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TRITICOSECALE WITTMACK EX. A. CAMUS: ЗНАЧЕННЯ,СТАН У ЧАСІ НА 

ПРИКЛАДІ ЄВРАЗІЙСЬКОГО ПРОСТОРУ 

ТарасюкС. І.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

Висвітлено стан і перспективи культури тритикале на теренах провідних Європейсь-

ких держав у часі та просторі. З огляду на динаміку посівних площ і урожайність продукції 

пшенично-житніх гібридів, їх популярність в аграрній та промисловій сфері низки країн Єв-

ропи та Азії, українському виробнику запропоновано включати до структури посівних площ 

вітчизняні сучасні сорти тритикале як основного чи стратегічного їх компоненту. 

тритикале, значення, динаміка посівних площ та урожайність в провідних країнах 

Євразійського простору 

Вступ.Тритикале (Triticosecale Witt.) – це зернова культура, що раніше не існу-

вала в природі;вона синтезована людиною. Перше повідомлення про  гібрид жита і 

пшениці відмічено в 1887 р. Упродовж століття пшенично-житній гібридзайнявчільне 

місце серед інших зернових культур. Секрет успіху простий: два колоса замість одного 

(в тритикале поєднані багатоколосковість жита та багатоквітковість пшениці [1]), висо-

кий потенціал цієї культури – до 10 т/га, цінні продовольчі і кормові властивості зерна, 

невибагливість до умов вирощування, резистентність до абіотичних і біотичних чинни-

ків, низька собівартість виробництва зерна, порівняно з іншими зерновими колосовими 

культурами. 

Інформація про стан тритикале в передових країнах Європи спонукатиме звернути 

увагусільськогосподарських виробників на цю культуру. 

Методика досліджень.Для висвітлення результатів досліджень було використано-

науковий метод –для коригування нових і отриманих раніше даних за допомогою правилі-

принципівміркування на основі емпіричних і теоретичних даних про тритикале. Для об-

ґрунтування фактів буловикористанобібліографічний, хронологічний, екосистемний, еко-

номічно-статистичні методи, в т.ч. аналіз відносних показників, часовий і порівняльнийа-

налізи [2]. 

Результати досліджень та їх обговорення. У світових країнах тритикале вирощу-

ють на площах понад 3,5 млн. га. Третина цієї площі сконцентрована в Польщі, а решта 

площ –у таких провідних країнах як Білорусія, Німеччина, Франція, Росія та ін.(рис. 1).У 

2008 р. в світовий обсяг виробництва зерна тритикале склав близько 14 млн. т із середньою 

врожайністю 1,5–6,5 т/га (рис. 2). В Угорщині вирощування цієї культури розпочато в 

1960-тихроках минулого століття. Найбільш популярні на той час були сорти озимого типу 

розвитку:№ 57 та№ 64 (автор А. Кіш), оскільки для тритикале ярого умови кліматопу були 

менш сприятливіші. Впродовж 1970–1990 рр. посівні площі тритикале були незначними [3, 

4], й лише з 1990-х рр., у зв‘язку з політичним та економічним станом, на кооперативних 

орних землях відновлено вирощування тритикале. В середині 2000-х рр. посівна площа під 

цією культурою складала 160 тис. га, з середньою урожайністю зерна 3 т/га (рис. 3). У 

1960-х рр. А. Кіш власний вихідний матеріал тритикале вченим Польщі. Котрі доклали 

зусиль й синтезували одні з кращих сортів світу: Presto, Bogo, Marko, Lamberto,Kitaro та ін. 

Ці сорти нині входять до структурних площ Угорщини й навіть на ґрунтах із низкою ро-

дючістю забезпечують урожайність зерна 4 т/га, а за високої культури землеробства – 

7,9 т/га.  
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У цій країні питаннями селек-

ції, насінництва та агротехнології 

вирощування тритикале озимого 

займаються в Інституті сільськогос-

подарських досліджень Угорської 

академії наук (Martonvasar), Сільсь-

когосподарській науково-дослідній 

станції університету Дебрецен 

(Karcag) та Некомерційній компанії 

зернових досліджень. Питаннями 

вирощування та реалізації насіннє-

вого тритикале – приватні компанії 

та фермерські господарства. Кіль-

кість насіння, проданого в Угорщи-

ні за 2009–2011 рр., складає понад 

18 тис. т [5, 6, 7]. 

Наукові дослідження та селе-

кцію тритикале в Польщі було розпочато в 1960-х рр. Через 20 років з‘явилися перші поль-

ські сорти тритикале озимого Lasko і Dagro. В цей період наукові дослідження були спря-

мовані на створення та агротехнологію вирощування тритикале озимого й наприкінці 

1980–х рр. площі посівів складали близько 600 тис. га. Найбільші площі під посівами три-

тикале озимого сконцентровано в Вармінсько-Мазурському, Поморському, Куявсько-

Поморському, Мазовецькому, Лодзькому, Любуському, Великопольськомувоєводст-

вах (рис. 4, 5). 

 

 
 

Нині до офіційного переліку сортів рослин входить близько 30 високоврожайних 

сортів тритикале озимого та 5 – ярого [8].  

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку 19 сортів тритика-

ле польської селекції входять у каталоги 13 країн. Сорт Presto зареєстрований в шести кра-

їнах Європи, а сорт Ugo набув значної популярності в Німеччині й зареєстрований під на-

звою Modus. Нині середньостеблові сорти польської селекції Tornado, Kitaro, Kazo, Hewo, 

Krakowiak та короткостеблові Fidelio, Woltario набули значного поширення в агроекосис-

темах Польщі та інших країн, оскільки характеризуються високим рівнем екологічної пла-

стичності, з огляду на високу стійкість до збудників хвороб та високу урожайність.  

 

Рис. 2. Світова посівна площа тритикале за роками 

Рис. 1.Основі райони вирощування 

 тритикале на планеті 

Рис. 2. Світова посівнаплоща тритикале за роками 
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Зокрема сорт Fidelio є еталоном в 

Англії і Ірландії [9, 10, 11, 12]. Посіви 

тритикале ярого займають менші посів-

ні площі (близько 3 % у північному та 

західному регіонах і 3,5 – у централь-

ному) порівняно з обсягом посівних 

площ тритикале озимого. Нині най-

більш поширенів аграрних підприємст-

вах країни посіви сортівтритикале 

ярогоJago, Maja, рікреєстрації яких –

1988. За останні 20 років на території 

Польщі площі посівів тритикале озимо-

го істотно зросли. Якщо в 1992–1993 рр. 

вони складали 659,3 і 667 тис. га, то 2001-му, 

2007-му та 2011 рр. – 734,0, 1260 і 1340 тис. 

га відповідно [13](рис. 6).  

В Португалії тритикале розпочали ви-

рощувати в 1979 р., а вже наприкінці 1980-х 

рр. португальські фермери сформували посі-

вні площі близько 80 тис. га. Тритикале в цій 

країні вирощують на зерно та зелений корм. 

Основний регіон сіяння тритикале – півден-

ний, де погодно-кліматичні чинники більш 

сприятливі для формування високих врожаїв 

цієї культури.  

Рис. 3. Динаміка посівної площі та урожайності зерна тритикале 

в Угорщині за роками 

Рис. 4. Обсяги посівів тритикале озимого, 

порівняно з загальними посівними площами  
зернових у воєводствах Польщі 

  8 5   0% 

1,5 0,5 0 

%
Рис. 5.Обсяги посівів тритикале ярого 

порівняно з загальними посівними 

площами зернових у воєводствах Польщі 
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Сівба тритикале ярого розпочинається після перших опадів в осінній період й 

триває до кінця другої декади грудня. Тритикале озиме широкого впровадження не набуло 

у зв‘язку з невідповідністю погодно-кліматичних умов для вимог цієї культури під час 

яровизації. В 2009 р. посівна площа тритикале складала 20 тис. га за середньої урожайності 

зерна – 1,6 т/га (рис. 7).Першим сортом, який набув поширення у 1980-х рр., був Armadillo. 

Потім на зміну йому розпочато використовування високопродуктивних сортів Arabian, 

Bacum, BeagleіAlter.  

 

 

 
З метою підвищення екологічної пластичності та продуктивності тритикале в Португа-

лії проведено низку селекційних досліджень, присвячених синтезу дворучок або факультатив-

них форм тритикале.  

 

Рис. 6. Динаміка посівної площі, урожайність зерна тритикале в 

Польщі за роками 

Рис. 7. Динаміка посівної площі та урожайності зернатритикале  

в Португалії за роками 
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Перший сорт-дворучка 

Fronteira набув значного поширення в 

південній частині країни, оскільки 

забезпечує високу урожайність зеле-

ноїмаси(до 18 т/га) двічі на рік (рис. 

8). У Португалії селекційна програма 

проводиться в двох наукових центрах 

– Національній селекційно-дослідній

станції (Elvas) та Університеті Трасос-

Монтес. Першою установою синтезо-

вано 7 сортів тритикале, другою – 

сорт Douro, який зарекомендував себе 

в південній та північній частинах кра-

їни [14, 15, 16]. 

В Іспанії загальна посівна 

площа тритикале впродовж 1979–

1989 рр. складала 75,5 тис. га, але у 

зв‘язку із земельною реформою, в 90-

х рр. ХХ ст. вонаскладала 52, в 2009 

р. – 62, нині – 32 тис. гапри середній 

урожайності зерна – 2,3 т/га. Основна 

причина – попит у країні на продукцію цієї культури. Проте, з огляду на дані наукових та 

популярних видань,тритикале продовжують вирощувати в південній частині Іспанії: Андалу-

сії (65% від загальної площі посівів), Естремадурі (близько 20 % площі), центрально-східній: 

Кастілья-Ла-Манчі (11 %), на Балеарських островах (3 %) та в північно-східній: Каталонії 

(1 %), де ґрунтові та погодно-кліматичні чинники менш сприятливі для вирощування пшениці. 

Узазначених вище районах Іспанії посівну кампанію тритикале ярого розпочинають у листо-

паді, й вже навесні, за умов достатньої кількості опадів,фермери отримують високі, для цих 

регіонів, врожаї зеленої маси (18–26 т/га) та зерна (2–3 т/га), мають випас для худоби [17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26].З‘ясовано, що в цій країні тритикале октоплоїдного рівня значного 

поширення не набуло. В 1947 р. під керівництвом Е. Санчес-Монжи розпочато селекційну 

роботу щодо створення вихідного матеріалу тритикале гексаплоїдного рівня.Урезультаті чого 

в 1969 р. булоотримано перший місцевий сорт тритикале Cachirulo, який десятки років зали-

шався популярним і займав значні площі фермерських угідь. До середини 1980-х рр. було 

створено низку інших сортів, проте поширення набули сорти Manigero і Fascal. Нині значний 

попит мають короткостеблові сорти Trujillo, Misionero, Senatrit, Tritano та Tentudia,які більш 

адаптовані до ґрунтово-кліматичних 

умов тритикалевого поясу країни[27].  

В Туреччині умови екотопів 

менш сприятливі для вирощування 

низки зернових культур, у т.ч. певних 

сортів тритикале, які поширені в ін-

ших сусідніх державах. Наприклад, 

умови центральної та східної частини 

країни характеризуються дефіцитом 

вологи (300–350 мм/р) та строка-

тою(здебільшого низькою) темпера-

турою повітря упродовж вегетації. В 

1990 р. посівні площі тритикале 

складали 10 тис. га, нині близько 25 

тис. га при середній урожайності зе-

рна – 3,5 т/га (рис. 9). Отже, крім ни-

зки господарських заходів, селекція 

Рис. 9.Динаміка посівної площі та урожайності 

зерна тритикале в Туреччині за роками 

Рис. 8. Порівняльна характеристика тритикале за 

кількісними та якісними показниками урожаю зерна 
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на створення адаптованих і урожайних до місцевих умов сортів стала визначним рушієм у 

збільшенні посівної площі під пшенично-житніми гібридами. Селекційна робота з трити-

кале в Туреччині розпочалася в 1940 рр. минулого століття. Її перші шляхи були спрямо-

вані на дослідження світової колекції тритикале та добір кращих за комплексом господар-

ськоцінних ознак. З 1980 р. селекційна програма передбачала фенотипічне покращення 

місцевих сортів і сортів, одержаних з інших міжнароднихселекцентрів, у т.ч. зCIMMYT. І 

вже в середині 90-х рр. ХХ ст. було синтезовано перший, адаптований до місцевих умов, 

сорт тритикале Tatlýcak-97, який набув значного поширення у фермерських господарствах 

Туреччини [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. Нині значного поширення набули сорти ози-

мого типу розвитку(Tatlıcak-97, Melez-2001, Karma-2000, Presto 2000, Mikham-2002) та 

ярого (Tacettinbey), у показники урожайності та якості зернаяких істотно вищі, порівняно з 

житом, пшеницею, вівсом (рис. 10). 

З 1980-х рр. у Німеччині роз-

почато офіційні спеціальні дослі-

дження щодо тритикале. Здебільшо-

го ця робота була цитогенетичного 

та фізіологічного спрямування з дос-

лідження первинного тритикале гек-

саплоїдного та октоплоїдного рівнів. 

Із початку 1990 рр. селекціонерами 

сформовано низку місцевих сортів і 

адаптовано до умов Німеччини 

польських і угорських сортів трити-

кале гексаплоїдного рівня. Здебіль-

шого в агроекосистемах цієї країни 

сорти високофертильні, короткосте-

блові, зимостійкі та стійкі до збуд-

ників хвороб. Нині посівна площа 

під тритикале становить 400 тис. га 

й, хоча, порівняно з 2000 р., вона 

зменшилася на 100 тис. га, в цій кра-

їні до державного реєстру входитьпонад 18 сортів тритикале гексаплоїдного рівня: Modus, 

Lamberto, Kitaro, Trinidad, Trimaran, Presto, Kazo, Hewo, Krakowiak, Sekundo, Fidelio [37, 

38, 39]. Ця культура залишається однією з провідних зернових культур, оскільки середня 

урожайність зерна по країні не нижче 5–6,5 т/га (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Динаміка посівної площі та урожайності зерна 

 тритикале в Німеччині за роками 

Рис. 10. Господарськоцінні характеристики сор-

тів тритикале, районованих у Туреччині 
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У Франції тритикале розпочали вирощувати 1970-х рр. й вже в 90-х рр. ХХ ст. посівні 

площі під цією культурою складали близько 250 тис. га. Нині посівна площа становить бли-

зько 380 тис. га (рис. 12). Основні посіви тритикале сконцентровані в центральній, західній 

та південно-західній провінціях країни: Ангумуа, Анжу, Бурбоне, Бургундія, Гіень, Гасконь, 

Ліоне, Марш, Мен, Невер, Орлеане, Овернь, Пуату, Турень та ін. В агроекосистемах яких 

тритикале вирощують, здебільшого, на фуражне зерно та зелену масу для худоби (рис. 13).  

Французькими селекціонерами синтезовано низку сортів: Clercal, Magistral, Calao, 

Colossal, Matinal та ін., які серед десятків інших (понад 61 ), які входять до реєстру сортів 

рослин, мають попит серед місцевих фермерів. Оскільки сорти є високоурожайними (сере-

дня урожайність зерна – 5,5 т/га, зеленої 

маси – 50 т/га), резистентними до збуд-

ників грибкових хвороб, аномалій клі-

матопу, вилягання, проростання на пні, 

характеризуються високим виходом 

зерна під час обмолоту, вмістом білку, 

макро- та мікроелементів, незамінних 

амінокислот та ін. (рис. 14). 

Перший місцевий сорт Clercal є 

прототипом наступних, оскільки наділе-

ний комплексом господарсько-цінних 

ознак, незважаючи на схильність до виля-

гання.  

Одні з кращих короткостеблових, 

високопродуктивних сортів: Kortego, 

Tricolor, Galtjo, Ampiac та ін., з середини 

90-х рр. ХХ ст. й по нині не вибувають з 

структури посівної площі по всій країні.  

Нині найбільш поширеними сор-

тами сорти місцевої та польської селек-

ції: Clercal, Lasko, Newton, Magistral, 

Alamo, Trimaran, Ampiac, Carnac, 

Tricolor та ін. [40, 41].  

Рис. 12. Динаміка посівної площі та урожайності зерна 

тритикале у Франції за роками 

Рис. 13. Райони вирощування тритикале озимого 

на території Франції 
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В Естонії 

тритикале виро-

щують з 1997 р. 

здебільшого як 

кормову культу-

ру, яка істотно 

витісняє з струк-

тури посівних 

площ ячмінь.  

У серед-

ньому за 2000–

2009 рр. урожай-

ності зерна три-

тикале зросла, 

порівняно з яч-

менем – на 27 %, 

у зв‘язку з підбо-

ром відповідних 

до умов екотопів 

країни сортів та 

удосконаленням 

агротехнології їх вирощування.  

Найбільша посівна площа під тритикале відмічена в 2009 р й яка складала близько 

8 тис. га – 3,1 % загальної площі всіх зернових, при середній  урожайності зерна – 2,6 т/га 

(рис. 15) [42]. Найбільші площі тритикале сконцентровані в таких регіонах (повітах) Есто-

нії: Йиґевамаа, Вільяндімаа, Тартумаа, Пилвамаа, Ярвамаа, Вирумаа. 

Найпоширеніші сорти в агроекосистемах Естонії – це Tewo, Presto, Vision, які ви-

рощують, здебільшого, на зелений корм, Modus, Dato, Lasko, 9534-22, Fidelio, Lamberto, 

SW Talentro, Ulrika – для одержання продовольчого, фуражного зерна. І нині середня уро-

жайність яких становить 40 т/га зеленої маси, 5 т/га – зерна [43]. 

Нині у Латвії посівна площа під тритикале, порівняно з 2000 р., зросла майже в дві-

чі. По-перше, у зв‘язку з невибагливістю цієї культури до агрофону, по-друге, з стабільніс-

тю за роками стійкості до збудників грибкових хвороб, несприятливих умов зимово-

весняного періоду та урожайності зерна (рис. 16).  

 

 

 

Рис. 15. Динаміка посівної площі та 

урожайності зерна тритикале в Естонії за 

роками 

Рис. 16. Динаміка посівної площі та 

урожайності зерна тритикале в Латвії за 

роками 

Рис. 14. Площі насінницьких посівів за роками 



177 

Найбільші площі трити-

кале сконцентровані в Салдусь-

кому, Єлгавському, Лієпайсько-

му, Валмієрському, Єкабпілсь-

кому Резекненському районах 

Латвії (рис. 17).  

В агроекосистемах цієї 

країни найпоширенішими є місце-

ві сорти тритикале озимого 9403-

97, 9403-142 та 9405-23, урожай-

ність зерна яких на виробничих 

посівах складає 3,5, 5,7 і 4,6 т/га, 

відповідно. А також сорти польсь-

кої, білоруської, німецької та голландської селекції: Woltario, Dinaro, Prego, Disco, Міхась, 

Vitalis, Falmoro та ін., які забезпечують середню урожайність по країні – 3 т/га [44, 45]. 

Тритикале добре зарекомендувало себе й на легких піщаних ґрунтах Східної (Віль-

нюський повіт), Південно-Східної (Алітуський та Утенський повіти), Західної (Таурагсь-

кий повіт), Центральної (Каунаський повіт), Північно-Східної (Панєвєзький повіт) частин 

Литви. Зокрема, в Панєвєзькому повіті посівна площа тритикале озимого складає 

2,6 тис. га, у т.ч. 1,8 тис. га площі призначені для одержання посівного матеріалу та фура-

жного зерна.  

Середні урожайність зерна по країні складає для тритикале озимого – 3 т/га (5 – для 

передових господарств), ярого – 2,6 т/га. Проте це не межа. Наприклад, в агроекосистемах 

Вільнюського повіту аграріям вдається отримувати урожайність зерна – 6 і 8 т/га, залежно 

від технології вирощування. 

Нині в Болгарії загальна площа посівів складає близько 6 тис. га й як видно з рисунку 

18 вона не є стабільною за роками (рис. 18). Середня урожайність зерна тритикале по країні 

становить 3,5 т/га, що на 20 % нижче, ніж для пшениці, проте на 15 % вище, ніж для жита. У 

цій країні тритикале вирощують, здебільшого, на зелену масу, фураж. Найбільш популярни-

ми серед сортів кормового призначення є: Прибой, Белица, Вихрен, Ракита, Персенк, Престо 

Заряд, АД-7291 та ін., зернового: Садовец, Сърница, Рожен, Превала, Колорит, Акорд.  

Найбільші посівні площі цієї культури сконцентровані в таких областях Болгарії: Бу-

рга ській, Добрицькій, Тирговиштській, Ва рненській, Шуменській, Ямбольській, Слівенсь-

кій, Ра зградській, Силістринській та ін. [46, 47]. 

В Швейцарії на 

початку 50-х рр. ХХ ст. 

вирощували тритикале 

октоплоїдного рівня, а 

з 1976 р. – лише гекса-

плоїдного, оскільки 

селекціонерами для 

цього тритикале було 

ліквідовано низьку 

фертильність квіток 

колоса, урожайність, 

стійкість до збудників 

грибкових хвороб та 

незадовільних умов 

кліматопу. Нині в 

Швейцарії посівні 

площі під тритикале 

складають 5–6 тис. га 

(рис. 19). До структури 

Рис. 17. Райони Латвії, де сконцентровані  

посіви тритикале 

Рис. 18. Динаміка посівної площі та урожайності зерна 

тритикале в Болгарії за роками 
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посівних площ 

тритикале входять 

французькі сорти 

Gaetan, Formulin й 

сорти місцевої 

селекції – Brio, 

Meridal і Tridel.  

В інших 

країнах Європи 

тритикале посідає 

не останнє місце, 

порівняно з інши-

ми сільськогоспо-

дарськими куль-

турами – 70 % 

загальної світової 

посівної площі 

(рис. 20). Істотні 

площі посівів три-

тикале сконцент-

ровані в Румунії – 38,4 тис. га (при цьому середня урожайність зерна по цій країні – 

2,5 т/га), Данії – 44,4 (5,2 т/га), Чехії – 52,9 (4,2 т/га), Австрії – 50,6 (5,1 т/га), Швеції – 53,7 

(4,7 т/га) [47].  

Неабияке значення для Європи в створенні та отриманні наукових даних щодо три-

тикале належить вченим з України, Росії та Білорусі.  

Широке впровадження 

тритикале в Білорусі припадає 

на кінець 80-х рр. ХХ ст., коли 

були районовані перші вітчиз-

няні сорти тритикале озимого 

Дар Білорусії та тритикале ярого 

Інеса. За 1994–2010 рр. посівна 

площа тритикале в цій країні 

зросла в 20 разів й в 2010 р. 

складала 448 тис. га, у т.ч. – 39 

тис. га тритикале ярого. При 

цьому середня урожайність зер-

на тритикале стабільно вища по 

рокам, порівняно з житом і 

пшеницею (приблизно на 0,5 і 

0,7 т/га) (рис. 21). 2000–2002 рр. 

– це період розквіту селекції 

тритикале, розробки та удосконалення агротехнології вирощування тритикале. На початку 

2000-х рр. в аграрних підприємствах Гродненського р-ну посівні площі складали 892 га, 

Несвіжського р-ну – 240 га, відповідно [48], а в 2007–2010 рр. у цих господарства площі 

збільшилися до 12 тис. га.  

Сприятливі умови екотопів Білорусі – одна із причин щорічного збільшення посів-

них площ під тритикале, у зв‘язку з чим, нині ця країна на другому місці в світу по виро-

щуванню цієї культури [49, 50].  

У Росії істотне зростання посівної площі під тритикале відмічено в 2000 р, порівня-

но з 90-ми рр. ХХ ст. Упродовж 2001–2006 рр. площа посівів під тритикале становить бли-

зько 24 тис. га, 2009–2011 рр. – вже понад 300 тис. га, при середній урожайності зерна – 

3,5 т/га (рис. 22).  

Рис. 19. Динаміка посівної площі та урожайності зерна тритикале в 

Швейцарії за роками 

Рис. 20. Динаміка посівної площі та урожайності  

зерна тритикале в Європі за роками 
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Нині до Державного 

реєстру сортів рослин Росій-

ської Федерації включено 

понад 60 сортів, із яких 54 – 

тритикале озимого, 6 – яро-

го. Одні з кращих – це Вік-

тор, Гермес, Антей, Немчі-

новский 56, Студент, Вален-

тин 90, Башкирська 1, Баш-

кирська короткостеблова та 

ін., середня урожайність цих 

сортів по регіонах країни 

становить близько 3 т/га, при 

цьому вміст клейковини у 

зерні яких – 20–29 %, крох-

малю – 64–72 %, у т.ч. вихід 

спирту на 10–15 % вищий, 

ніж для пшениці) [51]. Най-

більші посівні площі трити-

кале зосереджені в Білгородській, Воронезькій, Волгоградській, Ростовській обл., а також 

в Краснодарському і Ставропольському краях.  

Сорти тритикале 

Донського зонального нау-

ково-дослідного інституту 

сільського господарства та 

Краснодарського НДІСГ ім. 

П.П. Лук'яненка: «Валентин 

90» «Дон», «Гренедер», 

«Союз», «Патриот», «Хон-

гор», «Мудрец», «Прорыв», 

«Зимогор», Аллегро та ін. в 

умовах сортодільниць фор-

мують урожайність зерна у 

межах – 8–11 т/га, а в умо-

вах виробництва – 4–5 т/га. 

А сорти кормового напрям-

ку – Алегро, Аграф, Торна-

до та ін. здатні формувати 

до 45 т/га зеленої маси, при 

тому що реалізований поте-

нціал врожаю – 70–90 т/га [52–57]. Найбільші посівні площі цих сортів тритикале сконцен-

тровані в Краснодарському краї, Пензенській, Самарській, Ульяновській обл., Республіці 

Мордовії і Татарстан та ін. В цій країні для тритикале розроблені стандарти на зерно (ТУ-

8-РФ-11-114-92), хлібопекарське борошно (ТУ 9293-001-00492894-2002, «Хлебопродук-

ты», 2003, 2005).  

В Україні посівна площа під тритикале становить близько 200 тис. га, з яких 30 % 

посівів займає тритикале яре (рис. 23). Майже в кожній області країни посівна площа три-

тикале становить 2–5 тис. га. Значні площі цієї культури сконцентровані в Волинській, 

Чернігівській, Сумській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харків-

ській, Полтавській, Львівській та ін. [58]. 
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До Державного реєстру 
сортів рослин України, станом на 
2013 р., включені 25 сортів три-
тикале озимого: Атлет, Амур, 
Амфидиплоид 44, АДМ 8, Амфі-
диплоїд 256, АДМ 11, Аякс, Ам-
фідиплоїд 52, Алкід, Візерунок, 
Валентин 90, Гарне, Дон, Інте-
рес, Київське раннє, Ладне, По-
ловецьке, Полянське, Папсуєвсь-
ка, Поліський 7, Раритет, Ратне, 
СВ Талентро, Славетне, Харроза 
та 16 – тритикале ярого: Аіст 
харківський, Арсенал, Всеволод, 
Вікторія, Вересоч, Жайворонок 
харківський, Коровай харківсь-
кий, Ландар, Лосинівське, Легінь 
харківський, Микола, Оберіг 
харківський, Сонцедар харківсь-

кий, Соловей Харківський, Харків АВІАС, Хлібодар харківський. Перераховані вище сор-
ти досить гарно зарекомендували себе на полях країни.  

Сорт тритикале озимого Славетне, який з 2004 р. в Державному реєстрі сортів рос-
лин України, забезпечує за умов Лісостепу країни стабільну урожайність зерна – 4,8 т/га, 
Полісся – 5,4 т/га; при цьому за умов високої агротехнології гарантоване збільшення уро-
жайності зерна 0,9–1,6 т/га. За офіційними даними загальнонаціональної дистанційної ін-
формаційно-дорадчої системи в галузях сільськогосподарського виробництва та у сфері 
аграрної науки і освіти порталу «Аграрний сектор України» упродовж 2006–2010 рр. пло-
щі насінницьких посівів сорту Славетне в Україні складали понад 1,5 тис. га (рис. 24). Цей 
сорт одержано на Носівській СДС ІСГМіАПВ НААН України за методом індивідуального 
добору з гібридної популяції К-9844 х Ягуар (автори: Москалець В.І., Москалець В.В., Го-
рган М.Д., Іллічів Г.О.).  

Тритикале озиме Славетне – це унікальний сорт, у якому поєднані такі ознаки як 
стабільна урожайність зерна (потенціал – 9–10 т/га), резистентність до несприятливих біо-
тичних чинників, зокрема збудників летючої сажки, борошнистої роси, листкової іржі, ге-
льмінтосроріозу, до аномалій кліматопу впродовж осінньо-зимового та весняно-літнього 
періодів, низького агрофону. Цей сорт відрізняється від інших сортів високою стійкістю до 
проростання на пні, слабким розвитком наземної вегетативної маси восени і більш пізнім 
початком відростання навесні, що й зумовлює його високу морозо- та зимостійкість, низь-
ку ураженість хворобами і шкідниками та ін. [59]. 

В нашій державі сорти тритикале озимого селекції Інституту рослинництва ім. 
В.Я. Юр‘єва НААН України та Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла НААН 
України є одними із лідерів. В умовах Дніпропетровської області (аграрна фірма «АВІАС 
2000») сорти Ладне, Гарне, Амфідиплоїд 256, Амфідиплоїд 52 та ін. упродовж 2000–2005 
рр. забезпечували урожайність зерна 8,2 т/га, при цьому вміст білка в середньому становив 
– 13,5 %, клейковини – 26 %. Зазначені вище сорти тритикале добре зарекомендували себе 
й в Харківській, Київській, Сумській, Луганській та інших областях. Зокрема на Луганщи-
ні в Старобільському, Сватівському, Білокуракинському, Борівському районах середня 
посівна площа посівів цих сортів упродовж 2008–2011 рр. складала 0,2–0,4 тис. га, при 
середній урожайності зерна – 3 т/га – для озимих сортів й 2,5 т/га – для ярих [60].  

В агроекосистемах Волинської обл. сорти тритикале озимого АДМ 8, АДМ 9, АДМ 11, 
АДМ 12, Поліський 7 і Поліський кормовий, Гарне, упродовж останніх 10 років забезпечували 
середню врожайність зерна 5 т/га, що на 1,5–2,5 т/га більше, порівняно пшеницею озимою та 
ячменем ярим. Також в цій області з 2003 р. посівні площі тритикале істотно зростають. Якщо 
в 2004 р. вони становили 13 тис. га, то упродовж 2005–2010 рр. – близько 25 тис. га.  

Рис. 23. Динаміка посівної площі тритикале  

в Україні за роками 
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Найбільші посівні площі тритикале сконцентровані в Луцькому районі (господарство 
«Нива»), Володимир-Волинському (господарство «Прогрес»), Любешівському («Зоря»), Ро-
жищенському («Світанок»), Ратнівському («Україна»), Турійському («Заповіт») районах [58].  

Популярні в Україні й сорти Селекційно-генетичного інституту. В середині 2000-х 

рр. сорт Зеніт Одеський (оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України) на Жмеринській сортодільниці 

(Вінницька обл.) забезпечив урожайність зерна – 7,1 т/га, на Ужгородській (Закарпатська 

обл.) – 7, Торчинській (Волинська обл.) – 7,7, Миргородській (Полтавська обл.) – 8,1, Анд-

рушівській (Житомирська обл.) – 9,3 т/га.  

Нині можна очікувати зміни на ринку зерна і насіння тритикале, оскільки з 2007 р. 

набув чинності національний стандарт ДСТУ 4762:2007 «Тритикале. Технічні умови», а з 

жовтня 2009 р. вступив в дію ДСТУ 4960:2008 «Борошно із зерна тритикале. Технічні умо-

ви». В т.ч. державою заплановано до 2017 р. посівну площу тритикале збільшити до 500 

тис. га [61].  

Отже, стан тритикале на Європейському просторі позитивний в економічно-

господарському та агроекологічному аспектах. Проте в країнах Європи, у т.ч. в Україні, є 

чинники, які стримують поширення цієї культури в агроекосистемах, оскільки для певних 

сортів тритикале є схильність до передзбирального проростання зерна в колосі. Це явище є 

наслідком порушення періоду спокою насіння, що дозріває й яке призводить до активації 

фізіологічних процесів і початку зростання зародка. Впродовж еволюції період спокою у 

дикорослих видів виник як механізм уникнення несприятливих природних чинників. 

Селекція на дружне і швидке проростання насіння зумовила формування низки генотипів 

із порушеним періодом спокою [62]. Ця проблема особливо актуальна для агроекосистем з 

прохолодним і рясним на опади кламатопом під час збирання урожаю, що часто 

призводить до проростання зерна на пні, у разі чого погіршується його насіннєва та 

продовольча якість [63, 64]. Важливим рішенням цієї проблеми є добір селекційного 

матеріалу, стійкого до проростання зерна на пні, широке впровадження резистентних до 

несприятливих біотичних і біотичних чинників, вилягання, високоврожайних сортів, 

левова частка з яких входить до входить до структури посівних площ сучасного 

Європейського простору. 

Рис. 24. Площа насінницьких посівів тритикале озимого сорту Славетне 

в сільськогосподарських підприємствах України (agroua.net) 
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Висновки. 1. Висвітлено питання стану тритикале на теренах Європив динаміці за 

роками.  

2. З‘ясовано, що в передових країнах Європейського простору тритикале вирощу-

ється, здебільшого, для задоволення кормових потреб у тваринництві. 

3. З‘ясовано, що значного поширення набуло тритикале гексаплоїдного рівня, сорти 

якого забезпечують стабільну урожайність за роками незалежно від умов біотичних і абіо-

тичних чинників навколишнього природного середовища. 

4. Показано, що маже в кожній європейській країні для поширення та високої рен-

табельності тритикале селекція і генетика рослин були і залишаються на першому місці. 

5. З‘ясовано, що для успішного впровадження тритикале до структури посівних 

площ і одержання високих і стабільних урожаїв необхідно підібрати відповідні сорти та 

агротехнології. 
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TRITICOSECALE WITTMACK EX. A. CAMUS: ЗНАЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ ВО 

ВРЕМЕНИ НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

Тарасюк С. И. 
Белоцерковский национальный аграрный университет 

тритикале, значение, динамика посевных площадей и урожайность в ведущих странах 

Евразийского пространства 

Даны систематизированные сведения о состоянии и перспективах культуры трити-

кале на территории ведущих Европейских государств во времени и пространстве. Учиты-

вая динамику посевных площадей и урожайность продукции пшенично-ржаных гибридов, 

их популярность в аграрной и промышленной сфере ряда стран Европы, украинскому про-

изводителю предложено включать в структуру посевных площадей отечественные совре-

менные сорта тритикале в качестве основного или стратегического компонента. 

Для освещения результатов исследований был использован научный метод – для 

корректировки новых и полученных ранее данных с помощью правил и принципов рас-

суждения на основе эмпирических и теоретических данных о тритикале. Для обоснования 

фактов были использованы библиографический, хронологический, экосистемный, эконо-

мико-статистические методы, в т.ч. анализ относительных показателей, временной и срав-

нительный анализы.  

В нашем государстве сорта тритикале озимого селекции Института растениеводства 

им. В.Я. Юрьева НААН Украины и Мироновского института пшеницы им. В.М.Ремесла 

НААН Украины являются одними из лидеров. В условиях Днепропетровской области (аг-

рарная фирма «АВИАС 2000») сорта Ладне, Гарне, Амфідиплоїд 256, Амфідиплоїд 52 и 

др. течение 2000-2005 гг. обеспечивали урожайность зерна 8,2 т / га, при этом содержание 

белка в среднем 13,5%, клейковины – 26%. Указанные выше сорта тритикале хорошо заре-

комендовали себя и в Харьковской, Киевской, Сумской, Луганской и других областях. В 

частности на Луганщине в Старобельском, Сватовском, Белокуракинском, Боровском рай-

онах средняя посевная площадь посевов этих сортов на протяжении 2008–2011 гг. состав-

ляла 0,2-0,4 тыс. га, при средней урожайности зерна 3 т / га – для озимых сортов и 2,5 т/га - 

для яровых [60].  

Таким образом, состояние тритикале на Европейском пространстве можно опреде-

лить как положительное в экономически хозяйственном и агроэкологическом аспектах. 

Однако в странах Европы, в т.ч. в Украине, есть факторы, которые сдерживают распро-

странение этой культуры в агроэкосистемах, поскольку для определенных сортов тритика-

ле является склонность к предуборочное прорастания зерна в колосе. Это явление является 

следствием нарушения периода покоя семян, созревает и которое приводит к активации 

физиологических процессов и начала роста зародыша. На протяжении эволюции период 

покоя у дикорастущих видов возник как механизм избежания неблагоприятных природных 

факторов. Селекция на дружное и быстрое прорастание семян обусловила формирование 

ряда генотипов с нарушенным периодом покоя [62]. Эта проблема особенно актуальна для 

агроэкосистем с прохладным и обильным на осадки климатопом во время сбора урожая, 

что часто приводит к прорастанию зерна на корню, в случае чего ухудшается его семенное 

и продовольственное качество [63, 64]. Важным решением этой проблемы является отбор 

селекционного материала, устойчивого к прорастанию зерна на корню, широкое внедрение 

устойчивых к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам, полеганию высо-

коурожайных сортов, львиная доля которых входит в структуру посевных площадей со-

временного Европейского пространства. 
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TRITICOSECALE WITTMACK EX. A. CAMUS: SIGNIFICANCE,  

STATUS IN TIME ON THE EXAMPLE OF THE EURASIAN SPACE 

 

Tarasyuk S. I. 

Belotserkovsky National Agrarian University 

 

triticale, significance, dynamics of crop acreage and yields in leading countries  

of the Eurasian space 

 

Systemized information on the status and prospects of triticale cultivation on the territory 

of  leading European countries in time and space is presented. Taking into account the dynamics 

of crop acreage and product yields of wheat-rye hybrids, their popularity in the agrarian and in-

dustrial sectors of a number of European countries, Ukrainian manufactures are offered to inte-

grate domestic modern triticale varieties into the structure of sown areas of as a basic or a strate-

gic component. 

To cover study results a scientific method was applied in order  to adjust new and previ-

ously obtained data using rules and principles of discussion based on empirical and theoretical 

data on triticale. To substantiate facts bibliographical, chronological, ecosystemic, economic and 

statistical methods, including analysis of relative parameters, time domain and comparative-

analyses, were used. 

In our state winter triticale varieties bred at the Plant Production Institute nd. a V.Ya. 

Yuryev of NAAS of Ukraine and Mironivka Institute of Wheat nd. a V.M. Remeslo of NAAS of 

Ukraine are among leaders. In the Dnepropetrovsk region (agrarian firm "AVIAS 2000") the va-

rieties Ladne, Garne, Amfіdyploid 256 Amfydiploid 52 and others over the period of 2000-2005 

provided the grain yield of 8.2 t / ha with the average protein content of 13.5% and the average 

gluten content of 26%. The above-mentioned triticale varieties also showed good results and in 

the Kharkiv, Kyiv, Sumy, Luhansk and other regions. In particular, in the Luhansk region in 

Starobelsk, Svatovo, Belokurakino and Borovaya districts the average crop area under these vari-

eties during 2008-2011 was 0.2-0.4 thousand ha, with the average grain yield of 3 t / ha for winter 

varieties and 2.5 t / ha  for spring ones [60]. 

Thus, the state of triticale in the European space can be defined as positive in economic 

and agro-ecological aspects. However, in Europe, including in Ukraine, there are factors that hin-

der the exppansion of this culture in agroecosystems, since seeds of certain triticale varieties  tend 

to germinate in ears before harvesting. This phenomenon is a consequence of germinating seed 

dormancy interruption leading to the activation of physiological processes and initiation of em-

bryo growth. Throughout the evolution dormancy in wild species originated as a mechanism to 

avoid unfavorable environmental factors. Breeding for even and rapid germination of seeds moti-

vated the formation of a number of genotypes with impaired dormancy period [62]. This problem 

is especially topical for agroecosystems with a cool climate and abundant rainfall at harvest time, 

where seeds often germinate in standing crops, which deteriorates germinative and food qualities 

of seeds [63, 64]. An important solution to this challenge is selection of breeding material re-

sistant to grain germination in standing crops, wide implementation of resistant to unfavorable 

abiotic and biotic factors, lodging of high-yielding varieties, the vast majority of which is includ-

ed of the crop acreage structure of the European space. 

 

 

 

 

  




