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Изучены и проанализированы агроэкологические и онтогенетические 
особенности генотипов тритикале озимой Носовской СИС ЧИАПП     

НААН для успешного введения селекционного и производственного 
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Studied and analyzed the agroecological and ontogenetic features genotypes of 

winter triticale Nosivka breeding research station Chernigov Institute of 

agricultural production of the National Academy of Agrarian Sciences of 

Ukraine for successful breeding and production processes. 
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Вступ. Для збільшення рівня врожайності сільськогосподарських культур 

необхідна висока культура землеробства, в т.ч. забезпечення оптимальної 

структури сівозміни, використання науково-обґрунтованої системи удобрен-

ня, інтегрованого захисту посівів культурних рослин, а головне, впроваджен-

ня нових сортів, потенціал яких буде повністю реалізований за різних ґрун-

тово-кліматичних умов навколишнього природного середовища. Цим вимо-

гам відповідає штучно створена культура – тритикале, яка наділена господар-

сько-цінними властивостями, зокрема характеризується високим рівнем уро-

жайності та якості рослинницької продукції, сильним імунітетом до комплек-

су хвороб і шкідників, стійкістю до погодних аномалій зимово-весняного та 

літнього періоду, толерантністю до ґрунтового агрофону та ін. Все це свід-

чить, що тритикале одна з найважливіших зернових культур світового сільсь-

когосподарського виробництва.  



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування  

75 

Аналіз останніх досліджень. З огляду на те, що тритикале відносно мо-

лода культура, темпи впровадження його в сільськогосподарське виробницт-

во не досить високі. Міжнародне сортовипробування тритикале в 1975 р. 

проводилось у 75 країнах в 338 пунктах, розташованих на всіх п’яти конти-

нентах: близько 40 пунктів у Північній Америці, 71 – у Латинській Америці, 

64 – у Європі, 60 – у Африці, 23 – на Середньому Сході, 79 – у Південно-

Східній Азії та Океанії. За даними CIMMYT (Мексика) у 1970 р. площа посі-

вів тритикале складала близько 100 тис. га, в 1975 р. – 500 тис. га, в 1980 р. – 

понад 1 млн га, в 1986 р. – 1,9, 1987 р. – 1,3, зокрема в колишньому СРСР – 

250 тис. га, в 2000 р. – 2,836, в т.ч. 1,8 млн га тритикале озимого, в 2003 – 3, в 

2006 р. (без урахування України та Росії, де статистичний облік не проводив-

ся) – 3,6, в 2007 р. – 3,74, у 2009 р. – 4,5 млн га. Основними виробниками зер-

на тритикале за даними ФАО є Польща, Білорусія, Німеччина, Австралія, 

Франція, Китай, Угорщина та ін.  

Нині в Україні досить широкий сортовий асортимент тритикале. До Дер-

жавного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні станом 

на 2010 р., занесені 25 сортів тритикале озимого та 16 ярого, здатних забезпе-

чувати стабільну й високу врожайність [1]. Але їхній генетичний потенціал 

використовується на рівні 40%. Окрім того, щороку проходять державну екс-

пертизу десятки сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Систематичне по-

ліпшення сортів під час селекційного та виробничого процесу вимагає ви-

вчення біологічних, фізіологічних властивостей та елементів агротехнології 

вирощування, що сприятиме зменшенню впливу лімітуючих факторів, дозво-

лить зайняти новій зерновій культурі чільне місце в структурі посівних площ 

України. 

Постановка завдання – вивчити та проаналізувати агроекологічні й он-

тогенетичні особливості тритикале озимого гексаплоїдного рівня для успіш-

ного введення селекційного та виробничого процесів. 

Результати досліджень. У разі широкого поширення тритикале, важли-

вим є вивчення його екологічної пластичності з моменту проростання насіння 

й до повної стиглості. До показників, які характеризують онтогенез тритика-

ле, належать: а – основні фенологічні фази розвитку; б – вікові періоди; в – 

стадії розвитку; г – етапи органогенезу, які між собою тісно пов’язані. Жит-

тєвий цикл, чи онтогенез, тритикале розпочинається з моменту запліднення 

яйцеклітини – появи зиготи, й закінчується природним відмиранням організ-

му (особини). Онтогенез складається з двох періодів: перший – визначається 

як фаза вегетативного росту – формування коренів, стебла, листя (вегетатив-

них органів), які виконують найважливіші функції – живлення, дихання, во-

дообмін, синтез й транспортування органічних речовин в організмі; другий – 

фаза генеративного розвитку – формування генеративних органів або органів 

розмноження рослин – колоса, колосків, квіток, зернівок (насіння). Перехід 
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від першого до другого періоду характеризують фенологічні фази розвитку 

та етапи органогенезу (рис. 1). 

Фенологічні фази характеризуються в життєвому циклі появою нових 

елементів рослин із низкою зовнішніх морфологічних ознак: набухання на-

сіння, проростання, сходи, поява третього листка, кущення, вихід у трубку, 

стеблування, колосіння, цвітіння, молочна, воскова й повна стиглість. Відпо-

відно до прийнятої вікової періодизації життєвого циклу тритикале виділя-

ють 5 вікових періодів, які характеризуються низкою фізіологічних і струк-

турно-морфологічних особливостей. 

Рис. 1. Фази розвитку та етапи органогенезу тритикале озимого : І – формування ко-

нуса наростання; II – диференціація зачаткового стебла на вузли і міжвузля; III – сег-

ментація конуса наростання і формування зачаткових покривних листків; IV – початок 

формування колоскових горбочків; V – формування квіток у колосках; VI – форму-

вання пиляків (мікроспорогенез) і приймочок (мегаспорогенез); VII – формування ста-

тевих клітин (гаметогенез), ріст у довжину члеників колоскового стрижня, покривних 

органів колосків і квіток; VIII – виколошування; IX – цвітіння, запліднення, утворення 

зиготи (зиготогенез); X – формування зернівки; XI – молочна стиглість (нагромаджен-

ня поживних речовин); XII – воскова стиглість (переведення поживних речовин у за-

пасні) і достигання насіння: а, б, в, г, ґ, д, е – послідовне формування колоска                    

(за Ф. М. Куперман, 1984) 

 

Перший – ембріональний – проходить від початку утворення зиготи до за-

вершення процесів формування зародка, здатного до проростання. Другий – 

проростання – всі органи в цей період (коріння, листки, стебло) перебувають 

у зародковому стані й утворилися за рахунок материнських речовин. Пророс-

тки використовують запаси поживних речовин насіння. Тривалість цього пе-

ріоду в рослин тритикале варіює залежно від генотипу – 6-10 діб. Третій – 

ювеніальний – характеризується формуванням вегетативних органів (листків, 

стебла, коренів), кущенням, а також закладанням вегетативних елементів ко-

лосу. Ювеніальний період часто називають також віргінільним, відзначаючи 

тим саме нездатність рослин у цей період формувати генеративні органи. Для 

сорту Вівате Носівський та Пшеничне цей період варіює в межах – 278-280 
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діб; Чаян та ДАУ 5 – 290-292, Славетне – 285-287, Августо – 285, Ягуар – 

290-293, Еллада – 292-295 діб. 

Четвертий період – зрілість – характеризується формуванням генератив-

них органів, розпочинається від утворення археспоріальних клітин у ткани-

нах пиляку та насіннєвої бруньки, а закінчується утворенням зиготи. Трива-

лість зазначеного періоду у тритикале залежить від погодно-кліматичних 

умов. П’ятий період – це час достигання і відмирання рослин – пов’язаний з 

формуванням зернівки й завершується фазою повної стиглості. 

Стадії розвитку тритикале – це морфологічні та фізіологічні зміни у рос-

лин, які залежать від екологічних факторів навколишнього природного сере-

довища. Критеріями для визначення меж стадій розвитку, крім низки фізіоло-

гічних показників, можуть слугувати зміни морфологічних структур на різ-

них етапах органогенезу. Формування кожного органу, як і всієї рослини 

тритикале, проходить етапами. В процесі органогенезу відбувається певна 

послідовність у проходженні етапів. У розвитку однорічного пагона тритика-

ле виявлені дванадцять етапів органогенезу.  

І-й етап характеризується формуванням морфологічно недиференційова-

ного конусу наростання, котрий в усіх генотипів тритикале має вигляд опук-

лості. У тритикале озимого більшість пагонів входить у зиму під час І та II 

етапів. У тритикале тривалість першого етапу за сівби 20 вересня в серед-

ньому складає 20 діб – від проростання до фази третього листка. На цьому 

етапі формується щільність стеблостою, рівномірність якого оцінюється візу-

ально. 

II-й етап характеризується посиленою диференціацією основи конуса на 

вузли, міжвузля, зародкові стебла і стеблові листки. У період II етапу органо-

генезу проходить процес кущення, формування вегетативної маси та вторин-

ної кореневої системи. Кількість листків, вузлів, що утворюються на другому 

етапі органогенезу, визначається як генотипом тритикале, так і впливом абіо-

тичних факторів під час вегетації рослин. У разі більш тривалого проходжен-

ня цього етапу відбувається утворення додаткових вузлів стебла, збільшуєть-

ся кількість листя, проходить розвиток бічних стебел, синхронне формування 

яких відносно головного пагона – запорука майбутнього врожаю. За оптима-

льних строків сівби (20 вересня) посіви тритикале озимого сорту ДАУ 5 фор-

мують 2-х продуктивні та 3–4-х непродуктивні стебла, у разі чого урожай-

ність зерна зростає на 25%. За пізніх строків сівби (30.09.–10.10.) посіви фо-

рмують 1 продуктивне стебло та 5–6 непродуктивні, на частку яких припадає 

до 45% урожаю зерна. Варто відмітити, що за ранніх строків сівби (5-10 вере-

сня) посіви сорту ДАУ 5 здатні розвантажувати себе від зайвих пагонів у разі 

впливу аномальних біотичних і абіотичних факторів та залишати 3-4 (інколи 

1-2 шт.) плодоносних стебла, нерідко 1-3 стебла з недорозвиненим колосом 

та 1-2 підсіди – стебла без колоса, які забезпечують формування прикорене-

вої розетки. За оптимальної норми висіву насіння (5,5 млн шт./га) сорт ДАУ 5 
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забезпечує формування 360-370 шт./м
2
 дружніх сходів із наступним форму-

ванням 3–4-х синхронно розвинутих пагонів, а на період збирання урожаю – 

540-580 шт./м
2
 продуктивних стебел, але у разі теплої та дощової осені, піс-

лядії органічних добрив, норму висіву насіння варто зменшувати до                  

4,5 млн шт./га (рис. 2). 
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Рис. 2. Щільність стеблостою тритикале озимого ДАУ 5 за різної норми висіву  

насіння (середнє за 2008–2010 рр., ННДЦ Білоцерківського НАУ) 

 

Тритикале озиме сорту Славетне характеризується господарсько-цінними 

ознаками, одна з яких відбивається в сповільненому розвитку рослин восени 

та на початку весняної вегетації як за ранніх (1.09–10.09), так і оптимальних 

(20.09.–25.09) строків сівби. Між показниками кількості вторинних стеблових 

коренів і стебел у посівах цього сорту відмічено високий коефіцієнт кореляції 

(r = 0,91, р = 0,05). За оптимальної норми висіву насіння 5 млн шт./га та сівби 

20 вересня рослини сорту Славетне формують 2 вторинних стеблових кореня, 

у разі чого загальна кількість стебел складає 4 шт., за норми висіву                  

4,0 млн шт./га – 3-4 шт. та 14-16 шт. відповідно (рис. 3). За оптимальних аг-

ротехнологічних та абіотичних умов тритикале озиме сортів Славетне,         

ДАУ 5 формують 2-3 синхронно розвинених стебла за щільності 750-              

1100 шт./м
2
. Встановлено, що в результаті комплексного застосування фос-

форно-калійних добрив у дозі Р60–90К60–90 та мікробного препарату альбобак-

терину, діючими біоагентами якого є бактерії Achromobacter album 1122, по-

сіви тритикале озимого забезпечують нагромадження в кореневій системі су-

хої речовини (рис. 4). 
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Рис. 3. Щільність стеблостою тритикале озимого сорту Славетне залежно від норми 

висіву насіння (середнє за 2008–2010 рр., ННДЦ Білоцерківського НАУ) 
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Рис. 4. Стан кореневої системи рослин тритикале озимого сорту ДАУ 5 залежно від 

строків сівби та застосування фосфорно-калійного удобрення та біопрепарату – 

 альбобактерину (середнє за 2004–2006 рр. Носівська СДС) 

 

Збереження осінніх пагонів тритикале, зокрема конуса наростання, сприяє 

підвищенню урожайності зерна на 25-45%. У зв’язку з цим урожайність зерна 
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тритикале озимого визначається кількістю продуктивних пагонів на одиницю 

площі й ступенем продуктивності кожного колоса. Відомо, що в озимих зер-

нових повноцінні продуктивні пагони розвиваються переважно з осінніх па-

гонів, що проходять стадію яровизації в осінньо-зимовий період. Загибель 

осінніх пагонів (навіть у разі збереження вузлів кущення) призводить до 

утворення слабших пагонів, у яких конус наростання розвинутий слабо та які 

визначають рівень урожайності. В цей період посіви тритикале озимого ма-

ють як найкраще бути забезпеченими освітленням. Осіннє кущення прохо-

дить впродовж 20-36 діб залежно від моменту припинення розвитку рослин. 

Весняне кущення, залежно від погодно-кліматичних, ґрунтових умов, прохо-

дить впродовж 10 діб.  

III-й етап органогенезу настає після завершення рослинами тритикале 

стадії яровизації. За сівби наприкінці 3-ї декади вересня цей етап відмічено 

на 10 добу після відновлення весняної вегетації. Посіви сортів Пшеничне, Ві-

вате Носівський, Славетне сегментацію конусу наростання і формування за-

чаткових покривних листків, за оптимальних строків сівби – 20 вересня, за-

безпечують до припинення осінньої вегетації. Відмічено, що сегменти, як і 

членики, за своєю будовою схожі з стебловими міжвузлями й відокремлені 

один від одного перегородками, що нагадують зачаткові й стеблові вузли. 

Чим більше сегментів формується на III етапі органогенезу, тим більше утво-

рюється члеників колосового стрижня, які в подальшому визначатимуть дов-

жину колоса та кількість колосків у ньому. Зачатки колосків формуються з 

тканин сегментів у пазухах, так званих листкових валиків. Однак для форму-

вання бажаної кількості сегментів колоса потрібно забезпечити надходження 

достатньої кількості поживних речовин до рослин. Показано, що застосуван-

ня на посівах сортів ДАУ 5, Славетне, Вівате Носівський в основне піджив-

лення фосфорно-калійних добрив у дозі Р60–90К60–90 та дрібне ранньовесняне – 

азотних добрив у дозі N45-60 на III етапі органогенезу забезпечує збільшення 

кількості сегментів і кількості колосків у колосі. Порівняльний аналіз із ви-

вчення морфологічно-фізіологічних ознак розвитку тритикале озимого пока-

зав, що для сортів ДАУ 5, Чаян порівняно з сортами Вівате Носівське, Славе-

тне III та IV етапи органогенезу проходять повільніше. У зв’язку з цим, рос-

лини генотипів ДАУ 5 і Чаян характеризуються вищим ступенем кущення. 

Пошкодження конусу наростання під час зимово-весняного періоду 1999, 

2000, 2005, 2008 рр. гальмувало завершення стадії яровизації меристематич-

ною тканиною у вузлах кущення до настання стійких високих температур. На 

варіантах внесення фосфорно-калійних добрив восени у дозі P90K90 та ран-

ньовесняного підживлення азотними добривами у дозі N25–30 у рослин сорту 

Славетне відмічено регенерацію пошкодженої меристематичної тканини та 

інтенсифікацію ростових процесів.  
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IV етап характеризується формуванням колоскових горбочків та прохо-

дить під час подовження нижнього міжвузля стебла – перехід фази кущення 

до фази виходу в трубку. На цьому етапі визначається кількість колосків. У 

2009 р. в зв’язку з відносно теплим осіннім періодом і частими відлигами 

другої половини зими, настання ІV етапу відмічено в посівах тритикале ози-

мого до входу в зиму. Це негативно відбилося на формуванні елементів про-

дуктивності колоса й на урожайності загалом. Проте посіви тритикале, які за-

вершили стадію яровизації і перейшли до III-го та частково IV-го етапів, були 

більш резистентними до аномалій зимового періоду, порівняно з посівами, 

які призупинили осінній розвиток на II-му етапі органогенезу. В 1998–2001, 

2003 рр. за наявності снігового покриву конус наростання видовжувався, па-

гони витягувалися, але у разі цього продуктивні колоски не утворювалися. 

Передпосівне внесення фосфорно-калійних добрив восени та ранньовесняне 

підживлення азотними добривами усуває недоліки, сприяє формуванню по-

тужної кореневої системи, 

навесні – продуктивних па-

гонів, які забезпечують 

урожайність та якість зерна 

й нівелюють проблеми, ви-

кликані пошкодженням 

осінніх пагонів, що неод-

норазово відмічено на по-

сівах сортів ДАУ 5 та Сла-

ветне. Своєчасне піджив-

лення в період III-ІV азот-

ними добривами забезпе-

чує формування пагонів 2–

3-го порядків до головного 

та вирівнювання посівів у 

разі синхронного розвитку 

бічних пагонів, що істотно 

сприяє збільшенню кілько-

сті колосків та зерен у го-

ловному колосі (рис. 5). 

       Запізнення з прове-

денням ранньовесняного 

підживлення азотними до-

бривами не може істотно 

вплинути на рівень озер-

неності колосу. Порівняна 

оцінка впливу різних доз 

мінеральних добрив та строків їх застосування на показники стану посівів 

Рис. 5. Система удобрення азотними добривами  

посівів тритикале озимого за фазами розвитку 
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тритикале озимого свідчить, що науково-обґрунтоване застосування фосфо-

рно-калійних добрив у дозі P90K90 та ранньовесняне підживлення посівів три-

тикале озимого по мерзлоталому ґрунту азотними добривами в дозі N25–30 (на 

Поліссі N30–40) в період, коли рослини не увійшли в IV етап органогенезу, за-

безпечує підвищення адаптивних властивостей посівів, сівба яких проведена 

в пізні строки, сприяє інтенсифікації ростових процесів, забезпечує збіль-

шення елементів продуктивності колоса, урожайності та якості зерна. Засто-

сування азотних добрив на 20 діб пізніше від терміну застосування по мерз-

лоталому ґрунту неістотно впливає на стан посівів тритикале озимого, порі-

вняно з варіантом без застосування мінеральних добрив (рис. 6). 
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Рис. 6. Вплив мінеральних добрив та строків їх застосування на продуктивність 

колоса та урожайність зерна тритикале озимого сорту ДАУ 5  

(ННДЦ Білоцерківського НАУ, середнє за 2009–2011 рр.) 

 

Отже, своєчасне застосування азотних добрив на фосфорно-калійному 

фоні забезпечує, за помірних температур повітря, інтенсивніше закладання у 

рослин колоскових горбочків (IV етап органогенезу), що, безсумнівно, від-

бивається на продуктивності колоса. Тривалість IV етапу складає 8-15 діб, 

яку визначають, крім погодно-кліматичних факторів, елементи агротехніки, 

а саме строки сівби, в зв’язку з віддаленням яких від оптимальних строків, 

скорочуватиметься тривалість цього періоду. 

За температури повітря понад 10° С в посівах тритикале озимого IV етап 

органогенезу проходить інтенсивніше, що впливає на зменшення кількості 

колоскових горбочків майже в 1,5 рази, порівняно з їх кількістю за оптималь-

ної температури.  
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Правильний вибір норми висіву, розміщення рядків з півночі на південь в 

умовах Полісся та Лісостепу за рядкового способу сівби, оптимальних стро-

ків сівби та своєчасної підготовки ґрунту вдається збільшити на 20% кіль-

кість колосків у колосі, що забезпечує зростання урожайності зерна. Показа-

но, що за оптимальних строків (20 вересня) та норми висіву зерна                  

(5,0 млн шт./га), за розміщення рядків з півночі на південь в умовах Лісосте-

пу посіви сорту ДАУ 5 формують дружні сходи, часом – 2 продуктивних і 3-4 

непродуктивних стебла. В цей момент вузол кущення формує свій ярус корі-

нців, внаслідок чого збільшується маса кореневої системи та її здатність за-

безпечувати рослину необхідним резервом для адаптивності до аномалій зи-

мово-весняного періоду, в разі чого тривалість осіннього періоду вегетації 

складає 48-44 доби, урожайність зерна зростає на 25%. Важливо враховувати 

в період формування колоскових горбочків рівень зволоженості ґрунту та кі-

лькість опадів. Догляд за посівами на попередніх етапах має бути направле-

ний на те, щоб до початку формування колоскових горбочків рослини не від-

чували дефіциту вологи. Враховуючи досвід вчених-практиків [2-10], ми ке-

рували вологозабезпеченістю ґрунту такими заходами: 

- правильний вибір строків сівби тритикале озимого, у разі чого посіви на 

IV етапі органогенезу мали можливість повніше використати резерв зимової 

вологи; 

- правильний підбір попередників та своєчасний обробіток ґрунту після їх 

збирання. Проведення дискування на глибину 15-20 см та мульчування ґрун-

ту РВК-3,6 двічі до передпосівної культивації дозволяє зберегти продуктивну 

вологу в ґрунті, забезпечити дружні сходи та інтенсивність проходження фаз 

розвитку восени; 

- коткування кільчасто-шпоровими котками до та після сівби, за умов де-

фіциту вологи у верхніх шарах ґрунту; 

- регулювати глибину загортання залежно від фізико-хімічного стану ґру-

нту, його вологості, фітосанітарного стану; 

- впроваджувати до структури посівних площ сорти з високим рівнем еко-

логічної пластичності, для отримання високої урожайності зерна розміщува-

ти їх з південних районів у північні, а для забезпечення високої якості зерна, 

навпаки, з північних у південні.  

V етап характеризується початком формування квіток у колоску. Впро-

довж кількох діб визначається кількість квіткових горбочків у кожному коло-

сі. Тривалість V етапу у тритикале складає 14-18 діб. Як показують спосте-

реження, в колоску, як правило, утворюється 6-7 квіткових горбочків, з яких, 

за сприятливих умов, формується нормальна квітка. Якщо в колосках замість 

звичайних 2-3 квіток буде нормально розвинуто 4 квітки, то в них утвориться 

повноцінне насіння, що зумовить збільшення врожайності посівів більш як на 

30-50%. Високоврожайні сорти Славетне, ДАУ 5, Августо, Ягуар здатні, за 

науково-обґрунтованої технології вирощування, формувати багатоквіткові 
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колоски – по 4-5 добре розвинутих квіток у кожному колоску, що відбиваєть-

ся на одержанні високих врожаїв зерна. У колосі тритикале квітки розвива-

ються за пшеничним (багатоквітковим, багатозерним), а не за житнім типом. 

В цей період визначається диференціація генотипів тритикале за кількістю 

квіток у колосі, синхронністю розвитку стебел різних порядків. Чисельність 

квіток у колосі визначають як генотипові параметри конкретного сорту три-

тикале, так і агротехнічні умови вирощування, зокрема залежно від строків 

сівби і норм висіву насіння (рис. 7).  
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Рис. 7. Чисельність квіток у колосі тритикале озимого залежно від сорту, строків сівби 

та норм висіву насіння в V етап органогенезу (ННДЦ Білоцерківського НАУ, середнє 

за 2009–2011 рр.) 

 

Переважну чисельність квіток у колосі відмічено за дії короткого дня на 

момент проходження світлової стадії (IV етап) з наступним зростанням його 

тривалості під час V етапу.  

VI етап органогенезу в посівах тритикале озимого співпадає з фазою стеб-

лування та є другим критичним періодом щодо рівня температури та волого-

сті. В цей час формується маточка, пилкові зерна, зародковий мішечок та ри-

льця приймочок. Для нормального проходження диференціації генеративних 

органів – тичинок, приймочок рослини на цьому етапі потребують високої 

інтенсивності сонячного освітлення, оптимального забезпечення вологою та 

поживними речовинами. Важливою характеристикою посівів має бути їх ви-

рівняність, відсутність бур’янів. Своєчасне внесення під основний обробіток 

ґрунту фосфорно-калійних добрив у дозі Р60–90К60–90 позитивно впливає на 

формування генеративних органів. Дефіцит вологи та висока температури 
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повітря в цей період призводять до стерильності пилку, зменшення кількості 

квіток. За несприятливих умов під час VI і VII етапів, наприкінці проходжен-

ня останнього синхронно розвивається лише 45-64% квіток, залежно від ге-

нотипу тритикале озимого. Дослідження за несприятливих умов за показни-

ками кількості квіток показали, що високопродуктивний сорт Славетне нале-

жить до екстенсивного типу розвитку, а сорти Вівате Носівський та ДАУ 5 – 

інтенсивного, причому останні сорти характеризуються високим рівнем по-

сухостійкості, що також відіграло роль в зменшенні редукційних процесів у 

генеративній частині рослин (рис. 8, 9). 
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Рис. 8. Порівняльна оцінка щодо чисельність квіток у колосі тритикале озимого сорту 

Славетне в V етап і VII етап органогенезу залежно від строків сівби та норм висіву 

насіння (ННДЦ Білоцерківського НАУ середнє за 2010–2011 рр.) 

 

З переходом до VII етапу розвиваються чоловічі й жіночі гаметофіти. Од-

ночасно йде посилений ріст члеників колосового стрижня, витягуються в до-

вжину колоскові й квіткові луски, зупиняється ріст третього міжвузля, розпо-

чинається гаметогенез. Триває цей етап органогенезу у тритикале озимого 17-

19 діб (початок першої – початок третьої декади травня). Відмічено обернену 

залежність між дозою азотного підживлення, кількістю недорозвинутих кві-

ток та урожайністю зерна. В цьому значну роль відіграє своєчасне проведен-

ня агротехнічних заходів під час вирощування тритикале озимого, що є ваго-

мим фактором у розкритті потенційних можливостей конкретного генотипу. 

VIII етап співпадає з фенофазою колосіння, тобто внаслідок інтенсивного 

росту стебла, особливо його верхнього міжвузля, з листкової трубки назовні 
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з’являється колос. Ця фенологічна фаза триває близько 7-10 діб (третя декада 

травня). На цьому етапі йде завершення процесів гаметогенезу (завершується 

формування пилку) й формування колоса, квіток, призупиняється ріст четве-

ртого міжвузля.  

За умов нормально розвинутого колоса і неушкодженого листового апара-

ту від закінчення колосіння до достигання тритикале засвоює близько                  

80 кг/га азоту [11]. Отже, внесення азотних добрив на початку колосіння має 

велике значення, за рахунок чого можна досягти високих показників вмісту 

білка в зерні, седиментації, маси 1000 зерен і натури зерна. Але, якщо в азот-

ному підживленні є необхідність, то варто проводити листову діагностику.  

Показано, що застосування азотного підживлення на початку фази коло-

сіння тритикале озимого забезпечує істотне зростання вмісту білка в зерні 

сортів Вівате Носівське та ДАУ 5, проте показники маси 1000 зерен залиша-

ються в межах похибки досліду. Азотне підживлення у дозі N30 в зоні Лісос-

тепу негативно відбивається на стані посівів тритикале сорту Августо, Ягуар 

та Славетне, порівняно з їх станом у зоні Полісся. Посіви стають схильними 

до вилягання, що в подальшому призводить до зниження показників якості 

зерна.  

IX етап – цвітіння, запліднення та утворення зиготи. Цвітіння тритикале 

озимого триває 5-9 діб, залежно від погодно-кліматичних особливостей (при-

падає на першу декаду червня). Масове цвітіння сорту в межах одного посіву 

спостерігається на 4-ту добу після його початку і триває близько 10 діб. Під 

час цвітіння квіткові лусочки розкриваються, утворюють кут, величина якого 

залежить як від сортових особливостей (найбільший кут у генотипів тритика-

ле озимого за таким рангом: Ягуар, Августо, Славетне, Чаян, ДАУ 5, Пшени-

чне, Вівате Носівський), так і від погодних умов: збільшуючись за теплої во-

логої погоди й зменшуючись під час посухи. Разом із розсуванням лусочок 

швидко видовжуються тичинкові нитки й за межі квіткових лусок виходять 

верхніми частинами один, два або три пиляки. Відразу ж за витягуванням ти-

чинкових ниток нижня частина пиляків розтріскується і висипає на поверхню 

приймочок конкретної квітки пилок. Тичинкові нитки, які витягуються за 

межі лусок, втрачають тургор і поникають, в результаті чого решта пилку пе-

реміщується повітряними масами. Тому однією з основних характеристик бі-

ології цвітіння тритикале є співвідношення типів цвітіння: відкритого (коли 

пиляки виходять за межі квітки), закритого (коли пиляки після цвітіння за-

лишаються всередині квітки) і комбінованого (коли пиляки з квітки повністю 

не виходять, а залишаються защемленими між квітковими лусками).  

Тритикале належить до факультативних самозапилювачів, у яких перева-

жаючим є відкритий тип цвітіння [12-14], в тритикале озимого гексаплоїдно-

го рівня тип цвітіння відкритий і становить 81,8-100,0%, а частка комбінова-

ного типу дуже незначна – в середньому 1,0% [15]. Інші автори виділяють             

2 типи: відкритий і закритий, випадки із защемленням пиляків належать та-

кож до відкритого типу, частка відкритого цвітіння коливається від 57,5 до 
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83,8%. У вологу та прохолодну погоду частка відкритого цвітіння підвищу-

ється, добові піки цвітіння стають дуже розтягнутими в часі та нечітко вира-

женими [16]. Квітки, які цвітуть відкрито, зокрема під час спеки та посухи, 

переходять до закритого цвітіння, а ступінь впливу генотипу та середовища 

на рівень фенотипового домінування за цією ознакою приблизно однакові 

показав, що у окремих сортів переважаючим є закритий тип цвітіння, який 

становить – 77-84% [17]. 

Тритикале яре характеризується відкритим типом цвітіння, частка якого 

становить 65,5-82,9%, у разі цього 44,4% квіток під час відкритого цвітіння 

викидають назовні всі 3 пиляки. Цей показник значно залежить від погодних 

умов. У більшості квіток на початку відкривання розтріскуються верхівки 

пиляків і на приймочку потрапляє власний пилок [18]. 

Для сортів тритикале озимого кількість відкритих квіток колоса під час 

цвітіння на 70% залежить від генотипу сорту, й для конкретного сорту скла-

дає: Августо – 73,7%; Славетне – 72,1%; ДАУ 5 – 59,6%; Вівате Носівське та 

Пшеничне – 83,2-80,5%; Ягуар – 78,9% (рис. 9). 

Інтенсивне цвітіння в середньому відбувається з 6 до 9 год ранку та 16-

17 год дня залежно від вологості та температури повітря, способу розміщення 

посівів (зі сходу на захід чи півночі на південь), строків сівби та інших фак-

торів час та періодичність змінюється (± 1,5-2 год).  

За несприятливих погодних умов цвітіння пиляки не встигають вийти за 

межі лусочок, які змикаються та приховують тичинки. Оптимальною темпе-

ратурою для нормального проходження процесу цвітіння тритикале є 20-          

25° С, мінімальною до 10° С, тривалість якої призводить до зниження кілько-

сті запилених і запліднених квіток, інколи загибелі, а отже, зниження продук-

тивності колоса.     

Підвищення температури (30° С) та зниження вологості повітря, суховії 

призводять до погіршення або загибелі генеративних органів, які забезпечу-

ють запилення та запліднення [19].  

В посівах тритикале озимого Вівате Носівський під час VI-VII етапів ор-

ганогенезу за посушливих умов рівень фертильності пилку, з огляду на порі-

вняльне відношення кількості квіток і зерен із колосу, істотно вищий                  

(р = 0,05), порівняно з сортом ДАУ 5. 

Під час X етапу проходить формування зернівки, в якій диференціюються 

органи зародка. Всі пластичні речовини нагромаджуються в зернівках. Три-

ває цей період 14-18 діб (припадає на середину першої декади червня та три-

ває до початку третьої). В цей час призупиняється ріст п’ятого міжвузля, що є 

передумовою припинення ростових процесів материнського організму. Ва-

гомим фактором у нормальному проходженні цього етапу відіграє світловий 

та тепловий спектр сонячної радіації й у разі дефіциту першого або надлишку 

(підвищення температури) другого істотно зменшуються показники урожай-

ності та якості зерна.  
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Рис. 9. Відсоток відкритого типу цвітіння залежно від сорту тритикале озимого 

 за роками (ННДЦ Білоцерківського НАУ) 

 

Посушливі умови в 2003, 2007, 2010 рр. під час X етапу негативно впли-

нули на кількість, масу зерен із колоса та на урожайність зерна в цілому    

(рис. 10). 

XI етап характеризується нагромадженням поживних речовин. Цей етап у 

тритикале співпадає з фазою молочної стиглості. Молочна стиглість настає 

на 10 добу після запліднення і триває два з половиною – три з половиною 

тижні (21 червня – 17 липня) тижні до воскової. В цей період параметри зер-

на сформовані, внутрішня консистенція у вигляді молочної рідини з суспен-

зованими крохмальними зернами, загальний вміст води в якій близько 60%. 

У разі достигання об’єм зерна зменшується, насінина стає дрібною, зморшку-

ватою, але має досить високу енергію проростання. Це пояснюється тим, що 

в ній достатній вміст розчинних поживних речовин. Однак таке зерно швидко 

втрачає схожість [20]. На етапі молочної зрілості триває та завершується над-

ходження пластичних речовин в зерно. Материнська рослина поступово від-

мирає. В першу половину цього етапу прапорцевий листок ще функціонує, а 

далі – відмирає. Стебло набуває зеленкувато-жовтого кольору і поступово пі-

дсихає. В цей час у зернівці повністю проходить морфологічна диференціація 

зародка. 

На XII етапі проходять процеси перетворення в зерні поживних речовин у 

запасні – призупиняються всі біологічні процеси. Цей етап визначає феноло-

гічну фазу воскової стиглості й закінчується повною стиглістю зерна трити-
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кале. Воскова стиглість або воскова зрілість настає, як правило, в середньому 

на 10 добу після молочної зрілості. 
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Рис. 10. Кількість зерен у головному колосі тритикале озимого залежно від сорту, 

строків сівби та норм висіву насіння  

(ННДЦ Білоцерківського НАУ середнє за 2010–2011 рр.) 

 

Тривалість цього етапу близько 6-7 діб (третя декада липня). Посіви три-

тикале озимого майже повністю жовкнуть. Зерно набуває нормального ко-

льору і воскової консистенції (звідси вислів – легко ріжеться нігтем). Напри-

кінці цього етапу органогенезу вміст води в зерні коливається в межах 17-

19%, а за вологості зерна 15-16 % – можна розпочинати збирання врожаю 

тритикале озимого. 

Тритикале озиме сорту Вівате Носівський достигає за 5-6 діб раніше, ніж 

сорти Славетне та ДАУ 5, що важливо як селекційної, так і господарської то-

чки зору, у разі вирощування цих сортів у конкретному господарстві. 

Висновки. Аналіз агроекологічних особливостей та проходження ета-

пів органогенезу залежно від конкретного генотипу тритикале озимого Но-

сівської СДС ЧІАПВ НААН та науково-обґрунтованих і своєчасних агротех-

нічних заходів під час їх вирощування свідчить, що ця культура наділена ви-

соким рівнем потенційних можливостей. У разі нехтування до умов вирощу-

вання та біологічних особливостей тритикале озимого ця культура, як прави-

ло, лише частково реалізує свій генетичний потенціал.  

 
1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2010 році 

(витяг станом на 19.07.2010 р.): офіц. видання. – К., 2010. – 244 с. 2. Мироновские 
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