури (мінус 18 – 22 °С) [7].
Встановлено, що високоморозостійкі сорти пшениці м’якої озимої перед входженням у
зиму мають мінімальну довжину конуса наростання, а в слабоморозостійких вона досягає
найбільших розмірів (0,35 – 0,55 мм) [8].
Рослини, які поєднують значну затримку
розвитку восени з прискоренням його темпу
навесні, можуть бути достатньо морозостійкими та продуктивними водночас [9]. За довжиною конуса наростання рослин пшениці м’якої
озимої можна визначити не лише рівень морозостійкості, а й продуктивність [10].
Слід відмітити, що характер і швидкість
проходження етапів органогенезу значною мірою визначаються генетичними особливостями
рослин і рівнем оптимізації чинників довкілля
[11]. Встановлено, що дефіцит вологи в осінній
період спричиняє пізню появу сходів [12]. На
інтенсивність розвитку озимої пшениці восени і формування морозостійкості у цей період
значно впливає рівень яровизації [13], не виключається і вплив фотоперіодичної чутливості
рослин [14, 15]. Враховуючи зазначене вище,
виникає доцільність у проведенні оцінювання
морозостійкості сортів пшениці м’якої озимої,
а також визначенні морфологічного стану рослин після припинення та відновлення вегетації.
Мета дослідження – встановити зв’язок між
рівнем морозостійкості сортів пшениці м’якої
озимої та їх морфологічними особливостями.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили в 2016–2019 рр. в умо-
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вах Миронівського інституту пшениці імені
В.М. Ремесла (МІП). Матеріалом для дослідження були 19 сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції: Берегиня миронівська, Горлиця миронівська, Господиня миронівська, МІП Вишиванка, Трудівниця миронівська, МІП Валенсія, Миронівська слава, МІП Княжна, Легенда
Миронівська, Оберіг Миронівський, Світанок
Миронівський, Естафета миронівська, Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, Грація миронівська,
МІП Ассоль, Балада миронівська, Подолянка
(стандарт). Морозостійкість рослин визначали
за ДСТУ 4749:2007, який передбачає проморожування рослин пшениці у камерах КНТ-1 за
температури мінус 18 та мінус 20 ºС, з попереднім проходженням фази загартування рослин
на відкритому майданчику. За еталон морозостійкості використовували високоморозостійкий
сорт пшениці Миронівська 808 [16]. Достовірність отриманих даних перевіряли за критерієм
Фішера [17]. Морфологічне оцінювання стану
рослин проводили восени після припинення
осінньої вегетації та навесні після відновлення
весняної вегетації згідно з методикою [18, 19].
Cилу кореляційних зв’язків між ознаками
визначали за наступною градацією: за значення
коефіцієнта кореляції (r) < 0,3 – зв’язок слабкий;
r = 0,3 – 0,7 – середній; r = ≤ 0,7 – сильний [17].
Результати дослідження та обговорення.
Загартування рослин значно підвищує їх стійкість до негативного впливу погодних умов,
які складаються впродовж зимового періоду
[20]. Хахула В. С. зі співавторами зазначають,
що в Україні слід вирощувати сорти пшениці озимої із середнім рівнем морозостійкості,
тобто такі, що витримують температуру на
вузлі кущіння до мінус 17,5–18,0 ºС, за сприятливих умов загартування [21].
Морозостійкість сорту-еталону Миронівська 808 в роки досліджень варіювала від 56,7
до 94,7 % за температурного режиму проморожування мінус 18 ºС та 34,7–87,0 % − за мінус
20 ºС, відповідно (табл. 1). Високий рівень морозостійкості у 2016 р. виявлено у сортів Легенда
Миронівська та Трудівниця миронівська, відсоток живих рослин яких перевищував сорт-еталон за температури мінус 18 °С та був на його
рівні за проморожування рослин за мінус 20 °С.
На рівні еталону за двох температур проморожування, з відсотком живих рослин 47,6 та 40,5 %,
виділився сорт МІП Княжна. У сорту МІП Валенсія відсоток живих рослин знаходився на
рівні сорту Миронівська 808 за температури
мінус 18 °С. Отже, за результатами оцінювання
морозостійкості у 2016 р. найвищий рівень цієї
ознаки виявлено у сортів Легенда Миронівська,
Трудівниця миронівська та МІП Княжна.
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Таблиця 1 – Морозостійкість сортів пшениці м’якої озимої
Кількість живих рослин (± S), % після проморожування
Сорт

-18 ºС

-20 ºС

-18 ºС

2015–16 рр.

-20 ºС

2016–17 рр.

-18 ºС

-20 ºС

2017–18 рр.

Берегиня МИР
25,0 ± 4,9
5,6 ± 2,7
92 ± 3,1*
40 ± 5,4
86 ± 4,0*
29 ± 5,5*
Горлиця МИР
21,4 ± 5,1
20,3 ± 5,5
82 ± 4,4
29 ± 5,3
79 ± 4,8*
37 ± 5,6*
Господиня МИР
41,5 ± 5,5
34,2 ± 5,5*
92 ± 4,2*
82 ± 3,1*
96 ± 2,3**
74 ± 4,8*
МІП Вишиванка
38,1 ± 5,3
20,5 ± 4,5
87 ± 3,9*
83 ± 4,3*
78 ± 4,8*
29 ± 5,2
Трудівниця МИР
76,8± 4,7**
38,4 ± 5,7*
76 ± 5,2*
50 ± 6,0
82 ± 4,4*
63 ± 5,4*
МІП Валенсія
58,6 ± 5,3*
9,9 ± 3,5
57 ± 6,4
30 ± 5,3
96 ± 2,2**
64 ± 5,4*
МИР слава
34,1 ± 5,1
0,0
65 ± 5,5
68 ± 5,4*
67 ± 5,4
32 ± 5,3
МІП Княжна
47,6 ± 5,6*
40,5 ± 5,5*
70 ± 5,5
60 ± 5,6
91 ± 3,2**
75 ± 5,0**
Легенда МИР
71,1 ± 5,0**
26,7 ± 5,1*
69 ± 5,4
61 ± 5,8
75 ± 3,4*
49 ± 4,0*
Оберіг МИР
34,2 ± 5,4
17,1 ± 4,4
69 ± 5,5
42 ± 5,8
80 ± 4,3*
73 ± 5,0*
Світанок МИР
1,7 ± 1,7
0,0
41 ± 6,5
31 ± 5,7
65 ± 5,7
15,0 ± 5,7
МИР 808, еталон
56,7 ± 5,5
40,5 ± 5,7
87 ± 1,6
82 ± 4,2
79,3 ± 4,4
57,3 ± 5,4
Примітка: МИР – миронівська (-ий); *морозостійкість сорту не різниться достовірно від морозостійкості сорту
Миронівська 808 за критерієм Фішера; ** морозостійкість сорту достовірно перевищує морозостійкість сорту Миронівська 808 за критерієм Фішера.

У 2017 р. відсоток живих рослин у сортів
Господиня миронівська та МІП Вишиванка
був на рівні еталону Миронівська 808 за двох
температур проморожування, а у сортів Берегиня миронівська та Трудівниця миронівська –
лише за температури мінус 18 ºС.
За результатами оцінювання морозостійкості у 2018 р. виділено ряд сортів з високим рівнем морозостійкості: МІП Княжна, Господиня
миронівська, МІП Валенсія, Берегиня миронівська, Трудівниця миронівська, Оберіг Миронівський, Горлиця миронівська, Легенда Миронівська, відсоток живих рослин, яких достовірно
перевищував або був на рівні сорту-еталону.
У 2016–17 вегетаційних роках у дослідження було залучено нові сорти пшениці

м’якої озимої: Естафета миронівська, Вежа
миронівська, МІП Дніпрянка, Грація миронівська, МІП Ассоль, Балада миронівська.
За даними оцінювання морозостійкості виявлено, що новостворені сорти миронівської
селекції відзначаються високим відсотком
живих рослин за критичних температур проморожування впродовж років досліджень
(табл. 2).
Отже, за оцінкою морозостійкості виділено цінні сорти пшениці м’якої озимої, відсоток
живих рослин яких за роки досліджень перевищує або знаходиться на рівні сорту-еталону
Миронівська 808. Сорти пшениці МІП Княжна, Трудівниця миронівська, Легенда Миронівська, Естафета миронівська, Вежа миронівська,

Таблиця 2 – Морозостійкість сортів пшениці м’якої озимої
Кількість живих рослин (± S), % після проморожування
Сорт

-18 ºC
-20 ºC
2016–17 рр.

-18 ºC
-20 ºC
2017–18 рр.

-18 ºC
-20 ºC
20118–19 рр.

Естафета МИР

99 ± 1,1**

91 ± 3,3*

98 ± 1,6**

59 ± 5,6

100 ± 0*

26 ± 4,8*

Вежа МИР

90 ± 3,4*

76 ± 4,8*

91 ± 3,2**

65 ± 5,2*

99 ± 1,1*

29 ± 5,0*

МІП Дніпрянка

93 ± 2,9*

73 ± 4,9*

96 ± 2,2**

77 ± 4,6*

100 ± 0*

51 ± 5,5*

Грація МИР

85 ± 4,0*

80 ± 4,4*

68 ± 5,4*

47 ± 5,4*

85 ± 4,0

22 ± 4,6

МІП Ассоль

96 ± 2,6*

94 ± 2,2**

88 ± 3,8*

66 ± 5,3**

90 ± 3,4*

51 ± 5,5**

Балада МИР

74 ± 4,9*

61 ± 5,5

80 ± 4,8*

71 ± 5,2**

93 ± 2,9

26 ± 4,9

Подолянка

86 ± 2,7*

81 ± 3,0*

75 ± 3,0*

52 ± 3,5*

80 ± 2,9

66 ± 3,3

МИР 808, еталон

87 ± 1,6

82 ± 4,2

79,3 ± 4,4

57,3 ± 5,4

94,7 ± 2,1

34,7 ± 5,2

Примітка: МИР – миронівська; *морозостійкість сорту не різниться достовірно від морозостійкості сорту Миронівська 808 за критерієм Фішера; ** морозостійкість сорту достовірно перевищує морозостійкість сорту Миронівська
808 за критерієм Фішера.
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МІП Дніпрянка, МІП Ассоль належать до високоморозостійких сортів.
Стан рослин перед входженням у зиму є одним із важливих чинників, від якого залежить
продуктивність пшениці озимої, який визначається тривалістю осіннього періоду вегетації рослин і метеорологічними умовами року
[22]. Погодні умови в осінньо-весняний період
за роки досліджень були досить контрастними
для вивчення розвитку рослин на початкових
етапах органогенезу. Внаслідок дефіциту вологи й коливання температури повітря, рослини
в період 2016–17 рр. увійшли в зиму на І етапі
органогенезу, відновили вегетацію на І і ІІ етапах. У 2017–18 рр. – увійшли в зиму на І етапі,
відновили на ІІ і ІІІ етапах, 2018–19 рр. – увійшли на ІІ етапі, відновили вегетацію на ІІ–початку ІІІ етапу органогенезу. За результатами
морфологічного аналізу сорт-еталон високої
морозостійкості Миронівська 808 характеризується сповільненим темпом розвитку рослин
навесні і відповідно має найменший розмір
конуса наростання. Так, за роки досліджень
приріст конуса наростання у сорту Миронівська 808 варіював від 0,01 до 0,42 мм (табл. 3),
тим часом у досліджуваних сортів приріст конуса наростання коливався в межах 0–0,10 мм
(2016–17 рр.), 0,35–0,68 мм (2017–18 рр.) і 0,03–
0,32 мм (2018–19 рр.). Найменший приріст

конуса наростання відмічено у сортів МІП
Вишиванка (0,02–0,42 мм), Грація миронівська (0–0,35 мм), Трудівниця миронівська
(0,05–0,48
мм),
Оберіг
Миронівський
(0,02–0,48 мм), а найбільший – у сортів Господиня миронівська (0,10–0,62 мм), МІП Дніпрянка (0,09–0,68 мм) та стандарт Подолянка
(0,01–0,65 мм).
Сорти з високим рівнем морозостійкості:
Трудівниця миронівська, МІП Княжна, Легенда
Миронівська, Естафета миронівська, Вежа миронівська, МІП Дніпрянка, МІП Ассоль мали в
середньому за роки досліджень приріст конуса
наростання на рівні сорту Миронівська 808.
Для виявлення зв’язку між морозостійкістю рослин та морфологічними особливостями
було проведено кореляційний аналіз. Як показник, що характеризує ріст і розвиток рослин в
осінній та весняний періоди використовували
висоту рослин та довжину конуса наростання
у вузлі кущіння. Висота рослин на момент припинення вегетації за роки досліджень варіювала від 6,3 до 11,5 см у 2016–17 рр., 13,0–24,0 см
у 2017–18 рр. та 19,1–25,0 см у 2018–19 вегетаційних роках. Тимчасом у сорту-еталону Миронівська 808 висота рослин становила 9,8 см, 18,4,
та 23,2 см у 2016/17 – 2018/19 роках відповідно.
У 2016–17 рр. виявлено (табл. 4) сильний
та середній негативний зв’язок довжини кону-

Таблиця 3 – Приріст конуса наростання у рослин пшениці м’якої озимої
Сорт
Берегиня МИР
Горлиця МИР
Господиня МИР
МІП Вишиванка
Трудівниця МИР
МІП Валенсія
МИР слава
МІП Княжна
Легенда МИР
Оберіг МИР
Світанок МИР
Естафета МИР
Вежа МИР
МІП Дніпрянка
Грація МИР
МІП Ассоль
Балада МИР
Подолянка, стандарт
МИР 808, еталон
Середнє значення показника
max
min
НІР05

2016–17 рр.

2017–18 рр.

2018–19 рр.

0,02
0,09
0,10
0,02
0,05
0,08
0,06
0,02
0,01
0,02
0,01
0,05
0,08
0,09
0,00
0,05
0,09
0,01
0,01
0,05
0,10
0,00
0,01

0,48
0,48
0,62
0,42
0,48
0,51
0,49
0,55
0,56
0,36
0,68
0,53
0,47
0,68
0,35
0,48
0,52
0,65
0,42
0,51
0,68
0,35
0,10

0,18
0,13
0,32
0,12
0,12
0,10
0,13
0,11
0,08
0,14
0,14
0,15
0,09
0,11
0,12
0,14
0,03
0,14
0,09
0,13
0,32
0,03
0,9

Середній приріст конуса наростання
за роки досліджень, мм
0,23
0,23
0,35
0,19
0,22
0,23
0,23
0,23
0,22
0,17
0,28
0,24
0,21
0,29
0,16
0,22
0,21
0,27
0,17
0,23
0,35
0,16
0,10

Примітка: МИР – миронівська (-ий).
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Таблиця 4 – Коефіцієнти лінійної кореляції між відсотком живих рослин після проморожування
та морфологічними показниками
Висота рослин, см
Довжина конуса наростання, мм
Ознака
осінь*
весна**
осінь
весна
Коефіцієнти лінійної кореляції за вегетаційний період 2016–17 рр.
Відсоток рослин, що вижили
0,2 ± 0,24
0,3 ± 0,23
-0,7 ± 0,18
-0,3 ± 0,23
за t мінус 18 ºС
Відсоток рослин, що вижили
0,2 ± 0,24
0,2 ± 0,24
-0,4 ± 0,22
-0,4 ± 0,22
за t мінус 20 ºС
Коефіцієнти лінійної кореляції за вегетаційний період 2017–18 рр.
Відсоток рослин, що вижили
0,1 ± 0,24
0,4 ± 0,22
0,5± 0,21
0,3 ± 0,23
за t мінус 18 ºС
Відсоток рослин, що вижили
-0,1 ± 0,24
-0,1 ± 0,24
0,1 ± 0,24
0,1 ± 0,24
за t мінус 20 ºС
Коефіцієнти лінійної кореляції за вегетаційний період 2018–19 рр.
Відсоток рослин, що вижили
-0,3 ± 0,39
-0,3 ± 0,39
-0,2 ± 0,40
-0,5 ± 0,36
за t мінус 18 ºС
Відсоток рослин, що вижили
-0,4 ± 0,38
0,1 ± 0,40
-0,2 ± 0,40
-0,6 ± 0,31
за t мінус 20 ºС
Примітка: осінь* – визначення показників на момент припинення осінньої вегетації; весна** – визначення показників на момент відновлення вегетації.

са наростання рослин досліджуваних сортів на
момент припинення вегетації з морозостійкістю (за визначення кореляції вказаного показника із результатами проморожування r= – 0,7
± 0,18 за температури мінус 18 ºС та r= – 0,4 ±
0,22 за температури мінус 20 ºС).
Відсоток живих рослин за температур
проморожування у вегетаційному періоді
2017–18 рр. мав середній та слабкий позитивний зв’язок з довжиною конуса наростання
(r= 0,5 ± 0,21, r= 0,1 ± 0,24), у 2018–19 рр. –
слабкий негативний (r= – 0,2 ± 0,40). Відмічено варіювання сили та напряму зв’язків за роки
досліджень між показником висота рослин та
відсотком живих рослин після проморожування. Тенденцію негативного кореляційного
зв’язку між морозостійкістю рослин та інтенсивністю їх осіннього розвитку (r= – 0,68)
відмічено в результатах досліджень інших науковців [13].
За даними досліджень прямого зв’язку між
морозостійкістю та морфологічними особливостями сортів пшениці озимої не виявлено.
Висновки. 1. За оцінкою морозостійкості
виділено сорти пшениці м’якої озимої, відсоток живих рослин яких за роки досліджень
перевищує сорт-еталон Миронівська 808 або
знаходиться на його рівні. До високоморозостійких належать сорти пшениці м’якої озимої –
МІП Княжна, Трудівниця миронівська, Легенда Миронівська, Естафета миронівська, Вежа
миронівська, МІП Дніпрянка, МІП Ассоль.
2. Сорти МІП Княжна, Трудівниця миронівська, Легенда Миронівська, Естафета миронівська, Вежа миронівська, МІП Дніпрянка та
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МІП Ассоль в середньому за роки досліджень
мали приріст конуса наростання на рівні сорту
Миронівська 808. 3. Установлено варіювання
сили та напряму зв’язків між рівнем морозостійкості та морфологічними показниками
(висота рослин, довжина конуса наростання),
визначеними на момент припинення та відновлення вегетації пшениці озимої.
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Морозоустойчивость пшеницы мягкой озимой и
ее связь с морфологическими особенностями
Пирыч А.В., Юрченко Т.В., Коляденко С.С.
В последние годы отмечаются значительные изменения погодных условий в период роста и развития пшеницы озимой.
Цель исследования – установить связь между уровнем морозоустойчивости сортов пшеницы мягкой озимой
и их морфологическими особенностями.
Исследования проводили в 2016–2019 гг. в условиях
Мироновского института пшеницы имени В.Н. Ремесла.
Материалом для исследования были 19 сортов пшеницы
мягкой озимой мироновской селекции. Морозостойкость
растений определяли за ДСТУ 4749:2007, при котором
растения промораживаются в камерах при температуре
минус 18 и минус 20 ºС, с предварительным закаливанием на открытой площадке. В качестве эталона морозоустойчивости использовали высокоморозостойкий сорт
пшеницы Мироновская 808. Статистическую обработку
данных проводили с учетом критерия Фишера. Морфологическое оценивание состояния растений проводили
осенью после прекращения вегетации, а также весной
после ее возобновления, по методике Ф.М. Куперман.
Года исследований характеризировались контрастными погодными условиями. Установлено, что большинство сортов пшеницы мягкой озимой мироновской
селекции имеют высокий и средний уровни морозоустойчивости. По годам исследований прирост конуса нарастания у эталона Мироновская 808 варьировал от 0,01
до 0,42 мм. В исследуемых сортах прирост конуса нарастания варьировал в пределах 0–0,10 мм (2016–17 гг.),
0,35–068 (2017–18 гг.) и 0,03–0,32 мм (2018–19 гг.).
По оценке морозоустойчивости выделены ценные
сорта пшеницы мягкой озимой, у которых процент живых
растений по годам исследований превышает сорт-эталон
Мироновская 808 или же находится на его уровне. К высокоморозоустойчивым относятся сорта – МИП Княжна,
Трудивница мироновская, Легенда Мироновская, Эстафета мироновская, Вежа мироновская, МИП Днипрянка,
МИП Ассоль. Сорта МИП Княжна, Трудивница мироновская, Легенда Мироновская, Эстафета мироновская,
Вежа мироновская, МИП Днипрянка и МИП Ассоль в
среднем за годы исследований имели прирост конуса нарастания на уровне сорта Мироновская 808. Установлено
варьирование силы и направления связей между уровнем
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морозоустойчивости и морфологическими показателями
(высота растений, длина конуса нарастания), определенными на время прекращения и возобновления вегетации
пшеницы озимой.
Ключевые слова: пшеница озимая, сорт, морозоустойчивость, рост, развитие, конус нарастания.
Freezing tolerance of bread winter wheat and its
relation with morphological features
Pirych A., Yurchenko T., Koliadenko S.
In recent years there have been signiﬁcant changes in
weather conditions during wheat growth and development.
The aim of the study was to establish the relationship
between the level of freezing tolerance of bread winter wheat
varieties and their morphological features.
The study was conducted during 2016–2019 at the V.M.
Remeslo Myronivka Institute of Wheat. 19 bread winter
wheat varieties bred at Myronivka were studied. Freezing
tolerance of plants was determined according to DSTU
4749:2007 which based on freezing wheat plants in chambers
at -18 ºС and -20 ºС with pre-hardening in the open ﬁeld. The
high-frost-tolerant wheat variety Myronivska 808 was used
as standard of freezing tolerance. Statistical data processing
was performed according to Fisher’s test. Morphological
condition of plants was estimated in autumn after vegetation
dormancy onset and in spring after its restoration according
to the F.M. Kuperman method.

The research years were characterized by contrasting
weather conditions. It was found that the most bread winter
wheat varieties bred at Myronivka have high and medium
level of freezing tolerance. Over the years of the research, the
elongation of apical cone in the standard variety Myronivska
808 varied from 0.01 to 0.42 mm. In the varieties studied, the
elongation of apical cone ranged within 0–0.10 mm (2016–
17), 0.35–0.68 (2017–18) and 0.03–0.32 mm (2018–19).
According to the assessment of freezing tolerance, there
have been identiﬁed valuable bread winter wheat varieties
with percent of viable plants over the years of the research
exceeding standard variety Myronivska 808 or being at
the same level. The varieties MIP Kniazhna, Trudivnytsia
myronivska, Lehenda Myronivska, Estafeta myronivska,
Vezha myronivska, MIP Dniprianka, MIP Assol were high
frost tolerant ones. On average, over the years of the research
the varieties MIP Kniazhna, Trudivnytsia myronivska,
Lehenda Myronivska, Estafeta myronivska, Vezha
myronivska, MIP Dniprianka, and MIP Assol had elongation
of apical cone at the level of the Myronivska 808 variety. The
variation of the strength and direction of connections between
the level of frost resistance and morphological indicators
(plant height, length of the growth cone) determined at the
time of termination and restoration of winter wheat vegetation
was established.
Key words: winter wheat, varieties, freezing tolerance,
growth, development, apical cone.
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