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ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО, 
ОВОЧІВНИЦТВО ТА БАШТАННИЦТВО 

УДК 633.111; 631.527 

ХАРАКТЕР ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ У СОРТІВ ПШЕНИЦІ 
РІЗНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 

Базалій В.В. - д.с.-г.н.,професор,  
Бойчук І.В. - к.с-г. наук, доцент, 
Базалій Г.Г. – к.с.-г.н. с.н.с.,  
Ларченко О.В. - к.с-г. наук, доцент  
Бабенко Д.В. - аспірант ДВНЗ «Херсонський ДАУ» 
 

У статті наведені результати досліджень з характеру формування врожайності у 
сортів «типово» пшениці озимої та альтернативного типу (дворучки). 

Доведено, що для отримання стабільної врожайності зерна в умовах південного Степу 
України їх необхідно використовувати для пізніх строків сівби (жовтень, листопад) і як 
страхову культуру для пересіву загиблих в період зимівлі посівів пшениці озимої сорти 
пшениці альтернативного типу (Кларісв, Соломія) степового екотипу. 

Ключові слова: пшениця озима, сорти пшениці альтернативного типу, врожайність, 
пластичність, стабільність. 

 

Базалий В.В., Бойчук И.В., Базалий Г.Г., Ларченко О.В., Бабенко Д.В. Характер фор-
мування продуктивності у сортів пшениці різного типу розвитку за різних умов виро-
щування 

В статье представлены результаты исследований характера формирования урожай-
ности у сортов «типично" пшеницы озимой и альтернативного типа (дворучки). Доказа-
но, что для получения стабильной урожайности зерна в условиях южной Степи Украины, 
нужно использовать для поздних сроков посева (октябрь, ноябрь) и как страховую культу-
ру для пересева погибших в период зимовки посевов пшеницы озимой сорта альтернатив-
ного типа (Клариса, Соломия) степного экотипа. 

Ключевые слова: пшеница озимая, сорта альтернативного типа, урожайность, пла-
стичность, стабильность. 

 

Bazalii V.V. Boichuk І.V., Bazalii G.G., Larchenko O.V., Babenko D.V. Character of produc-
tivity formation in wheat varieties of different types of development under different growing 
conditions. 

The article presents the results of studies on the character of yield formation in typical winter 
wheat and alternative (spring-winter) type varieties. 

It proves that for obtaining a stable grain yield in the southern Ukrainian steppe we should use 
alternative type varieties of wheat (Klarisa, Solomiia) of the steppe ecotype both for late sowing 
dates (October, November) and as an emergency catch crop that compensates for the failure of 
winter wheat during overwintering. 

Key words: winter wheat, alternative type varieties, yielding capacity, plasticity, stability. 
 

Постановка проблеми. Проблема адаптивності сортів пшениці озимої, 
їх здатності забезпечувати високу і стійку продуктивність за різних умов до-




