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СЛОВО ПРО ВЧЕНОГО.  

 

 
 

Федір Антонович Ткаченко народився у 1921 році у селі 

Яблучному Охтирського району Сумської області у селянській сім’ї. 

У 1935 році закінчив 7 класів Яблучанської неповної середньої 

школи і вступив до Старомерчанського сільськогосподарського 

технікуму за спеціальністю. 

Успішно завершивши у 1939 році технікум вступив до 

Харківського сільськогосподарського інституту, з якого у листопаді 

1939 року був призваний до лав Червоної армії для проходження 

служби. 
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З перших днів війни з Німеччиною брав участь у боях на 

Західному фронті, отримав тяжке поранення, лікувався, у вересні 1942 

року був звільнений з лав армії як інвалід війни. З жовтня 1942 року 

продовжив навчання у Харківському сільськогосподарському 

інституті, який було евакуйовано до м. Катта-Курган Самаркандської 

області. 

По завершенні навчання інституті отримав направлення на 

роботу до Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних 

культур, де працював до листопада 1948 року. З 1948 по 1951 рік 

Федір Антонович навчався в аспірантурі Українського науково-

дослідного інституту овочівництва. Після закінчення навчання в 

аспірантурі працював спочатку старшим науковим співробітником 

відділу селекції овочевих культур інституту. У 1952 році захистив 

кандидатську дисертацію з теми «Міжвидова гібридизація як спосіб 

підвищення врожайності кавуна у Лівобережному Лісостепу 

України». З 1953 по 1954 рік працював директором Харківської овоче-

картопляної дослідної станції. З 1954 по 1961 рік працював 

заступником директора з наукової роботи. З 1957 року готував 

аспірантів за своїм фахом. З 1961 року працював завідувачем відділу 

селекції і насінництва овочевих і баштанних культур. 

У 1967 році Ф.А. Ткаченку після захисту докторської дисертації 

«Насінництво і насіннєзнавство овочевих культур в Україні» 

присвоєно вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук. У 

1969 році його затверджено у званні професора за спеціальністю 

«Селекція і насінництво овочевих рослин». 
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УДК: 635:631. 524. 17 
 

ГАЛУЗЬ ОВОЧІВНИЦТВА. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА.  

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА  
 

Могильна О.М., Рудь В.П., Терьохіна Л.А. 
Інститут овочівництва і баштанництва НААН 

е-mail: agroscience.rud@gmail.com 
 

Результати досліджень. Сьогодні Світова організація торгівлі 
визначає, що продовольча безпека базується на трьох основних 

принципах: продовольчої достатності, продовольчого доступу та 
продовольчого використання, що означає наявність достатньої 
кількості продуктів харчування на постійній основі, ресурсів для їх 
отримання для забезпечення необхідного раціону харчування.  

Українська економіка в останні 20–25 років, на жаль, 
демонструє не дуже впевнені темпи свого зростання. Ми суттєво 
поступаємося східноєвропейським країнам, та, навіть, азіатським 
країнам. Так, харчування населення України характеризується 

значним зниженням енерговитрат на одну людину й відповідно 
зниженням обсягу вживаної нею їжі за останні роки. Сучасний 
українець споживає майже 2651 ккал на добу (у Китаї – 3102, Польщі 
– 3491, Франції – 3517, Німеччині – 3543, США – 3696 та країнах ЄС – 
3456 ккал) [1]. Звичайно, при такому обсязі, якості й харчовій цінності 
їжі він не може одержати достатню кількість поживних компонентів, у 
т. ч. біологічно активних речовин (рис.).   

Сьогодні спостерігається критично низький рівень продовольчої 
безпеки населення України (нині калорійність раціону харчування 
українця складає близько 2500 ккал, тоді як у розвинених країнах 
3300–3800 ккал). Ще одним важливим аспектом необхідності 
вирішення проблеми є необхідність контролю якості продовольства, 
відсутність якого слід вважати головною причиною погіршення 
показників життєдіяльності населення.  

У таблиці 1 наведено структуру сукупних витрат 
домогосподарств України на харчування за ключовими продуктами у 
2015 та у 2019 рр. 

Доходи населення є індикатором економічної доступності 
продовольства. За даними Державної служби статистики, реальні 
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доходи українців у 2019 році (у зіставленні з 2015 роком) хоча й зросли 
у 2 рази, проте загальна їх частка у сукупних витратах домогосподарств на 
харчування знизилася на 1,3 %. У структурі витрат зросла частка витрат на 

хліб і хлібопродукти, м'ясо і м’ясопродукти та фрукти. Що стосується витрат 
на інші групи продуктів, то вони знизилися. Так, частка витрат на овочі 
знизилася з 9,2 до 6,9 %.  
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Україна Китай Польща Франція Німеччина США

Калорійність харчування, Ккал/особу/день ВВП/душу населення, тис дол.

 

Рис. Калорійність харчування в різних країнах, 2019 р. 
 

Індикатор економічної доступності продуктів – це частка 
сукупних витрат на харчування (включаючи харчування поза домом) у 
сукупних витратах домогосподарств загалом. Цей індикатор 
розраховується за формулою: 
                                        Е = (Вх / Вс) х 100%,  

  Де  Е – індикатор економічної доступності продуктів; 
       Вx – витрати населення на харчування; 
       Вс – сукупні витрати населення. 
Отже, індикатор економічної доступності продуктів харчування 

становитиме:  
                                       Е 2015 = (2170,29 / 4048,89) х 100% = 53,6,  
                                       Е 2019 = (4071,0 / 8001,06) х 100% = 50,1  

Оскільки, граничним (пороговим) критерієм для зазначеного 
показника вважається 50 %, то у 2015 р. продовольча ситуація в 
Україні була поза безпечною межею. На сьогодні ж, при рівні 
граничного критерію 50 %, можна сказати, що вона знаходиться на 
межі продовольчої небезпеки – 50,1 %.  
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1. – Структура сукупних витрат домогосподарств на харчування  
у середньому на місяць, (2015–2019 рр.) 

 

 
 
 
 

Продовольчі групи 
 

Сукупні витрати 

у середньому 
на домогоспо-
дарство, грн 

2019 р.  
до 2015 

р.,  
разів 

частка у 
сукупних 
витратах 

домогосподарств 
на харчування, 

% 

2015 р. 2019 р. 2015 р. 2019 р. 

Витрати на продукти 
харчування, у тому числі: 

2097,44 3880,0 
1,8 

96,6 95,3 

– хліб і хлібопродукти 287,35 630,0 2,2 13,2 15,5 

– м'ясо та м'ясопродукти 470,19 941,0 2,0 21,7 23,1 

– риба та рибопродукти 123,82 211,0 1,7 5,7 5,2 

– молоко, сир та яйця 297,28 484,0 1,6 13,7 11,9 

– олія та жири 168,49 315,0 1,9 7,8 7,7 

– фрукти 134,60 266,0 2,0 6,2 6,5 

– овочі 199,61 282,0 1,4 9,2 6,9 

   – картопля 91,09 133,0 1,5 4,2 3,3 

– цукор, кондитерські 
вироби 

164,83 305,0 
1,9 

7,6 7,5 

– інші продукти харчування 46,19 89,0 1,9 2,1 2,2 

– безалкогольні напої 113,99 224,0 2,0 5,3 5,5 

Витрати на харчування поза 

домом 

72,85 191,0 
2,6 

3,4 4,7 

Загальні витрати на 
харчування 

2170,29 4071,0 
1,9 

100,0 100,0 

Усього сукупних витрат 4048,89 8001,06 2,0 × х 

Джерело: розраховано автором 
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У той же час, галузь овочівництва поряд із зерновими і 
картоплею є, свого роду, страховим полісом продовольчої безпеки 
країни, оскільки індикатор достатності споживання саме за цими 

продуктами є вищим за одиницю. Індекс достатності споживання 
стосовно овочевих складає 1,161 (табл. 2).  

 

2. – Індикатор достатності споживання різних груп продуктів в 

Україні у 2019 р. 
 

 
Види продукції 

Мінімальні  

норми  

харчування

, 

кг/особу/рік 

Раціональна  

норма  

споживання 

(за даними 

МОЗ), 

кг/особу/ рік 

Україна 

фактичне 

споживання

, 

кг/особу/рік 

індикатор 

достатності 

споживання, 

од. 

М’ясо і м’ясопродукти 52 80 51 0,637 

Молоко і 

молокопродукти 

341 380 211 0,555 

Яйця, шт. 231 290 265 0,914 

Хліб і хлібопродукти 94 101 101 1,000 

Риба і рибопродукти 12 20 9,7 0,485 

Цукор 32 38 33 0,868 

Олія           8,0 13 12,4 0,954 

Картопля 96 124 144 1,161 

Овочі 105 161 163 1,012 

Плоди та ягоди 68 90 48 0,533 

 
Слід зазначити, що обсяги споживання м’яса, фруктів та цукру 

суттєвим чином залежали від рівня економічного розвитку країни: що 

вищим був цей рівень, то, як правило, вищими були обсяги 
споживання м’яса, молока та фруктів.  

У той же час, в Україні є кілька галузей рослинництва, що 
демонструють високі темпи зростання протягом останніх років. У 
середині 1990-х років, коли розпочалася ринкова трансформація нашої 
економіки, агарний сектор також був у занепаді внаслідок 
диспаритету цін. Потім відбулося поступове нарощування обсягів 
виробництва деяких підгалузей сільського господарства. На сьогодні 

аграрний бізнес спрямований на інвестиції й інновації виробництва.  
Так, виробництво соняшнику зросло у 4,4 рази, посівні площі та 

рівень урожайності цієї культури було збільшено у понад 2 рази 
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(урожайність 2,56 т/га у 2020 році, а у 2000-х – близько 1,2 т/га, тобто 
відбулося двохкратне зростання) (табл. 3).  

Зерновий сектор протягом останніх 20 років демонстрував 

збільшення виробництва і у 2020 році було збільшено виробництво у 
цьому секторі у 3,1 рази і зібрано близько 75,1 млн т зерна при 
врожайності майже 5 т/га. Стосовно овочевих культур також 
спостерігається значне збільшення виробництва – у 1,7 разу, а  рівня 
врожайності – у 1,9 разу. Рівень урожайності у 2019 році досяг 
21,4 т/га у всіх категоріях господарств. З іншого боку, посівні площі 
під овочами за вказаний період скоротилися на 16 %. Якщо б площі 

залишилися незмінними, то українська економіка тримала б урожай на 
рівні 12 млн. т.  

 

3. – Показники виробництва основних сільськогосподарських  

культур в Україні, усього, тис. т 
 

 Посівна площа, 

 тис. га 

Валовий збір, 

тис. т 

Урожайність, 

т/га 

2000 2019 2019 

до 

2000, 
+,-, 

раз 

2000 2019 2019 

до 

2000, 
+,-, 

раз 

2000 2019 2019 

до 

2000, 
+,-, 

раз 

Соняшник 2943 5928 2,01 3457 15254 4,4 1,22 2,56 2,1 

Культури 

зернові та 

зернобобові 

13646 15318 1,12 24459 75143 3,1 1,94 4,91 2,5 

Культури 

овочеві 
541 452 0,84 5821 9688 1,7 11,2 21,4 1,9 

Картопля 1629 1309 0,80 19838 20269 1,0 12,2 15,5 1,3 

Культур  

плодові та 

ягідні 

425 225 0,53 1453 2119 1,5 3,84 10,81 2,8 

Буряк 
цукровий 

фабричний 

856 222 0,26 13199 10205 0,8 17,7 46,1 2,6 

 
Україна стає впливовим гравцем і займає вже провідні місця на 

світовому ринку за окремими позиціями. Так, за продажем кукурудзи 
на зерно та зернових Україна займає 2–3 місці, а за продажем олії – 
перше місце у світі. Тобто, Україна годує сьогодні не тільки себе, а й 
годує світ. Частка агарної продукції в українському експорті за 
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останні 10 років зросла майже втричі. Якщо у 2000-х цей показник 
становив близько 15 %, то на сьогодні близько 45 %. Тобто, Україна 
на сьогодні стає агарною державою, оскільки в ескорті домінує агарна 

продукція, випереджаючи чорну металургію. Проте, на жаль, це, в 
основному, – сировина. Дуже мало продукції з доданою вартістю, 
тобто переробленої продукції.  

Практично втрачено ринок круп’яних культур. Так, 
виробництво гречки й проса майже втрачено на сьогодні. У той самий 
час, в умовах масштабної пандемії коронавірусу та світової 
економічної кризи зростає попит на круп’яні й овочеві культури, які 

стали страховим продовольчим резервом для багатьох верств 
населення. Також спостерігаються надвисокі ціни на цей вид 
продукції. 

Дані таблиці 4 свідчать, що темпи зростання валових зборів 
овочів в Україні за останні 20 років випереджають майже всі країни 
СНД, поступаючись Таджикистану та Узбекистану (табл. 4). 

З іншого боку, що стосується аналогічних показників в цілому з 

регіонами світу, то Україна ще значно відстає від загальносвітових 
темпів. Так за останні 20 років у світі посівні площі під овочами 
зросли у 1,7 разу (в Україні зменшилися на 16%), урожайність – у 1,3, 
а валові збори – в 2,2 разу (табл. 5).  

Тобто у світі, особливо останніми десятиліттями, овочі стали 
незамінним продуктом харчування рослинного походження. В умовах 
широкого загострення екологічного та соціального навантаження, 
організм людини потребує повноцінного харчування. Тому, овочі 

виступають як найбагатше джерело  вітамінів, природних 
антиоксидантів, біологічно активних речовин, незамінних 
амінокислот та інших важливих нутрієнтів, у т.ч. – модуляторів 
імунітету, а також мінеральних елементів. 

Проте, є доволі суттєві проблеми, які стримують повноцінний 
розвиток як взагалі сільськогосподарського, так і овочевого ринку 
зокрема. Є ряд юридичних проблем, виробники відчувають 

незахищеність юридичних прав, спостерігається повна відсутність  
страхування бізнесу. Спостерігається дефіцит обігових коштів, дорогі 
кредити, унаслідок чого відбувається мінімізація виробництва, фермер 
розраховує на власний ресурс. Не знято проблему земельної реформи. 
Необхідно й надалі впроваджувати такі інституції, які б мінімізували 
різні можливості для тіньових структур впливати і вирішувати свої 
проблеми поза законом. 
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Окрема проблема – формування сталого розвитку сільських 
територій. У сільському господарстві, а, особливо в овочівництві, вона 
на сьогодні стоїть гостро. Наше багатство – наші чорноземи, наші 

ґрунти, адже більше третини світових чорноземів – це наші українські 
ґрунти. Ми отримали ці чорноземи від попередників і повинні 
передати їх у відповідній якості. І в цьому питанні, насамперед, 
значну роль повинна відіграти держава, як гарант сталого розвитку. 

 

4. – Виробництво овочів у країнах СНД, усього, тис. т 
 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

2019 

до 

2000, 

+, -, 

разів 

Таджикистан 719 760 835 908 1047 1143 1242 1342 2043,4 2,8 

Узбекистан 3518 4294 4692 5221 5705 6346 6994 7767 7630,4 2,2 

Україна 5821 8058 6835 7965 8341 8122 9833 10017 9688 1,7 

Казахстан 2169 2059 2196 2280 2457 2577 2878 3062 3791 1,7 

Киргизстан 737 761 790 823 833 812 821 866 1134 1,5 

Росія 11348 11370 11509 12960 13402 12126 14696 14626 16389 1,4 

Вірменія 664 780 845 825 820 708 787 849 923 1,4 

Азербайджан 1127 1186 1227 1228 1179 1190 1215 1216 1276 1,1 

Білорусь 2007 2174 2153 2296 2308 2334 1816 1581 1958 1,0 

Молдова 389 475 222 376 308 341 362 231 306 0,8 

 
Отже, незважаючи на кризу, яка відобразилася на окремих 

галузях сільського господарства України, а також враховуючи основні 
тенденції розвитку загальносвітового овочівництва, можна 
стверджувати, що українське овочівництво залишиться й надалі 

пріоритетним видом діяльності.  
Для подальшого його ефективного розвитку слід здійснити ряд 

змін: 
 Перше – в українському суспільстві слід укріпити підходи до 

розуміння галузі овочівництва як соціально значимої галузі, закріпити 
ці позитивні зміни та створити сприятливі умови для подальшого 
розвитку. 

 Друге – майже 30 % овочевих підприємств є збитковими, а 
високі витрати на виробництво – близько 100–150 тис. грн/га 
(порівняно з іншими видами виробництва сільськогосподарських 
культур) стримують його модернізацію, впровадження нових 
технологій, оновлення матеріально-технічної бази. Подальше 
підвищення прибутковості та рентабельності виробництва овочів 
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повинне стати запорукою ефективного сільськогосподарського 
виробництва, яке здатне буде забезпечити продовольчу безпеку 
держави. 

Третє – ресурсний потенціал сільського господарства має значні 
можливості для подальшого розвитку овочівництва, в основі якого 
знаходяться високопродуктивні поливні землі сільськогосподарського 
призначення та сприятливі агрокліматичні умови. Тому, для повного 
використання потенціалу сільського господарства необхідно 
покращити, насамперед: функціонування на рівноправній економічній 
основі різних організаційно-правових форм господарювання; 

гармонізацію інтересів власників, найманих працівників та сільських 
громад; формування конкурентоспроможних на внутрішньому та 
зовнішніх ринках виробничих структур; забезпечення прибутковості 
сільськогосподарських підприємств на рівні 15-відсоткової норми, 
необхідної для забезпечення розширеного відтворення виробництва. А 
це, у свою чергу, підвищить рівень продовольчої та енергетичної 
безпеки та дасть поштовх до зростання експортного потенціалу 

держави.  
Висновок. Сьогодні світовий ринок продовольства розвивається 

під дією факторів: зростання населення, глобалізації сільського 
господарства, пом’якшення торгівельних бар’єрів, посилення ролі 
конкуренції, загострення проблеми продовольчої безпеки у багатьох 
країнах світу, підвищення вимог до харчування. Це, у свою чергу, 
впливає на динамічний розвиток овочевого ринку внаслідок 
зростаючого попиту на овочеву продукцію.  

Останнім часом змінюється структура продовольчого кошика на 
користь підвищення споживання продуктів овочевої групи. Отже, 
подальший розвиток виробництва овочів в Україні необхідно 
направити шляхом організації високоінтенсивного їх виробництва на 
основі впровадження сучасних технологій та нових 
високопродуктивних, технологічних сортів і гібридів, що володіють 
високими харчовими показниками, які відповідають вимогам 

переробки (табл. 5). 
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5. – Динаміка розвитку овочівництва за регіонами світу, 
 (Faostat, 2000–2019 рр.) 

 

 

Посівна площа, 

млн. га 

Валовий збір, 

млн. т 

Урожайність, 

т/га 

2000 2019 

2019 

до 

2000, 

+,-, 

раз 

2000 2019 

2019 

до 

2000, 

+,-, 

раз 

2000 2019 

2019 

до 

2000, 

+,-, 

раз 

Європа 4,942 4,151 0,8 87,386 96,18 1,1 17,7 23,2 1,3 

у т.ч. 

Україна 
0,541 0,452 0,84 5,821 9,69 1,7 11,2 21,4 1,9 

Азія 21,674 42,847 2,0 331,933 876,26 2,6 15,3 20,5 1,3 

Америка 3,388 3,854 1,1 58,308 82,42 1,4 17,2 21,4 1,2 

Африка 4,071 7,22 1,8 36,729 77,19 2,1 9,0 10,7 1,2 

Океанія 0,167 0,162 1,0 2,624 3,64 1,4 15,7 22,4 1,4 

Усього у 

світі 
34,243 58,234 1,7 516,98 1136 2,2 15,1 19,5 1,3 

 

Підвищення ефективності виробництва дасть можливість 
отримати овочеву продукцію в кількості й асортименті, визначених 
науково обґрунтованими нормами споживання на базі соціально-
економічного та інноваційно-інвестиційного розвитку з урахуванням 
передових досягнень науки й техніки та передових досягнень науки і 
техніки, нарощування крупнотоварного виробництва якісної овочевої 
продукції, її переробки, зберігання та реалізації. При цьому в 
перспективі є потреба у технічному переоснащенні галузі овочівництва, 
розвиток систем інформаційного забезпечення, створення служб 
маркетингу й подальший розвиток інфраструктури ринку. Необхідним 
залишається вдосконалення економічного механізму господарювання: 
податки, кредитування, ціни, дотаційна політика, міжгалузеві 
економічні зв’язки. 
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Введение 

Основой реализации потенциала сорта или гибрида является 

здоровое семя высокого качества. Учитывая, что наследственность 

играет основную роль в сохранении и передаче сортовых признаков и 

свойств значительное влияние на формирующее и развивающее семя 

имеют разные факторы, в том числе окружающей среды. 

Взаимодействие этих факторов в процессе онтогенеза оказывает 

влияние на проявление ценных хозяйственных признаков при 

выращивании растений [1]. Среди абиотических стрессов, влияющих 

на размножение растений, высокая температура является одним из 

главных, потому что она на прямую влияет на завязываемость плодов. 

Поэтому создание генотипов, устойчивых к высокой температуре, 

может быть ценной стратегией, позволяющей преодолеть негативные 

температурные изменения. Признак устойчивости к высокой 

температуре нелегко улучшить из-за его низкой наследуемости. 

Использование жизнеспособности пыльцы в качестве инструмента 

скрининга даст ценную информацию о толерантности мужских 

гаметофитов различных генотипов томата к высоким температурам. 

Методы гаметной селекции (наряду с традиционными) могут быть 

использованы с целью оценки агробиологического разнообразия. 

Сведения об эффективности селекции на микрогаметофитном уровне 

подтверждены в работах ряда авторов на различных культурах [2, 3]. 

Сочетание методов отбора по  мужскому гаметофиту и спорофиту 

весьма эффективно для создания высокоурожайных  сортов и 

гибридов, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам. 

Поэтому в нашей работе мы использовали оценку устойчивости 

проростков томата к действию высокотемпературного фактора. 
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Результаты и обсуждение 

В исследованиях были использованы 15 гибридных комбинаций 

F5, полученные в результате серии циклов гаметного отбора. 

Полученные   семена были посеяны в чашки Петри на слой 

фильтровальной бумаги, их проращивали в течение 3-х дней.Для 

оценки термоустойчивости семян использовали методику 

определения жаростойкости овощных культур по ростовой реакции 

проростков после прогревания их при высокой температуре [4].       

Параллельно изучали влияние температуры на признаки пыльцы 

томата. На рисунке 1 представлены полученные результаты по 

устойчивости проростков (Уст.пр). и устойчивости пыльцевых трубок 

(Уст.ПТ). 

 

 
 

Рис.1 Влияние температурного стресса на длину 

проростка и устойчивость пыльцевых трубок 
(Эльвира х Милениум; 2-Эльвира х Томиш; 3-Эльвира х Престиж; 4-Михаэла 

х Томиш; 5- Юбиляр х Милениум; 6-Юбиляр х Томиш; 7-Милениум х 

Эльвира; 8-Мари Гратифулли х Томиш; 9- Мари Гратифулли х Престиж; 

10- Мари Гратифулли х Юбиляр; 11- Мари Гратифулли х Эльвира; 12- Мари 

Гратифулли х Михаэла; 13-Венец х Эльвира; 14- Венец х Михаэла; 

15-Викторина х Михаэла) 
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Все изученные генотипы проявили довольно высокий уровень 
устойчивости, который варьировал в пределах 51,8…154,8%, что 
может являться результатом успешного отбора. Проведенный анализ 
гистограмм распределения  длины проростков, который показал, что в 
результате действия высокотемпературного стресса все исследуемые 
гибриды реагировали дифференцировано. Так, в результате анализа 
генотипа F5 Михаэла х Томиш установлено увеличение в среднем длины 
корешка в контрольном варианте на 1,53 см и на 2,45 см в опыте, при 
этом у 20 и 25% проростков длина  увеличивалась на 2 и 3 см  
соответственно. В то же время гибридная комбинация M.Г. х Михаэла   
характеризовалась изменением длины корешка в среднем на 0,33 см, а у 
Венец х Эльвира на 0,81см., при этом у 36% проростков наблюдалось 
увеличение длины на 1см и лишь у 20% генотипов отмечено увеличение 
этого показателя на 3 см. У гибридной комбинации Венец х Михаэла 
вследствие действия высокой температуры у 54 % проростков длина 
увеличивалась на 1см  и у 18%  отмечен рост на 2 см, тогда как у Венец х 
Эльвира у 34% увеличение составляло 1,5–2,0 см. Сравнивая результаты, 
полученные при оценке мужского гаметофита и спорофита по 
устойчивости к высоким температурам, следует отметить, что 80% 
генотипов обладали высокой устойчивостью, как по проросткам, так и 
по длине пыльцевых трубок. Таким образом, в результате проведенных  
исследований были выделены 7 гибридных комбинаций F5, сочетающих 
высокую устойчивость  к температурному стрессу на стадиях мужского 
гаметофита и спорофита. 
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Глобальні зміни клімату вже зараз негативно впливають на 
сільськогосподарське виробництво в усьому світі. Селекція – 
ефективний інструмент, завдяки якому ми можемо протистояти 
цьому. Але це – довготривалий процес. Щоб його прискорити, 
необхідно мати можливість швидко та ефективно оцінювати як 
життєздатність пилку, так і реакцію чоловічого гаметофіта на вплив 
того чи іншого стресового фактора. 

Дослідження проводилися в Інституті овочівництва і 
баштанництва НААН у 2019–2020 роках. До випробування було 
залучено 12 генотипів помідора різного походження: вітчизняні сорти, 
сорти і гібриди F1 зарубіжної селекції, дикорослий вид L. chilense 
Dun., а також перспективні селекційні зразки.  

Для проведення аналізу пилку відбирали бутони з другої та 
третьої китиць у вранішні години і відразу відділяли пиляки. Пилок, 
який вільно висипався з попередньо підсушених протягом трьох годин 

за кімнатної температури пиляків, препарувальною голкою наносили 
на поверхню середовища. Скло поміщали в чашки Петрі, обкладені 
вологим фільтрувальним папером, і залишали на дві години. Під 
мікроскопом аналізували 300–500 пилкових зерен у центрі краплини і 
вираховували відсоток пророслих пилкових зерен. Пилкове зерно 
вважали пророслим у випадку, якщо довжина пилкової трубки 
дорівнювала або перевищувала 0,5 діаметра зерна.  

Результати пророщування пилку досліджуваних зразків 
представлено в таблиці. 

Досліджувані зразки помідорів мали у 2019 році від 0,3 до 
25,8 % пророслого пилку (середнє 8,98), у 2020 році цей показник був 
дещо вищим і коливався в межах від 15,8 до 55,6 % (середнє – 28,20). 
При цьому максимальний прояв цього показника у 2019 році мали 
зразки Зульфія F1 – 25,8%, Potiron ecarlate – 23,0%, L. chilense – 19,1%, 

mailto:bashtan021@gmail.com
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а у 2020 – зразки Т-5 – 55,6%, Зульфія F1 – 35,6%, Goldene koningin 
"Reine D'Or" – 33,8 %. Мінімальний відсоток пророслого пилку у 2019 
році був у зразків Goldene koningin "Reine D'Or", T-2 та Гейзер (0,3; 

0,8; 1,1%), у 2020 – Potiron ecarlate, Есміра F1, T-4, та T-2 (15,8; 18,1; 
19,5; 20,0). Це вказує на те, що зразок Зульфія F1 протягом років 
досліджень мав стабільно високий рівень прояву цієї ознаки, 
незалежно від умов вирощування. 

 
Характеристика зразків помідорів за здатністю пилку проростати й 

рости на штучному поживному середовищі (2019–2020 рр.) 

 

№ 
з/п 

Зразок 
Пророслого пилку, % 

Довжина  
пилкових трубок* 

2019 2020 Середнє 2019 2020 Середнє 

1 Севен 0 29,1 14,6 0 7,2 3,6 

2 Дама 7,8 27,5 17,7 2,4 9,7 6,0 

3 Гейзер 1,1 31,2 16,2 0,5 7,8 4,1 

4 Есміра F1 2,6 18,1 10,4 0,8 8,1 4,4 

5 Зульфія F1 25,8 35,6 30,7 1,3 8,6 4,9 

6 T-5 5,2 55,6 30,4 1,0 6,9 4,0 

7 
Goldene 
koningin 
"ReineD'Or" 

0,3 33,8 17,1 0,5 9,8 5,2 

8 Potiron ecarlate 23,0 15,8 19,4 2,6 9,1 5,9 

9 T-4 11,5 19,5 15,5 1,1 9,0 5,1 

10 T-2 0,8 20,0 10,4 1,8 9,1 5,4 

11 K-7311 10,6 28,9 19,8 1,9 6,6 4,3 

12 S. chilense 19,1 22,7 20,9 1,8 
11,
3 

6,6 

 Середнє 8,98 28,2 18,59 1,31 
8,5
9 

4,95 

* У поділках шкали окуляр-мікрометра 

Зразок Potiron ecarlate навпаки, мав у 2019 році максимальний 
відсоток проростання пилку 23,0%, а у 2020 році – мінімальний 15,8%.  

Найбільшою середньою довжиною пилкових трубок (див. табл.) 

у 2019 році відрізнялися такі зразки: Potiron ecarlate (2,6±0,43), Дама 
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(2,4±0,43), S. chilense (2,6; 2,4; 1,8) та K-7311(1,9) проти зразків 
Гейзер, Goldene koningin "Reine D'Or"(0,5), Есміра F1 (0,8). У 2020 році 
S. сhilense, Goldene koningin "Reine D'Or", Дама (11,3; 9,8; 9,7) проти 

K-7311 та Т-5 (6,6; 6,9). Зразки S. сhilense і Дама протягом років 
досліджень мали найвищі значення показника довжина пилкових 
трубок. 

Зразок Potiron ecarlate (Франція) за результатами досліджень 
2019 року мав досить високі значення обох досліджуваних показників. 
За рекомендаціями оригінатора зразок придатний для органічних 
технологій вирощування.  

Зразок Зульфія F1 мав досить високі значення обох 
досліджуваних показників протягом обох років досліджень, що 
дозволило йому сформувати високий урожай товарної продукції.  

Аналіз отриманих даних з пророщування пилку на штучних 
поживних середовищах показав велику залежність показників 
гаметофіта від умов вирощування рослин. Це дозволяє відбирати 
більш стійкі до умов біотичного й абіотичного стресу генотипи, але не 

є достатнім для залучення даних при моделюванні 
стресотолерантності у рослин помідора. 
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Одним з пріоритетних напрямків сучасної аграрної науки  є 
розвиток біотехнології рослин. Все більшого розповсюдження 
набувають сорти та гібриди різних видів рослин, створені з 
використанням методів культури in vitro. Результати  
біотехнологічних  розробок  здатні   суттєво впливати на різні сторони  
селекційного  процесу – значно прискорити   створення нових ліній і 
гібридів з поліпшеними цінними господарськими ознаками, збільшити  

різноманіття вихідного матеріалу, оптимізувати  процеси добору та 
розмноження  цінних генотипів. Одним з таких перспективних 
біотехнологічних методів є метод індукованого андрогенезу, який 
дозволяє отримувати гаплоїди та дигаплоїди в культурі  in vitro.  

Відомо, що процес андрогенезу in vitro пов'язаний з 
перемиканням генетичної програми розвитку спорогенних клітин зі 
звичайного для них гаметофітного шляху на принципово інший ± 
спорофітний шлях розвитку, який залежить від таких факторів, як 

генотип рослини, стадія розвитку мікроспор в момент інокуляції, 
умови попередньої обробки і культивування експлантів, складу 
живильних середовищ. Стресовий вплив на експланти вважається 
одним з дієвих факторів, який сприяє перемиканню  розвитку  
мікроспор з гаметофітного на спорофітний  шлях. Стрес стимулює  
індукцію як калусогенезу, так і ембріогенезу при культивуванні 
пиляків та пилку на живильних середовищах в умовах in vitro. 

Мета роботи – визначити найбільш ефективний спосіб 
передобробки експлантів для індукції процесів андрогенезу in vitro 
для цукрових буряків. 

У дослідженнях використовували селекційний матеріал 
Білоцерківської дослідно-селекційної станції ди- і тетраплоїдні 
запилювачі цукрових буряків, які вирощували  в польових умовах та в 
теплиці. У період цвітіння насінників відбирали пагони з бутонами, з 
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яких отримували експланти – пиляки. На етапі попередньої обробки 
рослинного матеріалу використовували температурний стрес та 
фітогормони. Для визначення впливу температурного фактора 

передобробки експлантів на андрогенну активність пилку і пиляків 
буряків цукрових застосовували температурний градієнт 3–35°С при 
16-годинному освітленні 1,0–2,0 клк впродовж 3–45 діб. Пагони з 
бутонами занурювали в воду або розчин макро-мікроелементів по 
Мурасіге-Скугу (МС)  в повній дозі або розведеною у 2–4 рази, 
водний розчин абсцизової кислоти (АБК), 6-бензіламінопуріну  
(6-БАП) 0,1–0,5 мг/л, або вводили в культуру, використовуючи  

модифіковане  живильне середовище, яке застосовували як  для 
культивування пиляків, так і для пагонів з бутонами. Середовище  
містило половинну дозу макроелементів і повну дозу мікроелементів 
по МС з додаванням вітамінів по Гамборгу  та аскорбінової кислоти 
(вітамін С) в дозі 1,0 мг/л, амінокислот: глутамінової – 500,0 мг/л, 
аспарагінової – 30,0 мг/л, тирозину – 4,0, проліну – 4,0 мг/л, 
гідроксипроліну – 4,0 мг/л,  аргініну – 3 мг/л, гліцину – 2,0 мг/л, мг/л, 

регуляторів росту: 2,4-Д-2,0 мг/л, 6-БАП-0,1-0,6мг/л, АБК 0,2-0,5 мг/л.  
Передобробку рослинного матеріалу проводили в колбах, 
використовуючи холодильну установку з регульованим 
температурним режимом і режимом освітлення. Кількість 
інокульованих пиляків  від 10 до 20 шт. на одну колбу. 

Визначено, що найбільш ефективним температурним режимом 
передобробки генеративних пагонів з бутонами є холодовий режим з 
діапазоном температур 4–8 °С впродовж 5–15 діб. При такому режимі 

передобробки частота калусоутворення була 1,3–2,6% при 
використанні води для занурення пагонів та 1,7–3,5%  розчину макро- 
мікроелементів МС.  

Використання розчину макро-мікроелементів МС для 
передобробки генеративних пагонів цукрових буряків сприяло їх 
кращому збереженню в холодильній камері, пролонгації термінів 
зберігання, передобробки, інокуляції експлантів до 15–25 діб, що 

позитивно впливало на індукцію андрогенезу й кількість отриманих 
андрогенних новоутворень. 

Проведення холодової передобробки генеративних стебел з 
бутонами in vitro на агаризованих модифікованих живильних 
середовищах МС з додаванням регуляторів росту: 2 4-Д – 2,0 мг/л, 6-
БАП – 0,6 мг/л, АБК -0,2-0,4 мг/л сприяло значному підвищувало як 
частоту калусогенезу, так  і ембріогенезу. Тоді як використання 
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водних розчинів регуляторів росту позитивно вплинуло в більшості 
випадків та частоту калусогенезу. Найбільший ефект від холодової 
обробки був отриманий при використанні агаризованого 

модифікованого середовища МС з АБК порівняно з середовищами без 
регуляторів росту і з додаванням 2-4Д і 6-БАП. Так, якщо на 
середовищах без АБК частота утворення калусів становила 1,8–2,1 %, 
ембріоїдів – 0,9–1,2 %, то на середовищах з АБК частота утворення 
калусів збільшилася до 2,7–5,1 % (у 1,5–2,5 р.), ембріоїдів – до 5,0–
6,3 % (в 5–5,5 р.), залежно від дозування АБК – 0,2; 0,3 і 0,4 мг/л. 
Найбільший ефект був отриманий при використанні живильного 

середовища з додаванням АБК 0,3 мг/л, де частота утворення калусів 
становила 4,9–5,1%, ембріоїдів – 6,1–6,3%. 

Отже, найбільш ефективним способом індукції андрогенезу в 
цукрових буряків є комбінований спосіб стресового впливу на пиляки 
цукрових буряків з використанням низьких температур – 6–8 °С 
впродовж 5–15 діб і модифікованого агаризованого живильного 
середовища МС з додаванням АБК – 0,3 мг/л для передобробки 

пагонів з бутонами, що підвищує частоту утворення калусів з 2,5%  до 
5,1 %, ембріоїдів з 0% до 6,3 %. 
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Підвищення окисного обміну й активності пероксидази – 
результат дії лише однієї з ланок складного ланцюга процесів, 
вивчення яких становить інтерес для виявлення стійкості рослини до 
негативного впливу. У літературі є дані про зміну активності 
пероксидази у рослин, уражених патогенними мікроорганізмами. 
Взаємодіючи з клітинами рослини-господаря, патоген індукує у ній 
послідовні реакції. Пероксидаза є індуцибельним ферментом, 

індуктором якого можуть служити фізичні, хімічні та біологічні 
фактори, а її лабільність дає змогу використовувати її як маркер для 
кращої характеристики захисних механізмів рослин. Крім того, 
коливання рівня пероксидази залежить від різних несприятливих 
впливів і тому аналіз вмісту її у рослинах-регенерантах дозволяє 
отримувати об’єктивну інформацію стосовно оцінки 
чутливості/стійкості рослин-регенерантів до стресу. 

У даній роботі наведено результати досліджень із визначення 
відмінності рівня активності пероксидази різних генотипів помідора, що 
відрізняються за біотичною та абіотичною стійкістю, системами 
мінерального живлення відповідно. У дослідженнях з оцінки і добору 
резистентних до абіотичних факторів пробіркових клонів помідора в 
культурі in vitro селекційним матеріалом слугували 12 генотипів 
помідора. Пробіркові рослини помідора є чутливими до дії 

несприятливих чинників, оскільки у них відбувається активний ріст і 
розвиток. Тому для аналізу відгуку рослин-регенерантів помідора на 
культивування в умовах стресу проводили визначення активності 
окисно-відновного ферменту пероксидази у пробіркових рослин томата 
після 4 тижнів культивування на всіх варіантах селективних середовищ. 

Встановлено, що активність пероксидази в рослинах-
регенерантах помідора зростає порівняно з контролем з підвищенням 
концентрації селективних агентів у поживному середовищі, що є 

нормальною реакцією рослини на стресові умови й співпадає з 
результатами роботи інших дослідників. 
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У дослідах із моделювання абіотичної стійкості гідроксипролін 
спричиняв сильніше підвищення рівню активності пероксидази у 
більшості досліджених зразків, ніж NaCl.  

Найсильніше на додавання селективних речовин у поживне 
середовище реагував зразок Esmira F1. Так, у даного зразка на 
середовищі з максимальним вмістом NaCl (15 г/л) рівень активності 
пероксидази перевищував показники контрольного варіанта у 
8,63 разу, на середовищі з максимальним вмістом гідроксипроліну                
(0,15 г/л) – у 11,51 разу. Також сильний відгук на селективні 
середовища за даним показником спостерігали у зразків Zulfia F1, 

Goldene koningin «Reine D'Or», К-7311 і Seven, що свідчить про 
активну реакцію даних зразків на осмотичний стрес. Порівняно 
низький рівень активності пероксидази на селективних середовищах 
спостерігали у зразка-еталона S. chilense (максимальне перевищення 
контрольного варіанта було зафіксовано на середовищі з 0,15 г/л 
гідроксипроліну і складало 2,77 разу), а також у зразків Potiron 
ecarlate, Т-5 і Т-2. 

Активність пероксидази на селективних середовищах із додаванням 
30% та 40% концентрації ФКР Fusarium і Alternaria мала виражену 
тенденцію до збільшення показника. Так, зі збільшенням концентрації 
селективного агента у поживному середовищі підвищувався показник 
активності пероксидази. Показник активності пероксидази у зразка S. 
сhilense при культивуванні на 30% та 40% концентрації ФКР Fusarium і 
Alternaria збільшувався від 0,76 до 0,82 та від 1,37 до 1,26 відповідно, що 
свідчить про високу стійкість до біотичного стресу цього дикорослого 

виду. Також високу активність пероксидази мав гібрид Zulfia F1, який і за 
польовою оцінкою проявив найвищу стійкість до хвороб, у якого цей 
показник збільшувався від 1,98 до 6,10. У зразка К-7311 даний показник 
становив від 3,57 до 5,55. Слід відзначити, що зразки Esmira F1, Goldene 
koningin, Potiron ecarlate не реагували на збільшення концентрації 
селективного агента у середовищі. Це проявилось і на значеннях показника 
активності пероксидази. Так, у Esmira F1  показник зменшився від 2,63 до 

1,46, що свідчить про високу стійкість гібриду до біотичного стресу. У 
сортів Goldene koningin та Potiron ecarlate показник зменшувався від 3,86 
до 1,63 та від 2,05 до 1,05 відповідно.  

Таким чином, завдяки спільним неспецифічним механізмам 
стійкості можливо прискорити оцінку великої кількості генотипів за 
стійкістю до біотичних і абіотичних факторів та визначати загальну 
стресотолерантність генотипів помідора. 
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Среди овощных культур лук репчатый занимает особое место. 
Его биологические особенности и способы возделывания позволяют 
получать свежую продукцию, сохраняющую высокие вкусовые и 
товарные качества в течение всего года. 

В последние десятилетия благодаря разработке и освоению 
технологии выращивания лука в однолетней культуре посевом семян 
лук репчатый в Беларуси стабильно входит в пятерку основных 
овощных культур, возделываемых на промышленной основе. В 
лучшие годы посевная площадь под луком в сельскохозяйственных 
организациях и фермерских хозяйствах превышала 3,5 тыс. га с 
валовым производством более 65 тыс. тонн, что не только полностью 
удовлетворяло внутренний рынок, но и позволило сделать лук 
экспортной культурой. 

В последние годы наметилась тенденция к снижению 
производства лука в общественном секторе овощеводства. За 
последние десять лет производство лука в этой категории хозяйств 
сократилось более чем в 1,5 раза. В настоящее время под луком 
репчатым в сельскохозяйственных организациях и фермерских 
хозяйствах занято около 1,8 тыс. га, а валовое производство 
колеблется на уровне 40 тыс. тонн. 

Снижение валового производства связано со значительным 
уменьшением посевных площадей из-за падения рентабельности 
производства, одной из причин которого является существенная доля 
затрат на приобретение импортных семян. При средней урожайности 
лука 20,5 т/га и цене реализации 192$ для окупаемости семян 
требуется реализация фактически трети урожая. 

В настоящее время в Государственный реестр сортов 
Республики Беларусь внесено 96 сортов и гибридов лука репчатого, 
среди которых только 8 являются результатом работы селекционеров 
РУП «Институт овощеводства» и 4 – других учреждений Беларуси. 
Отсутствие среди сортимента отечественных гибридов лука приводит 
к завозу дорогостоящих семян из-за рубежа, на что ежегодно 
тратиться более 1,5 млн. валютных средств. В тоже время высокие 
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цены (280–370 $ США) на импортные семена существенно 
сказываются на себестоимости продукции. В связи с этим создание 
отечественных гибридов лука репчатого с коротким периодом 
вегетации, способных при высокой продуктивности формировать 
качественную товарную луковицу в условиях Беларуси обладающих 
хорошей лежкостью приобрело особую актуальность. 

Широкое распространение гибридов F1 в товарном производстве 
лука в ряде стран, а также исследования в Республике Беларусь 
показали преимущества гибридов в продуктивности, выровненности 
по вызреванию, форме, размеру и качеству луковицы по сравнению с 
сортами. В селекционной практике наиболее распространённым 
способом является создание таких гибридов на основе ЦМС, процесс 
которого состоит из поиска растений с ЦМС, закрепления признака 

ЦМС и получения гетерозисных гибридов. 
Интенсификация селекции на современном этапе основывается 

на привлечении новых направлений в области генетики, 
биотехнологии, физиологии, биохимии, иммунитета растений. 
Осуществление новых направлений неразрывно связано с освоением 
новых методов селекции. ДНК технологии и биотехнологии давно 
используются в селекции и получили широкое распространение. 
Значительный прогресс в республике достигнут в селекции томата, 
капусты, за счет современных методов селекции. Однако, на ряде 
овощных культур, включая лук репчатый, использование ДНК-
технологии и биотехнологии использовали слабо. Развитие 
молекулярных методов позволило создать новые эффективные 
молекулярно-генетические тест-системы, позволяющие 
идентифицировать различия между генотипами на основе анализа 
вариабельности ДНК. Внедрение современных методов селекции 
(ДНК-технологий и биотехнологий) позволило сократить отдельные 
этапы селекционного процесса в 1,5–2 раза, сократить сроки и затраты 
на создание одного гибрида на 25 %. 

В РУП «Институт овощеводства за счет привлечения в 
селекционный процесс разнообразного селекционного материала и 
использования современных методов селекции впервые в республике 
создан гетерозисный гибрид лука репчатого на основе ЦМС линий.  

Исследования проводили на основе современных методов 
селекции и, в первую очередь, с использованием биотехнологических 
методов включая контроль цитоплазматической мужской 
стерильности с помощью ДНК-анализа. 
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Методом ДНК маркирования выделены семьи инбредного 
потомства линий с N- цитоплазмой, Тесткроссы с Т и S цитоплазмой 
которые стали основой создания линий ЦМС. 

С помощью RAPD праймера (ОPС-09) были сформированы 3 
кластера, которые состоят из форм с мужской стерильностью и 
конвергентных форм с мужской фертильностью. 

Поддержание и размножение линий лука с ЦМС осуществлялось 
путем микроклонального размножения, – введением в культуру in vitro 
частей донца луковиц. В качестве доноров эксплантов использовали 
основания пристрелочных луковиц стерильных растений. 

Культивирование вели на питательной среде МС, дополненной 
согласно методу для гиногенеза лука репчатого [Jakše, M., 

Bohanec, B., Ihan, A. Effect of media components on the gynogenicre 
generation of onion (Alliumcepa L.) cultivars and analysis of regenerants. 
Plant Cell Rep. 1996. 15, 934–938.] по методике, разработанной в РУП 
«Институт овощеводства» с досвечиванием светильниками ДНБ01-
4х9-001-08. При этом отмечены различия в развитии эксплантов в 
зависимости от генотипа. Экспланты с растений с мужски стерильным 
фенотипом и генотипом msms отставали в развитии от эксплантов 
мужски фертильного растения с генотипом msms N.  

В секторе луковых культур института на основе двух 
материнских линии с ЦМС-S типа получено 5 гетерозисных гибридов. 
В 2019–2020 годах проведено конкурсное сортоиспытание лучших 
гибридных комбинаций в сравнении с районированным для 
однолетней культуры сортом Эдельвейс.  

Сравнительная оценка урожайности изучаемых образцов 
показала, что, два гибрида достоверно превзошли стандартный сорт 
Эдельвейс. Наиболее высокая урожайность получена у гибрида 09/15 
– 77,4 т/га, что на 16,2 т/га или на 27 % выше, чем в контроле. 
Товарность луковиц у этого гибрида была самой высокой и составила 
96,5 %, как и масса товарной луковицы, которая составила 193 г.   

Наиболее продуктивные гибриды 09/15 и 12/15 оказались и 
более скороспелыми, период вегетации которых составил 102 и 106 
дней соответственно. 

По результатам двухлетнего конкурсного сортоиспытания 
выделившийся по комплексу полезных хозяйственных признаков 
гибрид с селекционным номером 09/15 под названием Тутэйшы передан 
в ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений Республики Беларусь» для государственного сортоиспытания. 
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В Республике Молдова томаты занимают наибольшие площади 
в структуре овощных культур. Одними из наиболее важных 
лимитирующих факторов для  культивирования и получения хороших 
урожаев томата являются фузариозные корневые гнили. 

Болезнь проявляется на всех этапах онтогенеза томата и 

выражается в гниении семян или корешков, корней, корневой шейки, 
трахеомикозном увядании и усыхании растений. Вредоносность 
болезни зависит от множества факторов: видового состава патогенов-
возбудителей, биологического резерва инокулюма в почве, 
генотипической чувствительности растения-хозяина, а также от 
абиотических факторов (особенно от влажности и температуры). В 
научной литературе указывается на множество видов возбудителей 
болезни и в то же время – на большую вариабельность их 

распределения в разных регионах культивирования томата. 
Выделением изолятов грибов из растений томата с признаками 

корневой гнили, на этапе массовой спелости плодов и последующей 
идентификацией установлено, что наибольшей частотой 
встречаемости отмечаются грибы Fusarium oxysporum, F. solani, F. 
gibbosum,  Alternaria alternata. Видовой состав возбудителей болезни в 
сильной степени подвержен влиянию температуры и влажности 

воздуха и почвы, тем не менее грибы Fusarium являются 
доминирующими в комплексе микромицетов. 

Изучение особенностей генетического контроля устойчивости к 
болезням имеет большое теоретическое и практическое значение, так 
как создает научную основу для разработки эффективных 
селекционных программ с целью получения устойчивых и 
продуктивных генотипов, а также идентификации  надежных и 

долговременных доноров указанных свойств. 

mailto:galinalupascu51@gmail.com
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В качестве материала для исследований служили сорта томата 
различного эколого-географического происхождения – Sunmark, 
Меcтный, Costral, Burnley Metro, Saladette, Новичoк, Balcan.  

Оценку поражаемости корневыми гнилями проводили на этапе 
массового плодоношения растений по 5-бальной шкале с нулем. 
Отметим, что балл поражения варьировал в пределах 1,64… 2,83; 1,13 
… 3,17; 1,35 … 2,75 в течение 3-х лет. 

Факторным анализом установлено, что в проявлении болезни 
роль генотипа томата составила 88,04 %, года – 0,51 %, 
взаимодействий генотип х год – 10,25 %. 

Наследуемость является мерой фенотипической вариансы,  
основанной на генетических факторах, и играет большую роль в 
прогнозировании селекционного эффекта. Высокий коэффициент 
наследуемости свидетельствует о незначительном влиянии среды на 
фенотипическую вариансу. Эффективность наследуемости во многом 
возрастает, когда она сочетается с высоким генетическим прогрессом 
(Shukla et al., 2004; Eid, 2009). 

С целью определения наследуемости и вариабельности степени 
поражения корневыми гнилями были исследованы следующие 
параметры: генетическая  варианса (σ2

g –  genetic variance), 
фенотипическая варианса (σ2

ph – рhenotypic variance), коэффициент 
наследуемости в широком смысле слова  (h2  – heritability in broad 
sense), фенотипический (PCV, % – рhenotypic  coefficients of variation, 
%) и генотипический коэффициенты вариации (GCV, % – 
genotypic coefficients of variation, %), генетический прогресс (GA, % – 

genetic advance, %). Статистическая обработка данных была проведена 
в пакете программ STATISTICA 8. 

Было установлено, что σ2
g = 2,605, σ2

ph = 2,968, h2 = 0,878, PCV = 
80,69 %, GCV = 75,60 %, PCV  - GCV = 5,09 %, GAM = 73,62 %. 

Небольшая разница между PCV, %  и  GCV, % (5,09 %) 
доказывает небольшое влияние условий года на развитие корневой 
гнили у изученных генотипов. 

Высокие показатели коэффициента наследуемости и 
генетического прогресса для балла поражения растений томата 
фузариозными корневыми гнилями свидетельствуют о значительном 
вкладе генетической аддитивной вариансы в реакцию растений на 
возбудители, что имеет немаловажное значение для разработки систем 
ускоренной идентификации резистентных форм томата. 
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Мета проведених досліджень полягала у розробці 

методологічного забезпечення напрацювань з міжвидової гібридизації, 
індукованого мутагенезу, синтетичної і аналітичної селекції для 
прискореного створення сортів і гібридів F1 пасльонових овочевих 

видів рослин, адаптованих до екстремальних умов середовища, а також 
з високим вмістом у плодах біологічно цінних компонентів. 

За період 2016–2020 рр. для оптимізації сортової й гібридної 
селекції пасльонових видів рослин створено й передано до національного 
банку генетичних ресурсів рослин 9 ліній томата і 1 лінію баклажана, які 
мають різну генетичну природу та відзначаються продуктивністю, 
високим вмістом біологічно цінних компонентів у плодах, стійкістю до 
біотичних і абіотичних чинників. Серед них, методом міжвидової 

гібридизації одержано 6 ліній томата і 1 лінію баклажана, методом 
індукованого мутагенезу – 3 лінії томата. За узагальненими даними лінії 
томата відзначаються наступними показниками: вмістом у плодах сухої 
розчинної речовини на рівні 5,07–6,5 %, кислот, що титруються – 0,51–
0,87 %, вітаміну С – 18,8–41,03 мг/100 г, β-каротину на рівні 1,6 мг/100 г, 
загального цукру – 4,41–5,50 %; урожайністю у захищеному ґрунті – 5,4–
12,5 кг/м2, у відкритому ґрунті – до 70 т/га; вегетаційним періодом 99–

106 діб; стійкістю до абіотичних чинників на рівні 7–8 балів за шкалою 
РЕВ. За морфологією плоду лінії відзначаються або округлою, або 
сливовидною формами, мають або червоне, або жовте їх забарвлення. Як 
вихідний матеріал для селекції рекомендовано застосовувати при 
створенні сортів і гібридів F1, придатних для свіжого споживання, 
цільноплідного консервування і переробки (виготовлення світлих 
кетчупів і соків). Створена 1 лінія баклажану міжвидового походження 
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має високу продуктивність за умов вирощування у захищеному ґрунті 
(1100–1400 г/росл. ), раннє визрівання плодів до фази технічної стиглості 
(100–105 діб), відзначається циліндричною формою плодів світло 

фіолетового забарвлення, зі щільним м’якушем без гіркоти. 
Створено і передано на державне сортовипробування новий сорт 

томата салатного напрямку використання Сонцедар, який відзначається 
жовтим забарвленням плодів. За вирощування у захищеному ґрунті 
урожайність новоствореного сорту становить 8,5 кг/м2, середня маса 
плоду – 99,5 г, вміст у плодах сухої розчинної речовини – 5,34 %, 
вітаміну С – 34,56 мг/100 г, загального цукру – 4,41 %, кислот, що 

титруються – 1,1 %. Вегетаційний період – 106 діб. Економічний ефект 
від впровадження нового сорту в умовах захищеного ґрунту складає 
71 грн./м2 порівняно з сортом-стандартом Чайка. В умовах відкритого 
ґрунту за умов крапельного зрошення урожайність сорту Сонцедар 
становила 84 т/га проти 52,5 т/га у сорту-стандарту Інгулецький-1. 
Економічний ефект від впровадження нового сорту в умовах відкритого 
ґрунту складає 199,9 тис. грн./га порівняно з контролем – сортом-

стандартом Інгулецький-1. 
Створено й передано до державного сортовипробування новий 

сорт перцю солодкого Язичок урожайністю 37,3 т/га, що на 8,8 т/га 
більше за стандартний сорт Лада. Сорт відзначається періодом від сходів 
до технічної стиглості 104 доби, вмістом сухої речовини в плодах 6,92 %, 
загального цукру – 2,91 %, вітаміну С – 125,16 мг/100 г. 

Розроблено методичні рекомендації щодо проведення підбору 
вихідного матеріалу у гетерозисній селекції перцю солодкого, де описано 

методи оптимізації селекційного процесу на основі багатомірного 
статистичного аналізу, використання яких дозволить зменшити обсяги 
робіт в 1,5–2 рази, скоротити процес створення гетерозисних гібридів F1 
на 1–2 роки та скоротити витрати на 10–40 %. 

Для оптимізації мутаційної селекції культурної форми томата 
розроблено методичні рекомендації, у яких наведено нові 
експериментальні підходи щодо багатоступінчастого γ-опромінювання 

повітряно-сухого насіння, як фактора істотного збільшення генотипової 
мінливості даної овочевої рослини. Впровадження нових методичних 
напрацювань дозволяє прискорено у 3 рази створювати, протягом 
3–5 поколінь (М3-5), мутанті генотипи томату із геном контролю 
чоловічої стерильності (ms), що є важливим фактором переводу 
гібридного насінництва на стерильну основу. 
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Основными органами растений, поглощающими энергию света 
для фотосинтеза являются листья. Поэтому оптическая плотность 
посева играет решающую роль в образовании урожая [1; 3]. 
Естественно, что приемы, приводящие к улучшению развития 
площади листьев, являются главным средством повышения урожая 
сельскозяйственных культур. 

Наиболее эффективными из них являются применение 

удобрений [4; 6], а также создание новых сортов, обладающих 
мощными и активными жизнедеятельными листьями при 
оптимальном расположении их на стеблях [1; 2]. Поэтому 
фотосинтетическая деятельность листового аппарата растений в 
посеве, как ведущий фактор их общей продуктивности, 
определяется генетическими особенностями растений и условиями 
их возделывания, раскрывающими внутренние потенциальные 
возможности фотосинтеза в процессе формирования урожая [2;  5]. 

При этом решающую роль играет время продолжительности жизни 
каждого листа. Ибо формирование ассимиляционной поверхности и 
величина фотосинтетического потенциала зависят как от сорта и 
образования новых листьев, так и от продолжительности их 
жизнедеятельности. Поэтому в выяснении механизма действия 
минеральных элементов на формирование площади 
ассимиляционной поверхности обязательно изучение 

продолжительности жизни листьев растений [3;  5]. 
Учитывая необходимость определения времени продолжительности 

жизни листьев и влияние ее на урожайность растений нами проведено 
изучение продолжительности жизни листьев различных сортов озимой 
пшеницы, арбуза, томата и белокочанной капусты в посевах. 

Опыты проводились на полях подсобно-экспериментальных 
хозяйств НИИ земледелия и овощеводства на Абшероне. Для опыта 

mailto:teti_az@mail.ru
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были взяты сорта озимой пшеницы, арбуза, томата и озимой 
белокочанной капусты различающиеся по росту, оптико-
биологической структуре, урожайности и другим биологическим и 

хозяйственным особенностям. В полевых опытах применяли 
оптимальные дозы органических и минеральных удобрений, 
соответствующие биологическим особенностям опытных культур: под 
пшеницу внесены N80P120K60; арбуз – 25 тонн навоза +N100P130K80; 
томаты – 25 тонн навоза +N150P150K120и под озимую белокочанную 
капусту – 25 тонн навоза +N180P150K60. 

Для определения продолжительности жизни листьев по всем 

сортам и культурам фиксировалось время выхода листа на 
верхушечной почке до момента полного пожелтения. Физиологические 
наблюдения, проведенные на пронумерованных и пробных растениях 
показали, что у большинства растений озимой пшеницы в условиях 
посева независимо от сорта образуется 8, у арбуза – 55–65, томата – 
17–18 (у арбуза и томата имеется в виду на главных стеблях) и озимой 
белокочанной капусты 25 ярусов листьев. Поэтому во время учетов 

выбраны такие растения, у которых имеются листья одних и тех же 
ярусов для правильной характеристики фотосинтетической 
деятельности из различных уровней посева сортов. 

Полученные данные показывают, что опытные культуры по 
продолжительности жизни отдельных листьев различаются между 
собой в значительной степени. 

Наибольшими периодами жизнедеятельности листьев обладают 
озимая белокочанная капуста (40–160 дней), потом идут растения 

озимой пшеницы (40–90 дней) и томата (30–80 дней), наименьшим 
периодом жизни листьев отличаются растения арбуза (3–55 дней). У 
всех культур листы с наибольшими периодами жизнедеятельности 
находились в начале и середине стебля, наименьшими – в конце 
(особенно у растений арбуза). Улучшение водного и минерального 
питания, а также применение кулис (у арбуза) способствуют 
значительному увеличению периодов жизнедеятельности отдельных 

листьев в течении всей вегетации. 
По периодам жизнедеятельности отдельных листьев опытные 

сорта также отличались между собой, ибо это явление в значительной 
степени связано с генетическими особенностями и обусловливается 
оптико-биологической структурой посевов. Наблюдалось, что листья 
3–8 ярусов у низкопродуктивного сорта озимой пшеницы Севиндж 
отмирают значительно раньше, чем листья тех же ярусов у 
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высокопродуктивного сорта Овиачик-65. При этом 
среднепродуктивный сорт Шарк занимает промежуточное положение. 

Продолжительность жизни листьев растений арбуза в посевах 

по всем вариантам сорта Бирючекутский 775 увеличивается 
базипетально, что связано с темпом ростовых процессов. Период 
индивидуальной жизни первых 8–10 листьев главного побега 
совпадает с замедленным (в начале вегетации), и период жизни 
листьев (12–25 листков), расположенных в средней части стебля, 
совпадает с периодом усиленных ростовых процессов (образование 
большой площади листьев и других органов и плодов), в результате 

которых продолжительность их жизни оказывается короткой. У 
растений арбуза, выращенных с высокой дозой органических и 
минеральных удобрений, между кулисными посадками в условиях 
Апшерона, продолжительность жизни листьев увеличивается. 
Особенно заметно это в средней (15–25 листьев) и в конечной части 
(15–20 и до конца) стебля. В результате воздействия этих факторов 
удлиняется продолжительность их жизнедеятельности на 2–8 дней. 

Все это благоприятствует оптимизации фотосинтетической 
деятельности, которая, в свою очередь, повышает продуктивность 
растений, особенно хозяйственной ее части. 

Продолжительность жизнедеятельности отдельных листьев томата 
на главном стебле, также как и у других культур, бывает различной в 
зависимости от сортовых особенностей, уровня обеспеченности 
элементами питания и месторасположением листьев на стебле. 
Продолжительным периодом жизнедеятельности обладают листья нижних 

и средних ярусов (с 1 по 13). После 13–20 яруса время жизнедеятельности 
листьев главного стебля у всех сортов постепенно уменьшается. 
Повышенными периодами жизнедеятельности листьев на главном стебле 
и боковых побегах обладает высокопродуктивный сорт Ягут. 

В отличие от культур озимой пшеницы, арбуза и томата, все 
листья капусты находятся на одном стебле, боковые побеги 
отсутствуют. Период индивидуальной жизни нижних листьев 

(3–8 ярусы) совпадает с замедленным ростом растений в осенний и 
зимний периоды и поэтому бывает длинным. Время 
жизнедеятельности отдельных листьев в это время доходит до 140–
160 дней. С наступлением весенних оттепелей в середине марта 
ростовые процессы усиливаются, в связи с этим появляются новые 
листья и желтеют листья нижних ярусов. В апреле и мае (фазы 
формирования и технической спелости кочанов) появление листьев 
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верхних ярусов и отмирание нижних и средних ярусов проходит очень 
ускоренными темпами и поэтому продолжительность 
жизнедеятельности листьев верхних ярусов укорачивается. 

Высокоурожайный сорт капусты Апшеронская озимая обладает 
листьями с большим периодом жизнедсятельности, а также большой 
площадью и высокой активностью фотосинтетической деятельности, 
способствующими формированию высокого урожая биомассы и кочанов. 

Выводы: 1. Период жизнедеятельности отдельных листьев на 
растениях в посеве в зависимости от генетических особенностей и 
условий выращивания озимой пшеницы, арбуза, томата и капусты 

колеблется в больших пределах. 
2. Наибольшим периодом жизнедеятельности обладают листья 

озимой капусты белокочанной, потом следует озимая пшеница и 
томат, минимальные периоды жизни имеют листья арбуза. 

3. Высокоурожайные сорта опытных культур – Овиачик-65 у 
озимой пшеницы, Бирючекутский 775 у арбуза, Ягут у томата и 
Апшеронская озимая у озимой капусты белокочанной обладают 

сравнительно большим периодом жизнедеятельности отдельных 
листьев, чем другие сорта. 
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В условиях нынешнего экономического развития сельского 
хозяйства страны значительную роль играет овощеводство. Среди 
овощных культур томаты занимают одно из ведущих месть жизни 
человека и в экономическом развитии. Основные требования к сортам 
и гибридам – их вкусовые качества, товарность, устойчивость к 
заболеваниям и вредителям. Тема данной исследовательский работы 
является актуальной на сегодняшний день так как, эта культура 

томатов является одной из наиболее излюбленных и ценнейших для 
употребления в свежем виде.  

При выращивании овощных культур большое значение, имеет 
также хороший посевной материал, который во многом определяет 
качество будущего урожая.  

В целях изучения биологических особенностей и подбора 
исходного материала для дальнейшей селекционной работы нами с 
2017 г. собрано большое количество сортообразцов из различных 

источников (коллекции АМЕА Ген банк и НИИО) для выявления. 
Разнообразием обуславливается   биологическая разнокачественность 
коллекционного материала, давшая возможность широкого выбора 
исходного материала для селекционной работы. 

Целью данного исследования являлось создание новых 
высокоурожайных и высококачественных сортов и гибридов томатов, 
отличающихся дружностью формирования урожая, устойчивостью к 

болезням и вредителям, а также транспортабельностью, лежкостью и 
высокими технологическими качествами.  

В период с 2017-2020 годы изучено 77 сортообразцов томатов. В 
ходе изучения этого материала дана характеристика сортам по их 
морфологическим признакам и биологическим свойствам. При этом 
учитывались основные признаки и свойства, характеризующие 
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ценность образца. Экспериментальная работа проводилась в условиях 
Апшеронского ЗОС-а НИИ овощеводства.  

Оценка сортообразцов проводилась по комплексу хозяйственно-

ценных признаков и свойств томатов. С этой целью в течение 
вегетационного периода проводились фенологические наблюдения и 
отмечались: даты посева, начала и массовых всходов, высадки в грунт, 
место заплатки первой цветочной кисти, даты начала и массового 
цветения, начала созревания плодов и последнего сбора. 

Важное место в оценке сортов занимало изучение формы, 
окраски, количества и качества плодов, характер поверхности плодов, 

наличие или отсутствие ребристости. Наряду с учетом общей 
урожайности по каждому образцу определялась также отдача урожая 
за первые две недели сбора. 

Изучению морфологических признаков уделялось большое 
внимание. Было установлено, что сортообразцы, принадлежащие к 
одному сортотипу, по характеру развития вегетативных органов в 
основном однородны.  

Изученные сорто образцы имели обыкновенный тип куста, лишь 
небольшое количество их имело штамбовый и детерминантный тип. 
Изучение формы и окраски листьев показало, что при благоприятных 
условиях выращивания, какими являлись условия Апшеронской зоны. 

Изучены учет урожая, оценка наиболее важных хозяйственно-
ценных показателей плодов.  

Изучение исходного материала по морфологическим, 
биологическим и хозяйственным признакам и свойствам позволило 

нам правильно подобрать родительские пары для скрещивания. 
Изучение разнообразных коллекционных сортообразов томата 

позволило нам выявить ряд ценных высокоурожайных сортов, 
значительно превышающих контрольный сорт, Маяк 12/20-4 сортов. 
Наибольшей урожайностью в условиях Апшерона отличались сорта: 
Илькин, Ветен-1, Зафар, Лейла, Волгоградский 5/95, Эльнур и др. 
дающие урожай 1,700- 2,140 кг с растения. 

В результате трехлетних исследований получили чистий линий 
по всю 75 местным или инностранным сортов томатов. Среди них 
выбирали лучшие родительские паре. У полученных в 
высококачественных гибридов было органичивало первичное 
семеноводство. Уровень гетерозисного эффекта полученных гибридов 
F1будет сравниваться с родительскими формами. 
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Томаты свежие должны соответствовать требованиям ГОСТ 
1725-85. Качество урожая оценивалось органолептическим методом 
по пятибалльной шкале и вкус определялся дегустационном методом. 

Биохимический анализ плодов ценных образцов томата проводили в 
лаборатории «Переработка, хранение и качество»НИИ Овощеводства. 
В зрелых плодах было определено: содержание сухих веществ с 
помощью рефрактометра, сахар – по Бертрану, кислотность - 
титрованием с КОН с последующим пересчетом на яблочную кислоту, 
количество витамина С–по реактивам Тильманс 2,6 - 
дихлорфенолиндофенол, а содержание нитратов – прибором СOEKС. 
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Введение. Капуста белокочанная (Brassica capitata Lizg.) 

является одним из наиболее широкораспространенных видов овощей, 
употребляемых в пищу. Широкому распространению капусты 
способствуют очень ценные хозяйственные качества: высокая 
урожайность, наличие форм с различной длиной вегетационного 
периода, хорошая лежкость, устойчивость к болезням и вредителям и 
высокая транспортабельность. Благодаря высокой лежкости и  
транспортабельности капусты создается возможность снабжать ею 
население повсеместно почти круглый год. 

Для производства овощных культур Азербайджан располагает 
наиболее благоприятными природно-экономическими условиями. 
Преобладающая в овощных зонах республики теплая осень и 
умеренная зима соответственно составляет: Апшеронская зона  
осенью: 10,4–21,10, зимой: 3,1–6,10, Ленкоранская: 10,3–20,80, 
Хачмасская: 8–19,20, 1–40; среднегодовая температура 13,60, 14,10, 
12,50 дают возможность в течение года возделывать в открытом 
грунте различные овощные культуры. 

Цель и задачи исследований. По перспективному плану 
развития Государственной Программы рост производства овощей 
должен достичь в Азербайджане такого уровня, чтобы можно было 
полностью обеспечить не только местное население, но и в 
значительной степени некоторые северные промышленные и 
центральные районы страны. Выполнение этой задачи тесно связано с 
наличием высококачественных сортов и гетерозисных гибридов с 
правильной агротехникой возделывания и  семеноводством. 

mailto:teti_az@mail.ru
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В настоящее время по республике районировано более 129 
овощных и бахчевых культур, из которых лишь 70 являются сортами 
местной селекции. 

Районированные в республике привозные сорта, вследствие их 
происхождения из других почвенно-климатических условий, в 
значительной мере меняют свои сортовые особенности и полностью 
не проявляют  заложенные в них потенциальные возможности.   

С целью увеличения производства овощей в Азербайджане 
возникла необходимость расширить и углубить исследовательскую 
работу по  созданию сортов, получению гетерозисных гибридов, 
разработке правильной агротехники и более эффективных методов 
семеноводства. 

В настоящей статье излагаются результаты исследовательской 
работы, проведенной в 1971–2020 гг. по основным культурам – 
капусте белокочанной. 

Результаты исследований. С 1971 года в Научно-
исследовательском Институте Овощеводства были начаты широкие 
исследования по изучению биологии, морфологии, разработке 
агротехники, а также селекции и семеноводству белокочанной 
капусты, которые постепенно  охватили все три овощные зоны 
Азербайджанской ССР: Ленкорано-Астаринскую,  Куба-Хачмасскую 
и Апшеронскую. 

За это время было собрано большое количество сортоообразцов 
яровой и озимой белокочанной капусты, которые относятся к 
различным подвидам и сортотипам различного экологического 
происхождения. В набор  входило 152 образцов, из них – 63 озимых и 
89 яровых. Наличие этих образцов дало возможность расширить и 
углубить селекционную работу во всех зонах товарного овощеводства 
республики. Учитывая направление производства овощей каждой 
зоны, были подобраны соответствующие комбинации и получено 29 
яровых и 31 озимых гибрида различных групп спелости. 

По комплексу биологических и хозяйственных свойств выделен 
ряд перспективных гибридов, которые обладают гетерозисностью по 
урожайности, дружной отдачей продукции, раннеспелостью и 
другими ценными признаками. 

Для получения свежей продукции из открытого грунта в течение 
всего года нами были отобраны отечественные сорта различной 
спелости и разработана их агротехника. Сорта, рекомендуемые для 
различных овощных зон республики, в основном характеризуются 
урожайностью и жароустойчивостью при весенне-летнем возделывании, 
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а также морозоустойчивостью и устойчивостью к  цветухе при озимой 
культуре. Из яровых к ним относятся: Такентская-10, Бирючекутская-
138, Золотой гектар-1432, Слава-1305 и т.д.; из озимых – Дербентско-
Кусарчайская, Апшеронская местная, Первенец и др. 

Для выращивания вышеуказанных сортов нами установлены  
наилучшие способы их посадки, площади питания и разные 
оптимальные сроки посева, которые (в зависимости от почвенно-
климатических условий каждой зоны) начинаются с 10–15/III и  
заканчиваются 20–25 IX, что позволяет получать урожай с  апреля по 
конец декабря. 

Капуста белокочанная – растение двулетнее. В первый год она 
образует невысокий утолщенный стебель, образует кочан, а во втором 
году цветет и  дает семена [1; 2]. В условиях Азербайджана наиболее 
трудным вопросом культуры капусты белокочанной является ее 
семеноводство и селекция. 

Оставшиеся на семена маточники весенней культуры под 
влиянием высоких температур летнего периода стареют, болеют и 
(в большинстве своем) погибают. Все это причиняет ущерб 
семеноводческим хозяйствам и удлиняет сроки селекционной работы. 
Поэтому в свое время в республике не было ни одного  ярового сорта 
капусты белокочанной и большинство семенного материала 
завозилось из средней полосы и северных областей страны. 

Учитывая необходимость решения вопроса, покойным 
селекционером-семеноводом, автором некоторых озимых и яровых 
сортов капусты белокочанной Алиаскерзаде Р.Д. и автором этой 
статьи были разработан более эффективный, ускоренный метод 
получения высококачественных семян капусты. Указанный метод 
заключается в том, что при посеве 10–20 июля и посадке  
15–25 августа все сорта различной спелости успевают сформировать 
полноценные кочаны в  оптимальных погодных условиях – с 20 /IX по 
25/XI. Положительным в этом сроке является, прежде всего, то, что 
семенники не подвергаются влиянию высоких температур и при 
осенней высадке в грунт зимуют в здоровом состоянии, а весной 
образуют мощные семенные кусты в 25/VI – 5/VII дают полноценные 
семена. Полученные семена готовы к  посеву в июле того же года. 

Таким образом, при использовании этого метода сроки 
селекционной работы сокращаются в 2 раза, а качество и количество 
полученных семян значительно повышается, что существенно 
снижает их себестоимость. 



 48 

С внедрением этого метода станет возможным организовать 
семеноводство всех районированных яровых сортов и освободить 
республику от завоза семян белокочанной капусты. 

 

Морковь (Daucus satıvus L.) 
 

Почвенно-климатические условия Азербайджана позволяют в 
открытом грунте возделывать морковь почти круглый год. Среди 
товарных овощных зон Азербайджана наиболее благоприятными 
условиями для выращивания моркови располагает Апшеронская. 
Умеренный климат, наличие песчаных и супесчаных почв, а также 
достаточные ресурсы орошения в этой зоне дают широкую 
возможность для производства высококачественной и дешевой 
моркови. 

Имеющиеся два районированных сорта – Апшеронская местная, 
высеваемая при летнем посеве и Нантская 4 – при весеннем, не 
отвечают современным потребностям производства. Апшеронская 
местная являлась популяцией, т. е. неоднородна по форме, окраске, 
вегетационному периоду и короткостадийная, а Нантская 4 не вполне 
жароустойчива и в засушливые годы резко снижает урожайность, а 
корнеплоды приобретают уродливую форму [3; 4]. 

Для увеличения производства моркови на Апшероне следовало 
бы уделить большое внимание ее селекции, выявить и вывести 
наиболее урожайные сорта и гетерозисные гибриды, с высоким 
содержанием каротина, преобладанием коровой части, хорошими 
вкусовыми качествами, а также устойчивые к болезням, 
транспортабельные, лежкие, с различной  скороспелостью и 
пригодные для механизации. 

Следует отметить, что при создании новых сортов моркови 
важное значение имеет семеноводство. Морковь – двухлетнее 
растение. Из семян в первый год жизни вырастает сочный мясистый 
корнеплод, а на второй год – цветочный стебель и семена. 
Отобранные из весеннего посева маточники под воздействием 
высоких температур летнего периода теряют свои  качества, болеют и  
плохо перезимовывают. Весной следующего года они образуют 
слабый семенной куст и дают очень мало и низкого качества семян. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к мнению о 
неэффективности для селекции указанного срока семеноводства. 

В результате многолетних опытов нами было установлено, что 
указанный недостаток  устраняется при отборе маточников из летнего 
посева. При летнем посеве формирование корнеплода проходит в 



 49 

прохладные месяцы  (октябрь – ноябрь). Поэтому корнеплоды бывают 
здоровыми, сочными и высококачественными [5].  

Отобранные маточники хорошо перезимовывают и с 
наступлением весны сильно развиваются, образуя мощный 
цветоносный стебель, вследствие чего в июле они дают достаточное 
количество семян высокого качества. Полученные   семена  
подготавливаются в июле и высеваются в августе того же года, а затем 
и весной следующего, за исключением короткостадийных сортов. 
Высадка под зиму маточников, отобранных из летнего посева 
моркови, также дает возможность семеноводческим хозяйствам 
ежегодно получать высококачественные и устойчивые урожаи семян 
для дальнейшего использования в производстве и в медицине. 

 
Выводы 

1. Принимая во внимание высокую эффективность указанного 
способа при уточнении вопроса районирования семеноводства  

моркови в условиях сухих субтропиков Азербайджана, целесообразно 
рекомендовать его организациям элитного и массового сортового 
семеноводства для сортов, выращиваемых при летнем посеве, а также 
массового семеноводства для сортов, высеваемых при весеннем сроке. 

2. Таким образам, данный метод позволяет ежегодно получать 
новую генерацию или поколение и в два раза сократить селекционный 
процесс, повысив тем самым  качество и количество семенного 

материла и снизить его себестоимость. 
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Цибуля шалот (Аllium ascalonicum L) є одним із цінних видів 
роду Allium L. Даний вид відзначається скоростиглістю, високою 
уожайністю листків і цибулин, тривалою лежкістю. морозо і 
зимостійкістю. Цибуля шалот культура універсальна, її можна 
використовувати для отримання зеленої цибулі у відкритому і 
захищеному грунті та вирощування цибулі-ріпки. 

Теперішнім часом в Україні шалоти розмножуються 
вегетативно, але їх можна розмножувати і насінням. Здатність до 
насіннєвого розмноження у цибулі шалот ослаблена, урожайність 
насіння з однієї рослини складає 0,4–5 г, є місцеві форми, які не дають 
квітконосів. Тривале вегетативне репродукування цибулі шалот 
сприяє накопиченню вірусів (Allium virus 1 Smitt., Allium virus 2 Smitt.) 
у садивному матеріалі, які викликають порушення фізіологічних 
процесів, в результаті чого різко зменшуються маса цибулини, 
урожайність цибулин і листків, товарність та збереженість. 
Використання сортів, придатних до генеративного способу 
розмноження сприятиме оздоровленню садивного матеріалу від 
вірусів і дозволить розширити посівні площі.  

Метою нашої роботи була оцінка нових зразків цибулі шалот 
гібридного походження і виділення форм, які поєднують високу 
урожайність цибулин і листків, якість продукції і придатність до 
генеративного способу розмноження.  

Дослідження проводили згідно «Методичних підходів до 
селекційного процесу та насінництва цибулі шалот» (2013) та 
«Методическим указаним по селекции луковых культур» (1989). Оцінка 
рослин за комплексом ознак здійснювалась за методикою проведення 
експертизи сортів рослин групи овочевих, картоплі та грибів на 
відмінність, однорідність і стабільність (2016). Одержані 
експериментальні дані обробляли методом дисперсійного аналізу 
(Доспехов Б.А.). Стандарт – сорт Ліра. 

За результатами трирічних досліджень була виділена лінія 
цибулі шалот Колобок (Д-72), придатна до генеративного способу 
розмноження.  
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Метод створення – вільне перезапилення сорту Кущівка 
харківська (к-19) та місцевих форм шалоту Донецької (к-37), 
Харківської – (к-40), (к-25) та Запорізької (к-24) областей. Вихідна 
форма була отримана у 2006 році. Розмножували форму вегетативно 
до 2018 року. У 2019 році було отримано її насіння, у 2020 році 
насіння висіяно в грунт, вирощено цибулини і проведено перевірку 
ступеню морфологічної вирівняності зразка.  

Лінія цибулі шалот Колобок ранньостигла, тривалість 
вегетаційного періоду 71 доба. Урожайність цибулин за вегетативного 
способу розмноження становить 19,8 т/га, зелених листків 37,4 т/га, 
маса середньої цибулини 22,3 г, вага рослини з цибулиною 84,9 г. 
Урожайність цибулин за генеративного способу розмноження 7,1 т/га. 
Цибулини містять 16,0 % сухої речовини, 12,6 % загального цукру, 
7,5 мг/100 г вітаміну С. Зелені листки накопичують 4,3 % загального 
цукру, 23,0 мг/100 г вітаміну С. Збереженість цибулин за 8 місяців 
складає 85,2 %, природна втрата маси – 9,7 %. Зимостійкість 92,8 %. 
Насіннєва продуктивність за підзимного садіння складає 3,2 г з 
рослини, 0,3 г з 1 зонтика. Маса 1000 шт. насінин 3,06 г. 

Нова форма перевищує стандарт сорт Ліра за урожайністю цибулин 
на 33,7 %, урожайністю зелених листків на 12,3 %, вагою рослини з 
цибулиною на 26,3 г, висотою рослин на 9,8 см, вмістом вітаміну С у 
цибулинах на 2,9 мг/100 г, збереженістю цибулин на 3,9 %, 
зимостійкістю на 7,1 %, насіннєвою продуктивністю на 2,9 г, має 
меншу на 3,2 % природну втрату маси. 

Зразок Д-72 був виділений у попередні роки (2017) р., як зразок з 
високою селекційною цінністю генотипу, що володіє високим 
адаптивним потенціалом за урожайністю цибулин і масою цибулини. 
Це лінія інтенсивного типу і за покращення умов значно підвищує 
урожайність цибулин.  

Цибулини лініїтцибулі шалот Колобок поперечно-еліптичної 
форми (індекс форми 0,7–0,9). Сухі луски жовті (3–4 шт.), соковиті білі 
(товщина 0,2 см). Зачатків 4–7 шт. Листки темно-зелені з середнім 
восковим нальотом, положення їх пряме, довжина 40–48 см. При 
вирощуванні з насіння формуються цибулини поперечно-еліптичної 
форми (індекс форми 0,7–0,9), одно- і двогнізді з 1–6 зачатками, 
діаметром від 1,8 до 6,7 см. Сухі луски жовті (2–3 шт.), соковиті білі 
(3–8 шт.), товщиною 0,2 см. Листки темно-зелені з середнім восковим 
нальотом, положення їх пряме, довжина 25–30 см. Лінія передана до 
НЦГРРУ. 
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Соя – одна з головних білково-олійних культур із широким 
спектром застосування: харчовий, кормовий, технічний, фармацевтичний.  
Вона визнана організацією ЮНЕСКО  стратегічною харчовою культурою. 
Для забезпечення продовольчої незалежності і продовольчої безпеки 
населення України необхідно широко використовувати сою та продукти її 
переробки. Використання  овочевих сортів має значення у формуванні 
концепції національної безпеки харчування.  

Овочева соя (едамаме) – традиційний продукт харчування  у 
Східній Азіїй останнім часом у США. В Україні цей напрям 
використання сої є досить перспективним [1; 2]. 

До важливих споживчих характеристик овочевої сої відносять 
смакові якості  та харчову цінність. Якісними вважають боби яскраво-
зеленого кольору зі світлим опушенням (від білого до сірого), без 
ушкоджень і дефектів, з гладкою поверхнею й хорошої форми. Їх 
збирають між фазами репродуктивного розвитку (R6 іR7), насіння 
повинно бути виповнене на 80–90% ширини  зеленого бобу з  
вологістю близько 65%. Збір на стадії R6 забезпечує наявність 
необхідних якісних характеристик: інтенсивний зелений колір, низька 
концентрація олігосахаридів і антипоживних речовин, вміст сахарози, 
маса насіння. Головні ізофлавони, які присутні в едамаме (геністеїні 
даідзеїн), володіють потужними антиоксидантними властивостями, й 
мають позитивний вплив на здоров’я людини.  

Селекціонери США створили сорти едамаме Асмера, Рендольф, 
Оуенс) шляхом схрещування адаптованих американських сортів і 
азійських крупнонасінних сортів. У Росії виведені овочеві сорти 
Деликатес, Изумруд [3]. Сорт Анна створено шляхом багаторазового 
масового добору білоквіткових рослин із зразка №579969 – Express 
(Франція).Сорт Находка – методом індивідуального добору з наступним 
багаторазовим масовим добором зі зразка № К-2271 (Бельгія). Маса 1000 
насінин 469–539 г. В Узбекистані – три сорти овочевої сої занесені до 
Державного реєстру: Илхом, Универсал, Султон [4].  

mailto:bilyavska@ukr.net
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Для отримання проростків використовують насіння з жовтою, 
зеленою, коричневою та чорною насіннєвою оболонкою. Перевагу мають 
дрібнонасіннєві сорти з масою 1000 насінин не більше 70 г. 

Специфічні вимоги до сортів  овочевої сої для використання в 
фазі технічної стиглості: період «сходи-технічна стиглість» не більше 
90 діб; період вегетації – не більше 105 діб; висота рослин  від 30 см і 
більше;  товщина стебла більше 6 мм; середня маса бобу у фазі 
біологічної стиглості більше 1,0 г (на суху масу);  середня довжина 
бобу – більше1 см; колір бобу – зелений; опушеність бобу – слабка; 
маса насіння з рослини у фазу біологічної стиглості більше10 г; маса 
1000 насінин: у фазі технічної стиглості – більше 120 г; у фазі 
біологічної стиглості – більше 240 г; середня кількість насінин у бобі 
– більше 2 шт.; кількість продуктивних вузлів – більше15 шт.; середня 
кількість бобів на продуктивному вузлі – більше 2 шт.  

Біохімічна характеристика насіння у фазі технічної стиглості (на 
суху речовину): вміст сирого протеїну – більше 29 %; вміст сирого жиру – 
більше10 %; вміст цукру – більше 15 %; вміст фенольних сполук, в т. ч. 
ізофлавонів – більше 4,0 мг-экв. галової кислоти/г; сумарний вміст 
водорозчинних антиоксидантів – більше 2,5 мг-экв. галової кислоти/г.  

Надані параметри моделі сортів овочевої сої допоможуть 
оптимізувати селекційний процес, відібрати зразки з цінними 
харчовими характеристиками й створити відповідні сорти овочевого 
напряму використання.  
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Останнім часом внаслідок поширення хвороб серця, ожиріння і 

інсультів, піклуючись про своє здоров’я, споживачі змушені 

звернутися до зелених овочів, у тому числі до сої овочевої, яка дуже 

поширена в Японії, Китаї, США, Африці, Азіатських та ін. країнах. 

Соя овочева значно краще підходить для споживання людиною, 

ніж звичайна. Відсоток крохмалю, що викликає дискомфорт 

кишечника, у сої овочевої нижче, ніж у звичайній. Порівняно зі 

звичайною соєю, у овочевій активність інгібітору трипсину (ІТ) не є 

такою високою. Після кип’ятіння протягом 5 хвилин активність ІТ 

скорочується на дві третини. Рівень фітинової кислоти у сої овочевої є 

вищим, ніж у звичайній, що робить її боби більш ніжними й скорочує 

час приготування.  

Тому створення сортів сої овочевої з високою поживною 

цінністю в умовах зрошення Півдня України є одним з основних 

факторів, що визначає її ринкову вартість. Для створення сорту 

необхідно володіти вихідним матеріалом.  

Вивчення, збагачення та узагальнення інформації про сортове 

різноманіття рослин з метою виділення та використання  джерел і 
донорів цінних господарських ознак займає одне з провідних місць у 
сучасних напрямах селекційного процесу. 

Мета роботи – вивчення та збагачення генофонду сої овочевої на 
зрошенні Південного Степу України за умови  зміни клімату з метою 
раціонального використання генетичних ресурсів рослин при 
створенні нових сортів. 

Оцінку зразків проводили за методикою Державної комісії по 
сортовипробуванню сільськогосподарських культур [1], Інституту 
зрошуваного землеробства НААН [3], Інституту кормів НААН 
України [2]. 

mailto:izz.ua@ukr.net
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Обліки і спостереження здійснювали за розвитком рослин 
виконувалися згідно з методичними рекомендаціями НЦГРРУ – 
Широкий уніфікований класифікатор [4], літературних джерел – 

«Ідентифікація ознак зернобобових культур» [5] і «Насіннєва 
інфекція» [6]. 

Статистична обробка отриманих даних проводилась згідно з 
методикою за ред. Вожегової Р.А. [4]. 

Результати досліджень показали, що за висотою рослин 56,3–
62,6 виділились два сорти: Karikachi UD0200640 і Фора UD0200903. І 
хоч за градацією класифікатора [4] ця висота є «малою», проте вона 

перебільшувала показники висоти рослин на 14,3–20,0 та 20,6–32,3 см 
інших досліджуваних зразків.  

Визначення структури врожаю сої овочевої продемонстрували, 
що найбільш продуктивними були зразки Sac UD0202500 і Фора 
UD0200903, які сформували 60,5–63,5 насінин/рослині та найбільший 
врожай – 352-356 г/м2, що поступалися лише на 4–8 г стандартному 
сорту Кобра.  

Особливо слід відзначити зразок Л 362-2-13 UKR001:02859, 
який відрізняється хорошими смаковими якостями та крупним 
насінням. 
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Для повышения урожайности и улучшения качества продукции 

капусты большое значение имеет использование гетерозисных 
гибридов. Цель исследований – разработать инновационную 
технологию гибридного семеноводства капусты белокочанной в 
открытом грунте, обеспечивающую получение урожайности семян 
4–5 ц/га с высокими посевными качествами. 

Научно-исследовательскую работу проводили в 2016–2018 гг. на 
дерново-подзолистой хорошо окультуренной почве. Для получения 
розеточных растений семена родительских линий Upt и 
Trпозднеспелого лежкого гибрида Белизар высевали в три срока:1-ый – 
3-я декада июня, 2-ой – 1-я декада июля и 3-ий – 2-я декада июля.  
Рассаду выращивали в пластиковых кассетах с объемом ячейки 65 см3 и 
в фазе 4–5 настоящих листьев высаживали в открытый грунт. В период 
вегетации уход за растениями заключался в ручной прополке от 
сорняков и защитных мероприятиях от вредителей и болезней. Уборку 
маточников – штеклингов проводили во 2 и 3 декадах октября с 
предварительным удалением острым ножом части горизонтально 
расположенных листьев розетки, оставляя черешки длиной 5–6 см во 
избежание образования свежих ран на стеблях растений и 
проникновения в них инфекции.  На зимнее хранение выкопанные 
растения с комом почвы и розеткой 6–7 листьев укладывали в 
пластмассовые ящики по 10–12 шт. и помещали в овощехранилище. 
Стадию яровизации маточники проходили при температуре 1,1–3,4 0С и 
относительной влажности воздуха 92–95 %. После снятия с хранения и 
осветления   маточники высаживали в поле в 3 декаде апреля по схеме 
90 х 50–60 см. Уборку и обмолот семенников проводили вручную в 
третьей декаде августа. 

Установлено, что сроки посева семян оказывали определенное 
влияние на рост и развитие рассады родительских линий капусты. Так, 
при первом сроке выращивания морфометрические показатели 
рассады составили: сырая масса растения (4,7–4,8 г), высота (16,7–16,8 



 57 

см), диаметр стебля (4,2–4,5 мм) и площадь листовой поверхности 
(269–293 см2). При более поздних сроках посева вышеуказанные 
показатели рассады и приживаемость ее после высадки снижались.  

Сроки выращивания линий оказывали определенное влияние на 
их биохимический состав. Содержание сухого вещества в кочерыгах 
составило 7,0–8,1 % и листьях – 8,1–10,0 %, моно- и суммы сахаров у 
линии Upt составило в первый срок – 1,87 и 2,60 % и во второй срок – 
1,74 и 3,22 %; у линии Tr соответственно 1,68 и 2,84 % и 2,06 и 2,34 %. 
Количество нитратов в растениях маточников линии Upt 
последовательно возрастало от первого срока ко второму и третьему 
от 2725 до 3210 и 3380 мг/кг, а у линии Tr, наоборот, снижалось от 
3378 до 3200 и 2740 мг/кг.  Количество нитратов в кочерыгах у 
выращиваемых линий при первом и втором сроках варьировало в 
пределах 3030–3515 мг/кг. Такое содержание в кочерыгах растений не 
оказало отрицательного влияния на сохранность маточников, которая 
была высокой и составила у линий Upt – 95,5 % и Tr – 98,5 %. 

Высота, диаметр стебля и розетки листьев, их площадь заметно 
снижались от первого к третьему сроку посева соответственно в 1,6–2; 
1,5–1,7; 1,4–1,5 и 4,2–5,9 раза.  Такая же закономерность отмечена у 
растений при накоплении сырой массы надземной части и корней. 
Наибольшая урожайность семян (6,84 и 6,06 ц/га) получена при 1 и 2 
сроках сева. Выращивание семян от третьего срока сева снижало 
продуктивность семенных растений на 2,32 ц/га (51,3 %) при 
увеличении доли более мелкой фракции семян (1,2–1,5 мм) до 13,1 %.   
Масса 1000 семян уменьшалась на 3,6–7,9 %. Энергия прорастания и 
всхожесть семян, независимо от сроков возделывания, были высокими 
и находились в пределах 94–98 % и 98–100 % соответственно. 

На основании проведенных исследований определены основные 
этапы семеноводства позднеспелых F1 гибридов капусты 
белокочанной для условий Республики Беларусь. При выращивании 
маточников из кассетной рассады вегетационный период снижался от 
первого до третьего сроков сева от120 до 105 и 95 дней, а в двулетней 
культуре суммарно маточников и семенников соответственно с 230 до 
219 и 209 дней. Таким образом, общий период выращивания маточных 
и семенных растений с учетом хранения в течение 186 дней составил 
по срокам посева: первый – 416 дней, второй – 405 и третий – 
395 дней. Полученные данные можно использовать при семеноводстве 
гибридов F1 позднеспелой капусты белокочанной в условиях Беларуси 
и сопредельных регионов. 
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Среди бахчевых культур большое место отводится столовому 
арбузу, плоды которого являются не только ценным пищевым 
продуктом, но и диетическим и лечебным средством при некоторых 
желудочно-кишечных заболеваниях и при дефектах крови [1; 2].  Это 
достигается благодаря содержанию в плодах арбуза углеводов, 
минеральных солей, органических кислот, витаминов и ферментов, 
необходимых для организма человека [2]. 

Период потребления плодов арбуза в Приднестровье мал – не 
превышает одного – полутора месяцев, поскольку все 
районированные сорта в основном относятся к среднепоздним. 

Расширить период потребления возможно за счет скороспелых, 
среднепоздних и поздних (лежких) сортов. 

Для насыщения рынка и увеличения ассортимента  создание 
новых сортов является актуальным.  

Селекционная работа по созданию сортов проводилась с 2014 по 

2020 гг. Изучались коллекционные образцы, подбирались пары для 
скрещивания. 

В дальнейшем созданные гибридные комбинации проверяли на 
продуктивные качества, биохимический состав, дегустационную 
оценку.  

Стандартом послужил районированный сорт Кримсон Свит. 
В период вегетации оценивали фенологическое развитие 

растений, учитывали поражаемость болезнями в динамике, 
морфологические характеристики плодов и растений, проводилась 
биохимическая оценка качества плодов. 

В результате исследований выделилась Линия 255, которая 
передана в ГСИ ПМР на 2021 г. под названием Мулен Руж. 

По продуктивности Линия 255 превысила стандарт (с. Кримсон 
Свит) как по стандартной так и по общей урожайности на 54 и 35% 
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соответственно. Это произошла за счет увеличения массы плода и 
количества плодов на растении (табл.1). 

По биохимическому составу плодов новый сорт имел 

наивысшие показатели содержания сухих веществ (9,0 % против 8,3 у 
стандарта) и общего сахара (8,5 % против 7,6 у стандарта). По 
содержанию витамина С он уступил стандарту (0,9 мг/100г). 

Также как и стандарт относительно устойчив к бактериозу и 
ВОМ, меньше стандарта поражается фузариозным увяданием. 

Дегустационная оценка составила 4,5 балла, у стандарта – 4,3. 
Сорт Мулен Руж (рис.1) среднеранний. Растение средней 

мощности, длиноплетистое, с длинными междоузлиями. Лист 
широкий, среднерассеченный, сине-зеленой окраски. Плод 
шаровидный. Фон плода зеленый, с широкими, темно-зелеными 
шиповатыми полосами. Толщина коры средняя (1,0–1,5 см), плотная. 
Мякоть – красная, зернистая, сладкая. Семена – средние, крапчатые. 
Сорт засухоустойчив и может успешно выращиваться на богаре. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Арбуз сорт Мулен Руж 
 
 
 



 60 

 
1. – Характеристика арбуза с. Мулен Руж     

по основным хозяйственно ценным признакам  

(средние за 2018–2020 гг.) 
 

Показатели с. Кримсон 
Свит, st. 

с. Мулен 
Руж 

± к 
стандарту 

Вегетационный период, дней 86 82 -4 

Урожайность на богаре, т/га:    

- стандартная 6,7 8,3 +3,6 
- общая 9,4 12,7 +3,3 

Стандартность плодов, % 50 65 +15 

Количество плодов на 
растении, шт. 

1,0 1,2 +0,2 

Средняя масса плода, кг    

- стандартная 2,6 2,7 +0,1 
- общая 1,7 2,0 +0,3 

Содержание в плодах:    
- сухого вещества, % 8,3 9,0 +0,7 
- общего сахара, % 7,6 8,5 +0,9 

- витамина С, мг/100 г 6,5 5,6 -0,9 

Поражаемость болезнями, 
балл 

   

- бактериозом 0,5 0,5 - 

- фузариозным увяданием 1,9 1,7 +0,2 
- ВОМ 0,5 0,5 - 

Вкусовая оценка, балл 4,3 4,5 +0,2 
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Капуста займає важливе місце в структурі виробництва і 

споживання овочів, користується попитом у населення. В умовах 
ринкових відносин для виробництва свіжої продукції та продуктів 
переробки капусти головчастої виробництво вимагає нових, 
високопродуктивних сортів та гібридів з рядом цінних господарських 
ознак (стійкість до фузаріозного в’янення та судинного бактеріозу, 
формування щільних та лежких головок, широка екологічна 
пластичність). Одним із рушійних інструментів селекції є мутагенез. 

Активне його впровадження забезпечує селекційний процес новим 
вихідним матеріалом з конкретними цінними господарськими 
характеристиками. 

Дослідження проведено в лабораторії селекції дворічних і 
малопоширених культур Інституту овочівництва і баштанництва 
НААН впродовж 2019–2020 років. У 2020 році були отриманні перші 
мутантні сортозразки (оброблені γ-випромінюванням з дозуванням 10, 
20, 30, 50, 100 кР) з сортів Харківська супер, Ярославна та лінії 

Слобожаночка. Аналіз головок капусти за біохімічними 
характеристиками проводили після довготривалого зберігання. 

Встановлено істотне зростання вмісту сухої речовини в головках 
капусти сортозразку Харківська супер з дозою опромінення 20 кР до 
рівня 10,36 % при значенні даного показнику без опромінення 8,32 %. 
За іншими сортозразками з різною дозою опромінення вміст сухої 
речовини в головках капусти варіював не істотно (8,10–9,32 %). 

Вміст вітаміну С в головках різних зразків капусти коливався в 
межах 12,17–14,76 мг/100г (рис.). Підвищення вітаміну С 
спостерігалося у сорту Харківська супер за опромінення дозами 10, 
20, 30 кР (13,28–13,65 мг/100 г), тоді як за збільшення дози 
опромінення до 50–100 кР відмічалось незначне зниження даного 
параметру. За опромінення лінії капусти Слобожаночка відмічається  
позитивна тенденція збільшення вмісту в головках вітаміну С (12,54–
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14,57 мг/100 г) за зростання дози опромінення до 30–100 кР. За 
опромінення з дозуванням 30 кР вміст вітаміну с в головках капусти 
сягав рівня 11,97 мг/100 г. 

 

 
Рис.  Вплив γ-випромінювання на вміст вітаміну С 

в сортозразках капусти білоголової 
 
На вміст загального цукру в головках капусти використання 

γ-опромінення істотно не впливало, даний показник залежно від 
сортозразку коливався в межах 3,48–4,71. 

Використання γ-випромінювання впливало на здатність зразків 
накопичувати нітрати в головках. У більшості зразків, що вивчались, 

вміст нітратів в головках коливався в межах 161,3–419,9 мг/кг за 
максимально допустимого рівня 500 мг/кг сирої маси. У зразках 
капусти сорту Харківська супер, що були опроміненні з дозою 50 кР, 
вміст нітратів знижався до рівня 48,3 мг/100г.  

Отже, використання в якості мутагену γ-опромінення забезпечує 
формування сортозразків капусти з різними біохімічними 
параметрами. Зазначено достовірне збільшення вмісту сухої речовини, 

вітаміну С та зниження вмісту нітратів в головках капусти. 
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Для сучасного розвитку суспільства характерним є значне 

наростання екологічних проблем. У таких умовах харчування стає 

важливим важелем забезпечення здоров’я, працездатності й творчого 
потенціалу людини.  

Кавун – високоцукристий, вітамінний продукт, що містить 
легкозасвоювані цукри, фолієву і яблучну кислоти, мінерали, 
комплекс вітамінів, які разом забезпечують позитивний вплив на 
організм людини (Мамчур Ф.І., 1988; Лимар В.А. та ін., 2020).  

За вмістом цукрів кавун переважає основні овочеві рослини, 

незначно поступаючись тільки столовому буряку і дині. У м’якоті 
плодів кавуна сума цукрів складає 8,7 г/100, у буряка столового і дині 
– по 9,0 (Галичкина Е.А., 2015).  

В Україні кавуни вирощують в усіх природно-кліматичних 
зонах. Питома вага від загальної посівної площі становить у Степу – 
93,3 %, Лісостепу – 6,5 % (Корнієнко С.І., Сергієнко О.В. та ін. 2016). 
Площа, з якої зібрано врожай кавуна в останні роки, становила – 47,3–
55,2 тис. га, у тому числі за роками: 2015 р. – 55,2 тис. га, 2016 р. – 

51,7 тис. га, 2017 р. – 51,3 тис. га, 2018 р. –  
46,7 тис. га, 2019 р. – 47,3 тис. га. 

Вирішальне значення у виробництві кавуна столового належить 
сортам і гібридам. Саме вони визначають споживчі якості продукції, 
затребувані ринковими умовами.  

Світовий сортимент кавуна – надзвичайно великий. Економічні 
реалії давно призвели до переорієнтації світової селекції на створення 

гібридів. Важливою перевагою вітчизняних сортів і гібридів кавуна 
перед іноземними гібридами є більш низька ціна на посівний матеріал 
та їх адаптованість до визначених зон. 

Сортові ресурси кавуна у 2021 р. представлені 29 заявниками 
(23 іноземних, 6 вітчизняних) і нараховують 88 гібридів та 37 сортів 
(разом 125), з них іноземної селекції – 81 гібридів і 9 сортів, 
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української – 7 та 28 відповідно (Державний реєстр сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, станом на 11.02.2021 р.). 

Впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів і 

гібридів здатне збільшити врожайність кавуна на 15–20 % 
(Шабля О.С., Лимар В.А., Холодняк О.Г., 2012). Згідно з нормами 
харчування вітчизняне виробництво баштанних культур повинно бути 
не меншим 1,5 млн. тон на рік (Фролов В.В., Холодняк О.Г., 2012). 
В Україні наразі вирощують лише 7,7 кг баштанних культур на одну 
людину, за норми – 32 кг.  

Селекційну роботу зі створення нового гетерозисного гібрида 

кавуна столового здійснювали за схемою гетерозисної селекції, яка 
включала розсадники вихідного матеріалу (колекційний, інцухт-ліній, 
гібридизації), розсадники конкурсного випробування (2019–2020 рр.) 
та розмноження (2018, 2020 рр.). 

Дослідження вели з використанням наступних методик: 
Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві (2001), 
Методика селекційного процесу та проведення польових дослідів з 

баштанними культурами (2001), Методика проведення експертизи 
сортів кавуна звичайного (Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai) 
на ВОС (2015), Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода 
CITRULLUS SCHRAD (1989), Методика Державного випробування 
сільськогосподарських культур (2001).  

Експериментальні дані обробляли статистичними методами за 
різними авторами (Литун П.П. и др., 1993; Доспехов Б.А., 1979). 
Якість м’якоті оцінювали органолептично та за допомогою польового 

рефрактометру ІРФ–460. 
Селекційну роботу розпочали у 2016 р. з вивчення та виділення 

вихідних форм гібрида Оксамит F1. За материнську форму гібрида 
було обрано лінію, яку виділено з сорту американської селекції 
Fairfax (Фейфекс), за батьківську – лінію з вітчизняного сорту 
Кармінний.  

За результатами конкурсного випробування 2019–2020 рр. 

новий гібрид кавуна Оксамит F1 суттєво перевищив стандартний 
гібрид Дебют F1як за загальною, так і товарною врожайністю плодів 
та іншими цінними господарськими показниками (вміст сухої 
розчинної речовини, дружність достигання плодів, вирівняність 
плодів за формою і розміром плода, стійкість проти сонячних опіків)  

У середньому за два роки випробування загальна врожайність 
плодів гібриду Оксамит F1 (в богарних умовах) становила 37,3 т/га, 
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товарна – 35,4 т/га (у стандарту – відповідно 32,0 т/га і 28,5 т/га), 
середня маса товарного плоду дорівнювала 3,2 кг (проти 2,5 кг), 
середній вміст сухої розчинної речовини – 10,3% (у стандарту – 9,5%).  

За показником загальної врожайності гібрид Оксамит F1 

перевищив гібрид Дебют на5,3 т/га (16,6%), за товарною врожайністю 
– на 6,9 т/га (24,2%), за вмістом сухої речовини на 0,8%. Новий гібрид 
є відносно стійким проти захворювань, спеки, посухи і сонячних 
опіків (по 7 балів).  

Основні показники гібрида Оксамит F1. Рослини – потужні, 
кількість стебел – велика (більше 5-ти). Головне стебло – довге (2,5– 

3,0 м). Зав’язь – овальна, сильно опушена, велика. Плід за довжиною і 
діаметром – середній (25–35 см х 15–20 см), за масою – середній 
(середня маса товарного плода – 3,1–4,0 кг).  

Плоди нового гібрида за формою повздовжнього розрізу – 
помірно еліптичні (видовжено-овальні), гладенькі, фон плодів – 
світло-зелений, рисунок – чітко виражені середні зелені смуги з 
прожилками. Кора – середньої товщини (0,8–1,1 см).  

М’якоть плодів – червона, ніжна, соковита, солодка, вміст сухої 
розчинної речовини сягає більше 10% (10,1–10,8%). Насіння – 
середнє, чорно-коричневе.  

За статевим типом – гібрид моноеційного типу цвітіння, за 
скоростиглістю гібрид Оксамит належить до середньостиглої групи 
(88–90 діб). Плоди гібрида мають гарний товарний вигляд. 

Економічна ефективність вирощування нового 
середньостиглого гібрида кавуна Оксамит F1 порівняно зі стандартом 

Дебют F1 складає 15,2 тис. грн. на 1 га посівів.  
Схема розмноження нового гібрида Оксамит полягає у 

природному перезапиленні материнського і батьківського 
компонентів гібрида Оксамит (лінія Fairfax х лінія Кармінний) з 
додатковим обриванням чоловічих і квіток на материнських рослинах 
впродовж 15–20 діб від початку жіночого цвітіння на материнських 
рослинах.  

Краще співвідношення материнської і батьківської форм на 
ділянці гібридизації  – 2:1. Розташування вихідних форм – порядкове.  

Новий гібрид кавуна звичайного Оксамит F1 подано до закладів 
експертизи для випробування впродовж наступних років. 
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Аналіз даних про раціони харчування населення промислово 

розвинутих країн показав, що в їх основі лежить високий рівень 
споживання жирів і вуглеводнів. Неправильне харчування значної 
частини людей призводить до надлишкової маси тіла, порушення 
діяльності серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту. 
Це обумовлено вкрай недостатнім використанням продуктів, багатих 
на вміст біологічно активних речовин і харчових волокон, до яких 
належить гарбуз (Припутина Л.С., 1991). 

Гарбуз є ефективним і дешевим джерелом одержання каротину 
та пектину (Тищенко В.М., 2007). При систематичному споживанні 
гарбуза завдяки їм в організмі людини створюється міцний 
антиоксидантний фонд, достатній для профілактики атеросклерозу, 
гіпертонії, діабету. Бета-каротин має високий антиканцерогенний 
ефект, харчування продуктами з низьким рівнем бета-каротину є 
високим фактором ризику раку легень, шлунку, кишківника і 
молочних залоз.  

У селекційній роботі з гарбузом на період 2016–2020 рр. 
основною метою досліджень було виділення і передача в ДСВ нових 
гібридів гарбуза – мускатного (за вмістом каротину) та 
великоплідного (за вмістом пектину), з комплексом інших цінних 
господарських ознак.  

Польові досліди та селекційно-генетичні дослідження з 
гетерозису гарбуза виконали за апробованими в баштанництві 
методиками і методами: “Методика дослідної справи з овочевими і 
баштанними культурами” (2001), “Методика селекційного процесу та 
проведення польових дослідів з баштанними культурами” (2001). 
Випробування гібридів здійснили відповідно до “Методики 
державного сортовипробування сільськогосподарських культур” 
(2001).  

Фенологічні спостереження, біометричні виміри та супутні 
оцінки проводили за вищезгаданими методиками. Облік урожаю 
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плодів розпочинали в момент повного визрівання генотипів за 
існуючим стандартом (1996). 

Для оцінки морфологічних ознак, біологічних властивостей та 
господарської характеристики використовували “Шкалу цветов для 
полевого и лабораторного описания растений (тыквенные культуры)” 
(1975), “Широкий унифицированный классификатор СЭВ культурных 
видов рода Сucurbita L. Тыква” (1989), “Методику проведення 
експертизи сортів гарбуза на відмінність, однорідність і 
стабільність”(2015). 

Оцінку стійкості генотипів гарбуза проти борошнистої роси та 
інших захворювань вели в польових умовах на природному 
інфекційному фоні за існуючими в Україні методиками (1990). 

Математичне обчислення результатів досліджень виконали за  
Б.А. Доспєховим (1979). Економічну ефективність новостворених 
гібридів розраховували за формулами, розробленими в Інституті 
овочівництва і баштанництва НААН (2001).Технологія вирощування 
гарбуза в дослідах відповідала державному стандарту 5045:2008 
(2009). Якість м’якоті оцінювали органолептично та за допомогою 
польового рефрактометра ІРФ–460. Хімічний склад плодів гібридів 
було визначено в лабораторії агрохімії ІОБ НААН. 

Селекційну роботу зі створення нового гетерозисного гібрида 
гарбуза великоплідного Фараон F1 (столового призначення) проводили 
за схемою гетерозисної селекції, яка включала розсадники вихідного 
матеріалу (колекційний, інцухт-ліній, гібридизації), розсадники 
конкурсного випробування (2019–2020 рр.) та розмноження (2020 рр.). 
Експериментальну роботу розпочали в 2016 році з вивчення та 
виділення вихідних форм гібрида Фараон F1  (материнська – Ювілей, 
батьківська – Славута).  

За результатами дворічного конкурсного випробування (2019–
2020 рр.) новий гібрид  гарбуза великоплідного Фараон F1 суттєво 
перевищив стандартний гібрид Слава F1 за загальною і товарною 
врожайністю плодів та вмістом сухої розчинної речовини. 

За результатами лабораторної біохімічної оцінки м’якоті плодів 
новий гібрид Фараон F1 суттєво перевищив стандарт за чотирма з 
п’яти визначених параметрів: за вмістом сухої речовини (14,24%, 
+2,20% до стандарту), аскорбінової кислоти (17,67 мг/100 г, +2,56 
мг/100г), бета-каротину (5,16, +0,65 мг/100 г), пектину (3,14%, 
+2,13%). 

Економічна ефективність вирощування нового гібриду гарбуза 
Фараон F1 порівняно зі стандартом Слава F1 склала 10,2 тис. грн. на 
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1 га посівів. Рослини нового гібрида Фараон F1 формують плоди 
сірого кольору, сегментовані, середньою масою 4,7 кг. М’якоть – 
червоно-оранжева, товста, щільна, солодка. Смакова оцінка м’якоті 
плодів  – 9 балів.  

Вегетаційний період гібрида – 130 діб. Стійкість проти кутастої 
бактеріальної плямистості листків становила 7 балів (на рівні 
стандартного гібрида). Гібрид відрізняється високою 
транспортабельністю (9 балів) і лежкістю плодів (більше 9 місяців). 

У 2020 році закінчено роботу з виділення для ДСВ нового 
гетерозисного гібрида гарбуза з підвищеним вмістом каротину. 

Новий гібрид отримав назву Ромашка F1. Вихідні форми 
гібриду: мати – Бальзам, батько – Л-БАБ. За результатами 
випробування 2019–2020 рр. гібрид Ромашка F1 суттєво, в обидва роки 
випробування, перевищував стандарт за загальною і товарною 
врожайністю плодів.  

Середня врожайність нового гібрида за конкурсною оцінкою 
становила 29,7 т/га (+6,0 т/га; 25,3% до стандарту), вміст сухої 
розчинної речовини – 11,0% (у стандарта – 10,0%), вміст каротину – 3 
бали за 3-бальною шкалою (+0,5 балу до стандарту). Рослини гібрида 
Ромашка F1 – довгостеблові. Головне стебло – довге (до 3,0 м). Плоди 
за довжиною і діаметром – середні (15–20 х 25–30 см), за масою – 
середні (середня маса товарного плода – 4,9 кг).  

Плоди гібрида за формою повздовжнього розрізу – 
широкоеліптичні (сплюснуті), середньосегментовані, фон плодів – 
коричневий, рисунок – малопомітний. М’якоть плодів червоно-
оранжева, соковита, солодка, вміст сухої розчинної речовини більше 
10 %. Насіння середнє, характерне для виду.  

За скоростиглістю гібрид РомашкаF1 належить до 
середньопізньостиглої групи (125–130 діб).  

Економічна ефективність вирощування нового гібрида гарбуза 
Ромашка F1 порівняно зі стандартом Презент F1 складає 13,6 тис. грн. 
на 1 га посівів.  

Схеми розмноження нових гібридів Фараон F1 та Ромашка F1 

полягають у природньому перезапиленні материнських і батьківських 
компонентів кожного гібрида з додатковим обриванням чоловічих 
квіток і бутонів на материнських рослинах впродовж 15–20 діб від 
початку жіночого цвітіння на материнських рослинах. Краще 
співвідношення материнської і батьківської форм на ділянці 
гібридизації – 2:1. Розташування вихідних форм – порядкове. 
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Чеснок имеет высокую ценность, обусловленную его богатым 

химическим составом, лечебными свойствами, профилактическим 
действием для предотвращения ряда заболеваний. Все это 
обуславливает тенденцию существенного роста валового 
производства чеснока в мире в последние годы.  

В Беларуси под чесноком заняты незначительные площади. 
Чеснок возделывается, главным образом, на приусадебных и дачных 
участках населения страны. В промышленном овощеводстве уровень 
его выращивания – катастрофически низкий.  

В то же время в Беларуси имеются все необходимые условия для 
успешного возделывания данной культуры. Одним из факторов, 
сдерживающих производство чеснока в республике, является узкий его 
сортимент. Ввозимые сорта требуют долгого периода адаптации и 
тщательного селективного отбора. Этим обуславливается необходимость 
проведения селекционных исследований по созданию отечественных 
сортов. О перспективности такой работы свидетельствуют предыдущие 
результаты селекционеров Беларуси, которыми создан ряд сортов, 
пользующихся популярностью как у овощеводов-любителей, так и 
специалистов сельскохозяйственных организаций. 

В настоящее время основными направлениями исследований 
являются создание новых зимостойких сортов, обладающих хорошей 
лёжкоспособностью на основе местных и интродуцированных форм с 
использованием клонового отбора, получение безвирусного материала 
с использованием методов оздоровления in vitro, создание 
высокопродуктивных сортов ярового чеснока с крупнозубковыми 
луковицами. 

Вирусные болезни широко распространены на овощных 
культурах и являются одной из причин снижения урожая и качества 
продукции. В институте оценка образцов на наличие вирусной 
инфекции проводится визуальным (в полевых условиях) и 
иммуноферментным методами. В ходе исследований в выявлены 
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вирусы желтой карликовости OYDV (Onion-Yellow Dwarf Virus) и 
общий латентный вирус чеснока GaCLV (Garlic Common Latent Virus). 
Выделены образцы чеснока озимого без вирусной инфекции, которые 
представляют интерес для дальнейшей селекционной работы. Среди 
них сорта Сармат, Мега, и клоны №0608, №1103, №1204 и другие. 

В институте собрана и пополняется in vitro коллекция 
оздоровленного посадочного материала чеснока озимой и яровой 
форм для продолжения селекционных исследований, которая 
поддерживается путем микроклонального размножения методом 
прямой регенерации. В результате оценки исследуемых образцов при 
введении в культуру in vitro выявлена различная степень проявления 
скрытой инфекции. Наименьшая инфицированность наблюдалась на 
эксплантах, взятых из основания соцветий, что делает их наиболее 
пригодными для получения оздоровленного посадочного материала.  

В результате проведенных нами исследований установлено, что 
яровые формы чеснока в меньшей степени, чем озимые 
инфицированы вирусной инфекцией.  

Выделены наиболее перспективные сортообразцы для 
получения оздоровленного посадочного материала. Среди клонов 
ярового чеснока максимальным выходом регенерантов обладает клон 
№518, а у озимых – сорт Полесский сувенир.  

Следует отметить, что отсутствие генеративного размножения 
создает определенные ограничения при создании новых сортов. Для 
привлечения классической селекции чеснока ведется поиск цветущих 
форм. В тоже время при использовании клонового отбора нами 
достигнуты положительные результаты. 

За последние годы селекционерами института созданы и 
включены в Госреестр пять сортов озимой и один сорт яровой формы. 

Продолжается работа по созданию новых высокопродуктивных 
сортов. Среди исследуемых клонов озимого чеснока выделен ряд 
перспективных образцов. Так, урожайность клона №1301 составила 
13,4 т/га, №0807 – 13,2 т/га, №1014 и №1101 – по 12,1 т/га. Средняя 
масса товарной луковицы перечисленных образцов составила более 
60 г. Максимальный показатель у клона №1301 – 68,2 г. Масса зубка 
варьировала от 9,5 г у образца №1101 до 10,3 г у клона №1014 при 
среднем количестве зубков в луковице 6–7 шт. 

В климатических условиях Беларуси основной проблемой при 
выращивании озимого чеснока, является частичная или полная гибель 
растений в период зимовки. Для ее решения в результате многолетних 
исследований выделены образцы с высокой зимостойкостью. Лучшим 
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по данному параметру является клон – 217/7, зимостойкость которого в 
течение 5 лет изучения в среднем составила 97 %. Также высокую 
зимостойкость показали селекционные образцы №1001 и №291 (96%), 
хорошую клоны №0901 и №1003 (94%). Данные образцы к моменту 
наступления устойчивых заморозков имели хорошо развитую корневую 
систему (не менее 30 корней, проникающих на глубину 15–18 см). 

Селекционерами института овощеводства ведется работа по 
оценке лежкости сортов озимого чеснока в осенне-зимний период. В 
настоящее время выделены два образца – №1010 и №1017, 
показавшие лучшие результаты сохранности по сравнению с другими 
изучаемыми клонами. По оценке за 8 месяцев хранения отходы у 
данных образцов составил не более 20%. Проросшие луковицы 
отсутствовали. Признаков поражения болезнями не отмечено.  

Важнейшими биологически активными соединениями чеснока 
являются серо- и селенсодержащие производные. Установлено, что 
антиканцерогенное действие чеснока пропорционально содержанию в 
нем селена. В связи с этим в мировой практике наблюдается 
тенденция увеличения производства чеснока с повышенным 
содержанием селена. 

На почвах с одинаковым фоновым содержанием селена 
накопление его в растениях в наибольшей степени определяется их 
сортовыми особенностями. 

В результате биохимической оценки исходного материала в 
РУП «Институт овощеводства» выделены образцы чеснока с 
максимальным содержанием данного элемента в товарной продукции. 
В среднем за годы исследований лучшими среди изучаемых 
сортообразцов озимого чеснока были: клон №1017 с содержанием 
селена 135,3 мкг/кг, сорт Кличевский (129,8 мкг/кг) и клон №333 
(125,4 мкг/кг). Также отобраны пять лучших образцов ярового 
чеснока: №5/3, №8/17, №6/8, №5/17 и №К17. Данные клоны будут 
использоваться в качестве исходного материала при создании сортов 
высоким содержанием селена. 

На современном этапе селекционной работы стоит задача 
создания высокоурожайных сортов чеснока, устойчивых к комплексу 
болезней и вредителей. Установлено, что одним из главных факторов, 
снижающих продуктивность и качество чеснока озимого, является 
сильное поражение растений в полевых условиях возбудителями 
гнилей, которые существенно влияют на сохранность луковиц. В 
текущем году в институте начата работа по определению видового 
состава патогенов и выделению устойчивых к заболеваниям образцов.  
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До Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, у 2020 році внесено 519 сортів і гібридів томата, 
з них 144 – запропоновані вітчизняними селекціонерами [1]. Сорти 
томата, придатні для механізованого збирання плодів, повинні 
відповідати певним вимогам: потенційна врожайність – 80–100 т/га, 
сорт має бути промислового типу, адаптований до умов півдня 
України, з високою дружністю достигання (наявність на момент 
збирання не менше 75 % стиглих плодів); товарність плодів – 85–95%, 

зберігання товарних якостей на рослині впродовж 20–25 діб після 
масового достигання, плоди – з відповідними фізико-механічні 
властивостями: питомий опір на роздавлювання – не менше 70 г на 1 г 
маси, міцність шкірки – не менше 140 г/мм2 при проколюванні; 
зусилля на відрив плода – 1,2–2,2 кг; умістом у плодах сухої речовини 
5,6–6,0 %, цукру – 3,5–4,0%, аскорбінової кислоти – понад 22 мг/100 г, 
рН соку – 4,2–4,4, кислотний індекс (відношення цукор: кислота) – не 
менше 7 [2]. 

За тривалий період селекційної роботи вченими Інституту 
зрошуваного землеробства НААН створено вісім сортів томата, що 
адаптовані до умов півдня України,  

За 2010–2020 рр. до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні, внесено три сорти промислового 
типу – Легінь, Кумач, Ювілейний і один сорт салатного призначення – 
Тайм. У 2020 р. на Державне випробування передано новий сорт 

Презент і гібрид Арабат F1. 
Сорт Легінь – середньоранній, вегетаційний період від масових 

сходів до початку дозрівання складає 110–112 діб. Рослина за типом 
росту – детермінантна, висотою 50–55 см, добре облистнена. Плоди – 
еліптичної форми (індекс 1,15), за достигання червоного кольору, 
камер – 2–3, без зеленої плями у плодоніжки, масою 65–70 г, не 
розтріскуються, мають високу транспортабельність. Вміст у плодах 

mailto:izz.ua@ukr.net
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розчинної сухої речовини – 5,6–5,9 %, загальних цукрів – 3,2–3,5 %, 
аскорбінової кислоти – 21,5–22,5 мг/100 г. Сорт дає високі врожаї за 
високого рівня агротехніки, зрошення. Урожайність за умов зрошення 

складає 75–100 т/га, товарність – 90–96%. Легінь є відносно стійким 
до основних хвороб. Сорт характеризується зусиллям на відрив плода 
від плодоніжки 1,79 0,09 кг та міцністю шкірки плодів на 
проколювання 227 5,0 г/мм2 і відповідає вимогам, що пред’явлені 
для сортів, придатних для механізованого збирання плодів. Занесений 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, з 2013 р. 

Сорт Кумач – середньостиглий, вегетаційний період  
112–116 діб. Рослина за типом розвитку – детермінантна, висотою  
60–65 см, прямостояча, формує значну листкову поверхню. Плоди – 
овальної форми (індекс плода – 1,2), за достигання червоні, камер – 2–
3, масою 68–72 г, щільні, без зеленої плями біля плодоніжки, 
плодоніжка – без колінця. Транспортабельність – добра. Вміст у 
плодах сухої розчинної речовини становить 5,60–6,00 %, цукру – 3,30–

3,50%, аскорбінової кислоти – 21,60–22,50 мг/100г. Урожайність 
плодів за зрошення – 70–85 т/га, товарність – 92–96 %. Кумач є 
стійким до основних хвороб. Сорт характеризується зусиллям на 
відрив плода від плодоніжки 1,85 0,09 кг та міцністю шкірки плодів 
на проколювання – 239 5,0 г/мм2, і відповідає вимогам, що 
пред’явлені для сортів, придатних для механізованого збирання 
плодів. Універсального призначення: для приготування салатів, 
виготовлення томатопродуктів (томат-паста, кетчуп), заморожування, 

в’ялення. Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, з 2014 р. [3]. 

Сорт Ювілейний – середньоранній, вегетаційний період – 
106–108 діб. Рослина за типом розвитку – детермінантна, висотою – 
65–70 см, прямостояча, середньорозгалужена. Листок – середній за 
розміром, двічі перистий, помірного зеленого забарвлення з помірною 
глянсуватістю та пухирчастістю. Суцвіття – просте (в основному – 

одна гілка). Фасціація першої квітки суцвіття – відсутня. Квітконіжка 
– без відокремлюючого шару. Плоди оберненояйцеподібної форми, 
(індекс плода – 1,2), за достигання червоні, камер – 2–3, масою 
100–120 г, щільні, без зеленої плями біля плодоніжки, плодоніжка без 
колінця. Транспортабельність – добра. Вміст у плодах сухої розчинної 
речовини становить 5,90–6,00%, цукру – 3,30–3,60%, аскорбінової 
кислоти – 22,30–22,80 мг/100г. Урожайність плодів за зрошення 
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– 80–100 т/га, товарність – 90–96%. Стійкий до основних хвороб. Сорт 
характеризується зусиллям на відрив плода від плодоніжки – 
1,81 0,09 кг та міцністю шкірки плодів на проколювання – 

231 5,0 г/мм2 і відповідає вимогам, що пред’явлені для сортів, 
придатних для механізованого збирання плодів. Універсального 
призначення: для приготування салатів, виготовлення 
томатопродуктів (томат-паста, кетчуп), заморожування, в’ялення. 
Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні,  з 2020 р. Дані сорти томата – інтенсивного 
типу, чутливі до високого рівня агротехніки, зрошення. 

Рекомендовано для вирощування у відкритому ґрунті у зонах Степу і 
Лісостепу України. 

 

Бібліографія 
1. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні у 2020 році. Київ: Держкомстат. 2020. 499 с. 
2. Косенко Н.П., Погорєлова В.О., Бондаренко К.О. 

Характеристика перспективних ліній томата (Solanum lucopersicum L.) 
та нових сортів селекції Інституту зрошуваного землеробства. 
Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. Херсон: Видавничий Дім 
«Гельветика». 2019. Вип. 72. С. 82–86. 

3. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г., 
Люта Ю. О.Каталог сортів і гібридів сільськогосподарських культур 
селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН / [за ред. 
Біляєвої І.М.]. Херсон: Грінь Д.С., 2019. 80 с. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 75 

УДК 635.132:631.52:631.674.6 (477.72) 
 

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОРКВИ СТОЛОВОЇ ЗА 

РІЗНИХ СПОСОБІВ НАСІННИЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

 

Косенко Н.П., Бондаренко К.О. 
Інститут зрошуваного землеробства НААН 

e-mail: izz.ua@ukr.net 

 
Насіння моркви столової вирощують двома способами: 

висадковим та без пересаджування маточних коренеплодів. За 
висадкового способу маточні коренеплоди після зимового зберігання 
та осіннього добору висаджують рано навесні. На другий рік із 
маточного коренеплоду формується насіннєва рослина. Технологія 
вирощування насіння складається з трьох етапів: вирощування 

маточних коренеплодів, зберігання маточного матеріалу і 
вирощування насіннєвих рослин [1]. За безвисадкового способу 
маточні коренеплоди літніх строків сівби не збирають, а залишають на 
зиму в полі. На другий рік маточні рослини вступають у генеративну 
фазу – формують квітконосні пагони, цвітуть і зав’язують насіння [2]. 
В Україні сертифіковане насіння коренеплідних рослин (цукровий, 
кормовий буряк, морква столова) безвисадковим способом вирощують 
в південних районах Херсонської і Одеської областей. Вирощування 

насіння за безвисадкового способу має ряд переваг: погодно-
кліматичні умови є сприятливими для успішної перезимівлі маточних 
рослин; відпадає необхідність зимового зберігання і висаджування 
маточників, що значно знижує загальні витрати на вирощування 
насіння; рослини краще використовують весняні запаси вологи та 
раніше відростають квітконосні пагони [3].  

Мета досліджень. Дати агробіологічну оцінку висадкового та 

безисадкового способів вирощування насіння моркви столової в 
умовах краплинного зрошення на півдні України. 

Методи та матеріали досліджень. Дослідження проводили на 
дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН у 2016–
2020 рр. Дослід з насіннєвими рослинами висадкового способу 
закладали за схеми: фактор А – діаметр коренеплоду: 1) 15–20 мм, 
2) 21–30 мм, 3) 31–40 мм; фактор В – схема висаджування маточників: 
1) 70 х 15 см, 2) 70 х 20 см, 3) 70 х 25 см 70 х 30 см. Повторність 

дослідів чотириразова, загальна площа ділянки – 14 м2, облікова – 
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10 м2. У досліді використовується сорт моркви столової Яскрава. 
Досліди проводили за краплинного зрошення. Норма зрошення за 
вегетацію насіннєвих рослин (висадковий спосіб) у 2017 р. становила 

1950 м3/га, у 2018 р. – 2680 м3/га, у 2019 р. – 1620 м3/га.  
Дослідження за безвисадкового способу проводили за такої 

схеми: фактор А – строк сівби: 1) перша декада серпня, 2) друга 
декада серпня; 3) третя декада серпня. Фактор В – густота рослин: 
1) 150 тис. шт./га, 2) 200 тис. шт./га, 3) 250 тис. шт./га. Схема сівби 
24+24+24+68 см. Норма зрошення за вегетацію насіннєвих рослин 
(безвисадковий спосіб) у 2019 році становила 2750 м3/га, у 2020 р. – 

2530 м3/га. 
Результати досліджень. Урожайність насіння моркви 

столової у середньому за роки досліджень за висаджування дрібних 
маточників складала 0,64–0,94 т/га, середніх – 0,71–1,05 т/га, крупних 
– 0,77–1,14 т/га. Статистичний аналіз даних показав, що за 
висаджування маточників-штеклінгів врожайність насіння 
збільшується на 9,8%, за висаджування маточників крупної фракції – 

на 30,5% порівняно з коренеплодами середнього розміру. На 
дослідних ділянках, де рослини розміщувались за схеми 70 х 15 см 
врожайність насіння становила 0,99 т/га, за 70 х 20 см – 0,87 т/га, за 
70 х 25 см – 0,73 т/га, за 70 х 30 см – 0,67 т/га. Загущення насіннєвих 
рослин у рядку з 30 до 15 см сприяє збільшенню врожайності на 
47,8% Наші дослідження показали, що висаджування маточників-
штеклінгів за схеми 70 х 15 см забезпечує врожайність насіння 
0,90 т/га, в той час, як на ділянках з маточниками середнього розміру 

за схем 70 х 20 см і 70 х 25 см – відповідно 0,90 і 0,74 т/га. За 
використання маточників-штеклінгів за схеми 70 х 15 см урожайність 
насіння була на 16,9 і 21,6% більше, ніж у крупних і середніх 
коренеплодів, висаджених за схеми 70 х 25 см. 

На посівні якості насіння схеми висаджування і розмір 
маточного коренеплоду істотно не впливають. У середньому за 2017–
2019 рр. насіннєві рослини з маточників діаметром 15–20 мм 

сформували насіння масою 1 000 шт. насіння 0,98–1,03 г, за 21–30 мм 
– 1,00–1,06 г, за 31–40 мм – 1,02–1,07 г. За висаджування крупних 
маточників схожість насіння становила 84%, у дрібних – 80%. За 
висаджування крупних маточників енергія проростання і схожість 
насіння були на 1,0–2,0 % більше, ніж у дрібних маточників. За схеми 
висаджування 70 х 30 см енергія проростання і схожість насіння були 
на 1,0–3,0 % більше, ніж за 70 х 15 см. Таким чином, використання 



 77 

маточників-штеклінгів за схеми 70 х 15 см дає можливість отримати 
насіння з такими ж високими посівними якостями, як і від 
стандартних маточних коренеплодів. Отримане насіння відповідає 

вимогам ДСТУ 7160:2020 щодо сертифікованого насіння моркви 
столової. За результатами досліджень отримано патент на корисну 
модель 133556 «Спосіб вирощування насіння моркви столової за 
краплинного зрошення на півдні України». 

Дослідження за безвисадкового способу показали, що 
збереженість маточних рослин після зимового періоду за першого 
строку посіву в середньому за два роки досліджень становила 57,1 %, 

за другого – 59,7 %, за третього – 54,3 % рослин. За густоти посіву в 
серпні 150 тис. шт./га збереглося 55,4 % рослин, за густоти 
200 тис. шт./га – 56,9 %, за 250 тис. шт./га – 58,8 %. За посіву у першій 
декаді серпня густота рослин навесні складала у середньому 107 тис. 
шт./га, що на 6,0 % більше, ніж за сівби в третій декаді серпня. За другого 
строку посіву густота стояння рослин навесні складала у середньому 
110 тис. шт./га, що на 9,0 % більше, ніж за третього строку. 

Урожайність насіння на дослідних ділянках за безвисадкового 
способу насінництва за першого строку посіву складала 489–593 кг/га, 
за другого – 472–560 кг/га, третього – 403–502 кг/га. За посіву у 
першій декаді серпня врожайність насіння складає 541 кг/га, у другій 
декаді серпня – 472 кг/га, у третій декаді серпня – 458 кг/га. 
Найбільшою насіннєвою продуктивністю характеризувалися рослини 
раннього строку посіву, збільшення врожайності становить 19,2 % 
порівняно з третім строком. За густоти стояння рослин 250 тис. шт./га 

врожайність насіння складає 552 кг/га, що на 13,6 % більше, ніж за 
густоти 200 тис. шт./га та на 21,3% більше, ніж за 150 тис. шт./га. 
Частка впливу фактору В (густота рослин) складає 58%, фактору А 
(строк сівби) – 64 %. Найбільшу врожайність насіння (593 кг/га) 
одержано за першого строку посіву і густоти насіннєвих рослин 
250 тис. шт./га. Насіння моркви столової, отримане за безвисадкового 
способу має масу 1000 шт. насіння – 0,85–0,96 г, енергія проростання 

– 62–66 %, лабораторна схожість – 71–80 %, сортова чистота – 96–
98 %. Отримане насіння відповідає вимогам ДСТУ 7160:2020 щодо 
сертифікованого насіння моркви столової. Фактори, що вивчалися, 
істотно не впливають на посівні якості та сортову чистоту насіння у 
потомстві. 

Висновки. Ґрунтово-кліматичні умови півдня України є 
сприятливими для вирощування насіння моркви столової за  
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висадкового та безвисадкового способів насінництва. За висадкового 
способу найбільший вплив на формування врожайності насіння 
чинить схема висаджування маточників. Загущення насіннєвих рослин 

у рядку з 30 до 15 см істотно збільшує врожайність насіння. Посівні 
властивості насіння не залежали від схеми висадки та розміру 
маточних коренеплодів. За безвисадкового способу насінництва 
найбільшу врожайність насіння (593 кг/га) одержано посіву у першу 
половину серпня і густоти насіннєвих рослин 250 тис. шт./га. Таким 
чином, за висадкового способу отримують насіння високих 
репродукцій. За безвисадкового в умовах півдня України можливо 

отримувати сертифіковане насіння високої якості, що 
використовується для отримання товарної продукції. 
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Природні ресурси України є сприятливими для розвитку 

овочівництва і дають можливість отримувати високі врожаї. Тому 
виробництво овочів відкритого ґрунту залучає все більше аграріїв. 
Культури, на які в останні роки фермери все частіше звертають увагу –

так звані «нішеві». Вони мають високу економічну ефективність, 

оскільки продукцію можна вигідно реалізувати на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, адже рівень її конкуренції – невисокий. Однією з 
таких культур є кукурудза цукрова.  

Кукурудза цукрова сьогодні є частим гостем на столах 
українців. Крім свого унікального смаку, качани містять у собі мало 
не третину необхідних для організму людини елементів. Вона добре 
смакує свіжозвареною, а для тривалого зберігання її консервують або 
заморожують. Заморожені качани можна вже побачити в 

супермаркетах. Це – новий та цікавий продукт, на який є попит [2, 3]. 
Однак, ефективних результатів у вирощуванні можна досягти 

лише завдяки маркетинговій стратегії та розрахованим термінам збору 
врожаю. Найбільш оптимальним є створення конвеєра надходження 
продукції кількох гібридів з різними термінами дозрівання і різними 
строками сівби насіння, завдяки чому можна розтягнути період збору 
врожаю до кількох місяців [1].  

Дослідження проводили в НДП «Плодоовочевий сад» 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України на колекційній ділянці кафедри овочівництва. У 
дослідженнях вивчали гібриди голландської селекції та строки сівби 
насіння. Пoвтoрнiсть дoслiду – трирaзoвa з рендoмiзацiєю. Oблiкoва 
плoща дiлянки становила 10 м2. Насіння висівали протягом травня 
через 8 діб, з міжряддям 70 см. За контроль було взято перший строк 
сівби – 8 травня. Густoта стoяння рoслин станoвила 50 тис./га. На 
кожній обліковій ділянці відмічали по 10 дослідних рослин, за якими 
проводили спостереження. Обліки, спостереження та аналізи 
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проводили відповідно до «Метoдики дoсліднoї спрaви в oвoчівництві і 
баштанництві» [4]. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин 
кукурудзи цукрової за різних строків сівби проводили від появи 
сходів до збирання врожаю качанів. Результатами досліджень 
встановлено, що строки сівби впливають на строки збирання врожаю.  

Масові сходи найшвидше появлялися за останнього строку 
сівби – на п’яту добу в усіх гібридів, що раніше контрольного варіанту 
на дві доби. Це пов’язано з більш високими температурами в ІІІ декаді 
травня. Найкоротшими міжфазні періоди сходи – цвітіння волотей та 
качанів і настання технічної стиглості відмічали за сівби в ІІІ декаді 
травня (24.05).  

За всіх строків сівби першими чоловічі суцвіття зацвітали на 
рослинах гібрида Світстар F1 – за першого строку (контроль) пізніше 
на дві доби від інших варіантів. У гібридів Спіріт F1 та Оверленд F1 
цвітіння волотей відмічали на одну–три доби пізніше ніж у контролі. 
Цвітіння качанів було відмічено на три–п’ять діб пізніше від цвітіння 
волотей відповідно до гібридів і строків сівби. Тривалість 
вегетаційного періоду (від сходів до технічної стиглості) у 
досліджуваних гібридів найкоротшою була за останнього строку 
сівби: у гібрида Світстар F1 66 діб, Спіріт F1 – 73 та Оверленд F1 – 
77 діб. За сівби 8 травня (контроль) в усіх гібридів тривалість 
настання технічної стиглості подовжувалася у Світстар F1 на 7 діб, 
Спіріт F1 – 5 та Оверленд F1 – 6 діб. 

Отже, тривалість вегетаційного періоду гібридів кукурудзи 
цукрової за сівби у пізніші строки скорочувався на 5–7 діб відповідно 
до гібрида.  
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ТОМАТА 

 

Мамедова С.А., Гасанов С.Р., Гусейнзаде Г.А., Миргасанов Н.М. 

Институт Генетических Ресурсов НАНА 
smamedova2002@mail.ru 

 
 Потребность в устойчивых и адаптированных сортах растений 

для включения их в селекционные программы предопределила 
необходимость изучения ответных реакций растений на воздействие 
неблагоприятных условий среды у разных видов и сортов растений.  

Цель исследования заключалась в сравнительной оценке 
устойчивости сортов и гибридов томата к ускоренному старению по 
показателям всхожести. 

Материалом для исследований служили семена местных сортов 
томата (Solanum lycopersicon esculentum Mill.) – Зафар, Шахин, Лейла, 

сорт-форма Масаллы, интродуцированные сорта Волгоград 5/95, Утро 
и семена их внутривидовых гибридов (F1). Стандартом служил 
местный сорт Илкин. Для имитации продолжительности хранения 
семян применялся метод их искусственного состаривания. Этот метод 
предполагает 3-дневную инкубацию семян при повышенной 
относительной влажности (95 %) и температуре воздуха (40оC), что 
позволяет моделировать воздействие неблагоприятных факторов и 

прогнозировать их влияние на устойчивость семян различных сортов 
и образцов растений. Контролем служили необработанные семена. 
Оценку жизнеспособности семян проводили по тесту лабораторной 
всхожести семян, выражаемой в процентах от общего числа (n): 

                  
n

A
G

%100
  

где А – число взошедших семян.  
 
В оптимальных условиях проращивания всхожесть контрольных 

семян родительских форм томата была высокой и варьировала в 
пределах 88,0–100,0 %, за исключением интродуцированного сорта 
Волгоград, всхожесть семян которого составила 72,0 % (диаграмма). 
Анализ всхожести подвергнутых ускоренному старению семян томата 
показал, что 3-дневное состаривание подавляло прорастание семян 
различных образцов в разной степени. Так, при наблюдаемом резком 
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падении (на 46,0 %) всхожести  семян у сорта Утро, для сортов Зафар 
и Лейла отмечено падение всхожести всего на 6,0 %. У сорта 
Волгоград 5/95, показавшего низкую всхожесть контрольных семян, 

всхожесть после стресса снизилась на 8,0 %. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма. Всхожесть контрольных и искусственно состаренных 

семян различных сортов и гибридов томата 

Всхожесть же контрольных семян гибридных форм составила от 
66,0 до 96,0 %. Наибольший процент взошедших семян был 
характерен для гибрида, полученного от скрещивания сортов Зафар и 
Лейла, проявивших себя наиболее устойчивыми. Всхожесть 
гибридных семян, подвергнутых стрессовому воздействию 

повышенной температуры и влажности, варьировала в пределах 52,0–
80,0 %. Причем, наибольшее количество проросших семян характерно 
также для комбинации Зафар х Лейла.  Наименьшее падение 
всхожести семян (на 8,0 %) отмечено для гибридной комбинации 
Шахин х Утро, тогда как у семян, полученных в результате их 
реципрокной гибридизации Утро х Шахин, наблюдалось резкое 
падение всхожести (на 26,0 %), что свидетельствует о большей 

чувствительности семян этого гибридного образца к стрессу. 
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ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО 

ГІБРИДА ДИНІ ЗВИЧАЙНОЇ ПІСНЯ F1 
 

Палінчак О.В., Заверталюк В.Ф., Колесник І.І. 

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН 
e-mail: Opytnoe@i.ua 

 

Широке використання в селекційних дослідженнях з 
баштанними культурами явища гетерозису дає змогу ефективно 
підвищувати параметри врожайності та якісних показників. Майже всі 
великі насіннєві корпорації перейшли на створення гетерозисних 
гібридів, що дозволяє досить швидко реагувати на запити споживачів. 
Так, у Державному реєстрі сортів, придатних для поширення в Україні 
на 2021 р., внесено 59 гібридів (77,6 %) та 17 сортів (22,4 %), 
переважна більшість останніх – української селекції. 

Переспрямування селекційних програм на створення 
гетерозисних гібридів може стати ефективним фактором нівелювання 
негативних тенденцій розвитку баштанництва в Україні через широке 
впровадження у виробництво нового сортименту, який забезпечить 
одержання високих врожаїв якісної продукції. 

Науково-дослідну роботу проводили у Дніпропетровській 
дослідній станції ІОБ НААН протягом 2010–2020 рр., у польових 
(ДСТУ 5045:2008) умовах згідно з Методикою дослідної справи в 
овочівництві і баштанництві (2001). Мета досліджень полягала у 
створенні високоврожайного ранньостиглого гібрида дині звичайної 
(Cucumis melo L.) з високою адаптивною здатністю для вирощування в 
різних зонах України.  

Новий гетерозисний гібрид дині Пісня F1 створено методом 
гібридизації лінії та сорту на основі оцінки їх комбінаційної здатності. 

Материнська форма нового гібрида Пісня F1 – гіномоноеційна 
лінія власної селекції ЖФ-4, яка характеризується поєднанням 
ранньостиглості з високим рівнем ЗКЗ за врожайністю та її 
елементами. Батьківська форма – сорт власної селекції Даяна 
(середньостиглий, високоурожайний, високоякісний). 

За тривалістю вегетаційного періоду гібрид Пісня F1 належить 
до ранньої групи стиглості – 63 доби, період плодоношення – 25 діб. 

Новий гібрид перевищує аналог як за рівнем загальної 
урожайності – 24,9 т/га (+ 8,7 т/га, або 53,7 %), так і товарної 
урожайності – 24,0 т/га (+ 8,4 т/га, 53,8 %). Товарність нового гібрида 
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склала 97%, що є на 1% вищим за стандарт. Середня маса товарного 
плоду формується в межах 1,14–1,50 кг, в середньому 1,32 кг  
(+ 0,38 кг). 

Новий гібрид – середньопластичний та має широку норму 
реакції на зміни умов вирощування (bi = 0,91), відрізняється 
можливістю забезпечувати максимальний рівень продуктивності в 
різних екологічних умовах (ЗАЗ = 3,93) з оптимальним набором 
параметрів адаптивності, за сукупністю яких належить до селекційно 
цінних генотипів (СЦГі = 15,46). 

Рослини – середньоплетисті. Листкова пластинка – середня, 
помірно-інтенсивного зеленого забарвлення, зі слабкою виразністю 
лопатей та зубчастості країв. Плоди нового гібрида – овальні 
(помірноеліптичні), гладенькі, оранжеві, зі слабкою нещільною сіткою 
у вигляді рідких цяток і ліній. М’якуш плоду – середній, білий, 
танучий, соковитий, солодкий. Плаценти – напіврідкі, на 2/3 
заповнюють насіннєву камеру середнього розміру. Основний статевий 
тип – андромоноеційний. Насіння – середнього розміру, білуватого 
забарвлення, не подібне до форми кедрового горішка. Середня маса 
1000 насінин – 30–35 г. 

Показники хімічного складу плодів нового гібрида визначили на 
рівні з аналогом: вміст в плодах сухої розчинної речовини становив 
8,6 % (проти 8,4%), загального цукру – 6,7 %, моноцукрів – 3,3 %, 
сахарози – 2,0 %, аскорбінової кислоти 27,0 мг/100 г. 

Гібрид середньостійкий проти поширених хвороб (на рівні з 
аналогом); придатний для перевезення на недалекі відстані і 
недовготривалого зберігання. 

При вирощуванні нового гібрида дині Пісня F1 коефіцієнт 
збільшення продукції на одиницю поля порівняно зі стандартом 
складатиме 0,54. Прибуток становитиме 54,6 тис. грн/га. при річному 
економічному ефекті 19,9 тис. грн/га (у цінах 2020 р.).  При цьому 
буде відбуватися зниження собівартості одиниці продукції на 9,6% та 
підвищення рівня рентабельності виробництва на 7% при коефіцієнті 
ефективності витрат – 43. 

Гібрид Пісня F1 рекомендовано в доповнення до існуючих 
зареєстрованих сортів для Степу і Лісостепу України. Сортова 
агротехніка загальноприйнята для даної зони (схема посіву 140 х 70 см). 

У 2020 р. до компетентних органів державної експертизи 
України подано заяву про визнання прав на новий гетерозисний 
гібрид дині Пісня F1 (заявка № 20147004 від 30.12. 2020 р.). 
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Метою наших досліджень було створення комбінаційно здатної 

фертильної лінії моркви (С) та подальше її залучення як батьківської 
форми до гібридизації при формуванні гетерозисних гібридів F1 на ЧС 
основі. 

У результаті проведеної селекційної роботи науковцями 
лабораторії селекції дворічних і малопоширених культур створено 
фертильну лінію моркви Іриска. Лінію створено методом 

індивідуально-родинного добору з гібридної комбінації одержаної від 
гібридизації сортів Шантене сквирська/Грильяж. 
 Створена фертильна лінія має злегка підняту, середню за 
діаметром розетку 2,5–2,8 см. Листок – довжиною 46–52 см (разом з 
черешком), черешок – 28 см, розсіченість листка – помірна. Листок – 
зеленого забарвлення помірної інтенсивності без проявів антоціану на 
черешку. 

 Коренеплід довжиною 15–17 см, діаметром 3,2–4,5 см, індекс 
форми (відношення довжини коренеплоду до його діаметра) – 
середній (2,8), коренеплід за формою у поздовжньому розрізі – 
трикутний, форма плеча – плескато-округла, місце прикріплення 
листків – плескате або злегка втиснуте. Форма кінчика коренеплоду – 
ледь загострена. Колір поверхні коренеплоду – оранжевий, 
інтенсивність забарвлення поверхні коренеплоду – помірна. 
Антоціанове забарвлення поверхні плеча – незначне. Борозенки на 

поверхні коренеплоду виражені помірно, діаметр серцевини – 
1,0–1,5 см, що становить 20 %  відносно загального діаметра 
коренеплоду. Забарвлення серцевини і флоеми (м’якуша) – оранжеве, 
помірної інтенсивності; забарвлення серцевини (порівняно з 
забарвленням флоеми) – темніше. Зелене забарвлення внутрішньої 
частини верхів коренеплоду у поздовжньому розрізі відсутнє, або 
дуже слабке. Надземна частина коренеплоду мала.  
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Фертильна лінія моркви Іриска – раннього строку достигання. 
Загальна урожайність коренеплодів – 49,4 т/га, товарна урожайність – 
44,1 т/га, товарність 87 % (у стандарту с. Шантене сквирська – 

44,9 т/га; 37,9 т/га; 84 % відповідно). Середня маса одного товарного 
коренеплоду – 225 г. Вміст β-каротину становить 17,8 мг/100 г, сухої 
речовини – 15,3 %, загального цукру – 7,5 %. Лежкість під час 
зимового зберігання – 92 % при 87 % у стандарту. Стійкість проти 
хвороб є вищою за стандарт і складає: до ураження фомозом – 2,4 % 
проти 3,6 % у стандарту; до ураження альтернаріозом – 0,4 % проти 
0,8 %  стандарту. Лінія має високий рівень посухостійкості – 7 балів, 

високу стійкість до розтріскування – 7 балів, дуже високу стійкість до 
стеблування. Висота насіннєвої рослини – 80 см. 

Створена фертильна лінія моркви Іриска вирізняється високим 
рівнем загальної й специфічної комбінаційної здатності (ЗКС – 115%; 
СКС – 121%). 

Таким чином у результаті проведеної селекційно-дослідної 
роботи створено перспективну фертильну лінію моркви Іриска з 

високим рівнем комбінаційної здатності. Призначення лінії: 
запилювач при створенні гетерозисних гібридів F1 моркви, 
батьківський компонент. Лінія Іриска пройшла випробування в 
умовах інституту, її передано для реєстрації в Національний центр 
генетичних ресурсів рослин України.  
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Томат – ценная овощная и важная продовольственная культура. 
Высокая витаминность, хорошие вкусовые качества привлекают к ним 
внимание. 

В последние годы особое внимание овощеводов привлекает 
группа овощей с высоким содержанием β-каротина в продуктивных 
органах – более 0,6 мг/100 г. Известно, что β-каротин обладает 
провитаминными и антиоксидантными свойствами. С 

антиоксидантной функцией β-каротина связано его канцеро-
радиопротекторное действие. В красноплодных томатах содержание 
β-каротина всего 0,3-0,7 мг/100 г, но они входят в эту группу, так как 
употребляются очень активно и за их счет можно обеспечить 
организм каротиноидом. Каротин из томатов усваивается легче, чем 
из моркови, считающейся  основным его источником. Еще большую 
ценность для человеческого организма представляют 
высококаротинные оранжевоплодные гибриды томата. 

В институте впервые созданы высококаротинные гибриды 
томата – ранние, округлоплодные Задор и Услада и ультраранний 
цилиндрический Оранжевый хит. 

Практика показывает, что необходимым условием успешной 
селекции томатов на химический состав плодов является широкое 
вовлечение в гибридизацию новых форм с высоким содержанием 
биологически ценных компонентов. 

Важнейшими показателями, определяющими высокое качество 
плодов, наряду с сухими веществами, кислотностью, аскорбиновой 
кислоты, является содержание β-каротина и ликопина. Поскольку 
томаты потребляют в значительном количестве, их нередко считают 
основным источником провитамина A. Кроме того, плоды томата 
содержат большое количество других каротиноидов, в том числе 
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ликопина. Рекомендуемые суточные дозы потребления β-каротина – 
около 5 мг и ликопина – 2,5–7,0 мг. 

Новые гибриды характеризуются хорошими вкусовыми 

качествами плодов. Химико-технологические показатели плодов в 
гибридах варьировали в зависимости от агрометеорологических 
условий. Массовая доля сухих веществ – 5,0–6,2%, сахаров –  
2,9–3,4%, витамина С – 23,6-30,0 мг/100 г, β-каротина –  
2,1–3,4 мг/100 г, ликопина – 0,5–1,44 мг/100 г (таблица). 

Полученные гибриды отличаются высоким содержанием  
β-каротина и ликопина в плодах. При производстве сока и 

цельноплодного консервирования томатов потери β-каротина составляют 
всего 7–23%. 

 
1. – Биохимический состав плодов оранжевоплодных 

гибридов томата (2019–2020 гг.) 
 

Сорт, 

гибрид 

Сухое 
вещес
тво, % 

Общ
ий 

саха
р, 
% 

Кисло
тность

, 
% 

Вита-
мин C, 

мг/ 
100 г 

β-
карот

ин, 
мг/ 

100 г 

Ликоп
ин, 
мг/ 

100 г 

с. Незабудка, 
St. 

5,0 3,0 0,46 23,6 2,1 0,5 

F1 Задор 5,6 3,3 0,42 28,5 3,2 1,0 

F1 Услада 5,8 3,2 0,42 26,4 3,0 1,1 

с. Золотая 
осень, St. 

5,2 2,9 0,46 22,1 2,9 0,7 

F1 Оранжевый 
хит 

6,2 3,4 0,44 30,0 3,4 1,4 

 
Одним из важнейших направлений селекции является и остается 

повышение качества плодов, особенно улучшение биохимического 
состава. Достойное место должны занять гибриды томата с оранжево- 
красной мякотью, с повышенным содержанием β-каротина и 

ликопина. 
В ПНИИСХ продолжается работа по созданию гибридов и их 

оценка на пригодность для потребления в свежем виде и различных 
видов переработки. 
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Для повышения урожайности и качества плодов томата 

целесообразнее выращивать гетерозисные гибриды, которые имеют 
большие преимущества перед сортами и не только по скороспелости, 
урожайности и массе плода, но отличаются более высокой 
товарностью, качеством, дружностью плодоношения и устойчивостью 
к болезням. 

В условиях сильной конкуренции за овладение рынком 
товарного производства томатов в открытом и защищенном грунте 
существенно возросли требования производителей и потребителей к 
новым сортам. 

В дополнение к ранее созданным и широко распространенным 
гибридам томата Меркурий, Нептун необходимо создать новые более 
конкурентоспособные раннеспелые гибриды, пригодные для 
выращивания в различных культурооборотах, с хорошими вкусовыми 
качествами и комплексной устойчивостью к болезням [1, 3, 4]. 

Особое внимание при испытании новых гибридов большое 
внимание уделялось таким признакам, как степень выравненности 
плодов на растении и в кисти по форме и размеру интенсивности и 
равномерности окраски, устойчивости к растрескиванию, для ранней 
дружности плодоношения и урожайности. 

В питомнике конкурсного испытания (таблица) наиболее 
коротким периодом всходы – созревание характеризовались гибриды 
Мариэль, Восторг и Маричка (90–92 дня). Перспективный гибрид 
Кумир созревал на уровне стандарта Джокер через 110 дней. 

Среди розовоплодных гибридов по раннеспелости были 
выделены F1 461 и F1 463 (92–94 дня). Новые гибриды отличаются не 
только раннеспелостью, но и дружностью плодоношения. За первые 
десять дней большинство гибридов существенно превзошли 
стандарты по урожайности. По этому показателю гибриды Восторг,  
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Результаты конкурсного испытания детерминантных гибридов томата с разной окраской плода  

в условиях весенне-летней пленочной теплицы (2019–2020 гг.) 
 

Гибрид 

Всходы – 
созреван

ие, 
дни 

Урожайность товарных плодов Признаки плода 

за 10 дней общая окраска форма масса, 
г кг/м2 % к St. кг/м2 % к St. 

F1 Меркурий, St. 96 2,8 – 14,0 – красная округлая 130 

F1 Мариэль 92 3,8 35 18,6 33 – // – – // – 155 

F1 Восторг 90 4,0 42 18,0 29 – // – – // – 140 

F1 Маричка 92 4,0 42 15,5 10 – // – – // – 110 

F1 Джокер, St. 110 1,8 – 14,0 – – // – – // – 188 

F1 Кумир 111 2,5 39 17,9 28 – // – – // – 185 

F1 Иваныч, St. 98 2,6 – 14,5 – розовая плоская 165 

F1 Мона Лиза 97 3,8 46 15,1 4 – // – плоско-
округлая 

125 

F1 461 92 3,7 42 165 14 – // – округлая 140 

F1 463 94 3,0 115 18,6 28 – // – округлая 120 
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Мариэль и Маричка превысили  на 35–42%. По общей  урожайности  
красноплодные  гибриды обеспечили по 18,0–18,6 кг/м2. Крупность 
плодов варьировала от 110 до 188 г. Самыми крупными 

выровненными плодами обладали гибриды Кумир и Мариэль. 
Розовоплодный гибрид Мона Лиза уступал по крупности стандарту 
гибриду Иваныч, но имел преимущество, как по ранней, так и общей 
урожайности. 

Гибриды Мариэль, Маричка занесены в Государственный 
реестр селекционных достижений ПМР и Молдовы. Новый гибрид 
Восторг и Кумир проходит Государственное испытание с 2020 года в 

ПМР и Молдове. 
F1 Мариэль – ранний (92–94 дня) гибрид для пленочных теплиц 

и открытого грунта. Растение облиственное, высотой 70–80 см. Плоды 
округлые, без зеленого пятна у плодоножки, красные, массой 150–
160 г. Отличается высокой 16–18 кг/м2 и стабильной урожайностью и 
комплексной устойчивостью к болезням. 

F1 Восторг – гибрид густооблиственный (89–92 дня), высотой 

75–80 см. Плоды округлые, глянцевые, темно-красные, плотные, 
массой 135–145 г. 

F1 Кумир – среднеранний (110 дней) гибрид для пленочных 
теплиц и открытого грунта, густооблиственный. Плоды – округлые, 
крупные, массой 170–200 г. В технической фазе спелости плоды 
зеленовато-белесые, а в биологической – темно-красные. 

Отличительная особенность гибрида – выравненность плодов  в 
пределах кисти с урожайностью 16,0–18,0 кг/м2. Устойчив к 

альтернариозу, вынослив к фитофторозу. 
Все перспективные гибриды пригодны для выращивания, как в 

условиях открытого грунта, так и пленочных теплицах. 
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Одним из основных направлений в селекции томата является 

создание сортов разных сроков созревания, обладающих, помимо 

высокой продуктивности, дружности плодоношения, высокой 

товарности плодов, транспортабельности, устойчивости к болезням, 

высокими технологическими свойствами. На протяжении более 30 лет 

поэтапно были созданы более 20 крупноплодных сортов томата такого 

типа. Это такие сорта, как Примула, Загадка, Венец, Нота, Вида 

Викторина, Факел, Баллада, Персей, Солярис, Витязь, Спартак, 

Соната, Поток, Кармин, Дар и другие, которые выращивали в 

различных зонах России, Украины и в Молдове. 

По мере того, как совершенствовались технологии выращивания 

томата на больших площадях, менялись и требования к сортам, 

повысились требования к товарности, крупности, прочности и 

однородности плодов, а также к их технологическим качествам. 

В основном это – более среднеранние сорта, как Баллада, 

Солярис, Витязь, Персей, которые отвечали требованиям и давали 

стабильные урожаи в различных почвенно-климатических условиях. 

В последние годы условия в сельском хозяйстве, особенно в 

овощеводстве, резко изменились. Условия возделывания томата также 

изменились  практически полуэкстремальными. В основном 

применяется безрассадная культура, орошение – очень ограниченное и 

несвоевременное, недостаточно используются удобрения. Кроме того, 

появляются новые болезни и вредители, против которых необходима 

своевременная и более интенсивная химическая защита. В этих 

условиях новые сорта должны обладать устойчивостью к основным 
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болезням и неблагоприятным условиям выращивания, иметь 

преимущества по сравнению с ранее созданными сортами по 

вкусовым, товарным и технологическим качествам. Необходимо 

улучшить химический состав плодов, особенно по содержанию сухих 

веществ, сахаров и витамина C. 

В результате сложной гибридизации на основе ранее созданных 

сортов и с использованием генетических источников зарубежной 

селекции, методом многократных отборов на инфекционных и 

провокационных фонах создан среднеспелый сорт Марафон. 

Созревание плодов наступает через 120–125 дней. Характеризуется 

более однородной ярко-красной окраской, без зеленого пятна у 

плодоножки, является наиболее устойчивым как к альтернариозу, так 

и другим болезням. Он превосходит другие сорта по стандартности, 

товарности плодов в более засушливые годы – выход товарной 

продукции – 88–90%, масса плода  составила 120–140 г, сухие 

вещества – 5,5–6,0%, пригоден для транспортировки, употребления в 

свежем виде, засолки и для изготовления пасты и сока. 
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Постановка проблеми. Однією з проблем розвитку вітчизняного 

овочівництва є слабка асортиментна політика на національному ринку. 
Так, нині виробництво вітамінної продукції, зокрема видового 
асортименту зеленних, салатних, пряно-смакових культур залишається 
вкрай недостатнім. Сумарна їх частка у валовому  виробництві складає 
6,2%, тоді як в окремих європейських країнах цей показник коливається 
від 25 до 35% [5]. Проблемою залишається і вузький асортимент  
створюваних вітчизняними науковими установами нових сортів овочевих 
рослин, зокрема зеленних, малопоширених і багаторічних видів [6]. За 
даними Держдепартаменту сільського господарства США, людина 
вирощує, використовує і споживає в їжу близько 10 тис. видів рослин, 
з них у якості овочевих – 1,5 тис. У промисловому овочівництві 
України вирощують близько 40–50 видів, а городники та дачники – не 
більше 150 видів рослин [10]. Видовий  склад рослин, що використовують 
або можуть бути використаними в овочівництві на певній території, способи 
їх вирощування, збирання, зберігання й використання залежать від таких 
основних факторів: природно-кліматичних умов місцевості, історії народу, 
національних традицій, культурних відносин з іншими народами, впливу 
релігії, технічних можливостей, зокрема наявність відповідного обладнання 
для вирощування й зберігання продукції  [11]. 

Сучасне розуміння раціонального та правильного харчування 
передбачає освоєння й використання широкого асортименту  овочевої 
продукції, а відтак – урізноманітнення харчування, подовження 
періоду споживання вітамінної продукції. Вирішити цю проблему 
можливо за дотримання певного алгоритму науково-організаційних та 
практичних заходів та кроків щодо введення до культури нових 
цінних видів овочевих рослин: розширення переліку видів рослин 
овочевого напряму використання у структурі споживання,  створення 
сучасного сортименту малопоширених видів рослин для різних зон 
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вирощування з метою розширення ареалу їх розповсюдження і 
освоєння у виробництво [7], розроблення методологічної та нормативно-
правової документації як на етапі науково-технічної експертизи створюваних 
сортів (методики на ВОС-тест і придатність до поширення), так і  при 
виробництві насіння та товарної продукції (ДСТУ на свіжу продукцію та 
посівні якості насіння, методичних рекомендацій з вирощування рослин на 
товарні і насіннєві цілі тощо).  

Для освоєння у вітчизняному овочівництві, для прикладу, 
значний потенціал мають нетрадиційні для вітчизняного 
виробника/споживача види багаторічних цибулевих рослин, багато з 
яких вирізняються високими харчовими, лікарськими та 
декоративними властивостями. Рід Allium L.  за різними даними 
налічує від 500 до 650 видів [1, 2], зокрема в Україні зустрічається 42 
види [4]. У різних країнах у їжу використовують близько 40 видів, а 
вирощують у культурі – лише 18. Тому актуальним напрямом 
досліджень у сучасних умовах є вивчення світових рослинних 
ресурсів й уведення до культури рідкісних видів цибулевих рослин 
[1]. У першу чергу науковий  і практичний інтерес являють собою 
види вітчизняної флори, які з певних причин нині мало або взагалі не 
використовують у якості овочевих рослин. До таких належить цибуля 
коса (Allium obliquum L.), що має, зокрема, й харчове значення [13]. 

Мета роботи: дослідити алгоритм науково-практичних і 
організаційних заходів, необхідних для освоєння в Україні 
малопоширеного виду Allium obliquum L. у якості овочевої культури. 

Результати досліджень. Цибуля коса (Allium obliquum L.) – 
рідкісний реліктовий вид цибулевих в Україні з диз’юнктивним 
ареалом, наразі його статус – зникаючий, відтак внесений до Червоної 
книги України [12, 13]. Ареал поширення цибулі косої в Україні – 
ізольований ексклав на лівому березі р. Смотрич північніше с. Устя 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Окрім 
зазначеного місця зростання в Україні, вид також поширений у 
Румунії (Південні Карпати), на півдні Уралу, у Середній і Центральній 
Азії (гірські системи Алтаю, Саур Тарбагатаю, Тянь-Шаню) [8, 13].   

Цибуля коса – багаторічна трав’яна рослина 30–60 см заввишки. 
Цибулина – довгаста. Цвіте у червні – липні, плодоносить у серпні – 
вересні. Розмножується насінням [4, 13]. Режим збереження популяції 
та заходи з охорони полягають у необхідності ширшого 
культивування виду у ботанічних садах, проведенні репатріації на 
вапнякові схили у Придністров’ї, контролюванні стану популяції. На 
сьогодні вид охороняють в НПП «Подільські Товтри»; заборонено 
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порушення умов місцезростання, викопування рослин, гербаризація. 
Цибулю косу вирощують в Кам’янець-Подільському ботанічному 
саду [13].  

Першим важливим кроком  у напрямі залучення до виробництва 
нових видів рослин є інтродукція (з  латинської «introductio»  – 
«введення»). Сьогодні під інтродукцією розуміють, по-перше: просте 
перенесення рослин з одного регіону в інший; по-друге: перенесення з 
одного регіону в інший й сукупність методів, які сприяють процесам 
їх акліматизації; і, по-третє: цілеспрямовану діяльність людини з 
уведення до культури в даному природно-історичному районі нових 
видів, родів, сортів і форм рослин. Третій напрямок останнім часом 
визначається терміном «доместикація», або «одомашнення». Однак, за 
твердженням вітчизняних вчених [9],  ці трактування терміну 
«інтродукція» за своїм об’ємом не відповідають широті сучасної 
постановки робіт з інтродукції, зокрема, у визначенні цього терміну 
повинна знайти відображення, на їх переконання, й кінцева мета 
інтродукції як процесу освоєння і використання інтродуцентів у 
господарській практиці. Під час інтродукції може відбуватися два 
типи процесів: 1) натуралізація – коли рослина може зростати у 
новому пункті або нових умовах без суттєвих генетичних змін 
(відповідає першому визначенню інтродукції); 2) акліматизація – коли 
пристосування до нових умов зростання проходить шляхом змін у 
генотипі рослин або зміни співвідношення генотипів у популяції як 
результат природного та/або штучного добору (відповідає другому 
визначенню). Нерідко культивування інтродуцентів може 
здійснюватись лише у штучно створених умовах (у камерах штучного 
клімату, теплицях, in vitro та ін.) з застосуванням особливих прийомів 
(яровизація, обробка фізіологічно активними речовинами, засобами 
захисту рослин тощо). Це переважно стосується тих випадків, коли 
треба залучити зразки видів і форм рослин, що несуть потрібні 
(особливо цінні) гени для передачі аборигенним сортам, але за своїми 
біологічними властивостями вони не пристосовані до зростання у 
даних природно-кліматичних умовах. Коли ж ідеться про екзотичні 
форми рослин, що залучаються для культивування з метою одержання 
товарної продукції, то вирішується питання економічної доцільності.  

Щодо рідкісних і зникаючих видів, то інтродукція дає змогу 
хоча б частково вирішувати проблему їх збереження як потенційних 
джерел цінних спадково обумовлених ознак. Отже, з’являється 
можливість ввести до культури ті з них, що мають особливу цінність і 
потребують невідкладних заходів охорони, особливо види, які 
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втрачено або втрачаються з місць зростання через господарське 
освоєння територій [9].  

Варто також наголосити, що основою розширення селекційної 
бази рідкісних і нетрадиційних видів рослин, без сумніву, є адаптивна 
інтродукція, що ґрунтується на основі насінної репродукції, дії 
природного і штучного відборів від покоління до покоління, дає змогу 
підвищувати адаптацію рослин, забезпечує формотворчі процеси. 
Адаптаційна здатність виду є найважливішим показником можливості 
формування культигенного ареалу за межами його природного 
зростання. Нашими масштабними дослідженнями підтверджено, що 
дієвим шляхом поширення рідкісних, нетрадиційних видів рослин як 
сільськогосподарських культур в Україні  є логічне продовження 
інтродукційного процесу – аналітична і синтетична селекція.  

Безперечно, забезпечення достатньої чисельності особин 
рідкісних видів можливе у разі їх культивування, попередньо 
розмноживши у спеціалізованих розсадниках в умовах, наближених 
до природного місцезростання, а також створення інтродукційних 
популяцій в інших регіонах. 

За використання  у якості овочевої культури цибуля коса може 
рости на одному місці 10–15 років, проте найбільший урожай  дає на 
2–4 рік вирощування й тому через 4–5 років плантацію доцільно 
оновлювати. Вид – морозостійкий, за літературними даними і 
власними спостереженнями за вирощування в Північнму Лісостепу 
України рослини залежно від погодних умов навесні відростають 
дуже рано – у кінці березня – на початку квітня. 

 На смак, за зовнішнім виглядом і ароматом  цибуля коса 
нагадує часник, аналогічно її й використовують. Розмножується – 
сівбою насіння безпосередньо у відкритий ґрунт [3]. Оскільки цибуля 
коса хоч і належить до кореневищно-цибулевих видів (за 
класифікацією життєвих форм роду Allium  L. Черемушкіної В.А.), 
проте у неї відсутня партикуляція (утворення дочірніх цибулинок), 
отже вид є винятком у цій групі і тому розмножується виключно 
насінням. Вид Allium obliquum L., за даними досліджень Буко Т.Є. і  
Роднової Т.В., отримав оцінку успішності інтродукції 90 балів зі 100, 
що дозволяє стверджувати про можливість використання його ресурсу 
(на батьківщині – у Кемеровській області, де він у дикому виді зростає 
на луках, на гірських лісових схилах, по берегах гірських річок) не 
лише для збереження виду, а й для використання в культурі [2]. 
Результати наших попередніх досліджень вітчизняного зразка, 
реінтродукованого з ареалу походження виду, узгоджуються з 
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висновками іноземних авторів. Тому вважаємо за доцільне провести 
комплексні дослідження у цьому напрямі. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити такі висновки: 
1. Цибуля коса (Allium obliquum L.) – рідкісний реліктовий вид 

цибулевих в Україні з диз’юнктивним ареалом, наразі його статус – 
зникаючий, внесений до Червоної книги України. 

2. Освоєння даного виду в овочівництві України, ураховуючи 
його статус як рідкісного та зникаючого у природних умовах 
зростання, можливе шляхом впровадження до культури та 
декоративне квітникарство за результатами комплексного і 
масштабного вивчення виду у природі й культурі, тривалого процесу 
акліматизації, реакліматизації та реінтродукції, що сприятиме, 
зокрема, виробництву достатньої кількості насіння для цих цілей без 
втручання чи завдання шкоди популяції в ареалі його сьогоднішнього 
поширення. Тим більше, що отримання насіння цибулі косої для 
використання у промисловому овочівництві з інших країн, що є більш 
масштабними центрами ареалу та поширення виду (через більш 
підходящі умови, зокрема мезофітні, за літературними даними  там 
популяції часто більш продуктивні, ніж українська), в умовах 
сьогодення не вбачається можливим через низку об’єктивних та 
суб’єктивних причин. 

3. Важливим етапом селекційного процесу є інтродукція та 
мобілізація генетичних ресурсів з метою формування колекції 
вихідного матеріалу певного виду рослин (у даному разі – цибулі 
косої) різноманітного еколого-географічного походження, виділення 
джерел і донорів  цінних господарських ознак і властивостей, 
залучення їх до селекційного процесу.  

4. Наразі є актуальним завданням розроблення методологічної 
та нормативної документації, що необхідна як на етапі науково-
технічної експертизи потенційно створюваних сортів (методики на 
відмінність, однорідність і стабільність та придатність до поширення), 
так і  при виробництві насіння та товарної продукції (ДСТУ на свіжу 
продукцію та посівні якості насіння, методичних рекомендацій з 
вирощування рослин на товарні і насіннєві цілі тощо). 

5. Дотримання зазначеного алгоритму науково-організаційних та 
практичних заходів сприятиме більш інтенсивному введенню нових цінних 
видів рослин овочевого напряму використання до виробництва та освоєнню в 
агроформуваннях різних форм власності й господарювання та в приватному 
секторі.  
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За класифікацією, приведеною у відповідність до вимог 

Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин, розробленою з  
використанням документу УПОВ TG/13/10 (2006), в Україні салат 
посівний (Lactuca  sativa L.) представлений 6 різновидами: 
маслянистоголовчастий, хрумкоголовчастий, салат-ромен (римський 

салат), «грас» (латинський салат), зрізний салат (салат прискореного 
зрізу, листковий) та стебловий салат [2]. Недостатньою кількістю або 
взагалі відсутністю до недавнього часу вітчизняних сортів окремих 
різновидів обумовлена необхідність активізації досліджень з їх 
створення, зокрема ромену та стеблового.  

Салат посівний ромен (var. longifolia) вирізняється тим, що 
рослини формують головку або напівголовку з видовженими 
твердими листками з чітко вираженою центральною жилкою, 

переважаюча форма в поперечному перерізі еліптична, довжина 
головки >1,5 її діаметра.  

На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і 
баштанництва НААН створено конкурентоспроможний  сорт Скарб, 
який у 2015 р. внесений до Державного реєстру сортів рослин, 
придатних для поширення в Україні (на сьогодні залишається єдиним 
вітчизняним сортом у реєстрі) [1]. Нині в установі налагоджене 

первинне насінництво цього сорту, проводиться активна робота по 
його освоєнню у виробництві та у приватному секторі.  

Господарська характеристика сорту Скарб: від масових сходів 
до товарної стиглості 48 діб, період господарської придатності – 
20 діб.  Товарна урожайність головок 32 т/га. Маса однієї рослини – 
810,0 г, маса однієї головки – 556,0 г.  
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Морфолого-ідентифікаційні ознаки сорту Скарб. Насіння 
коричневого забарвлення. Сіянець без антоціану. Листкова пластинка 
за розсіченістю краю не розсічена, за діаметром – велика. Головка – 

щільна, велика, форма у повздовжньому перерізі – вузькоеліптична. За 
положенням листки прямостоячі. Листок – товстий, його положення 
за збиральної стиглості (зовнішні листки) прямостоячі. За формою 
листок – еліптичний. Форма верхівки листка тупа. Листки темно-
зелені, без прояву антоціанового забарвлення.  Глянсуватість листка з 
верхнього боку – помірна. Пухирчастість листкової пластинки – 
помірна, за розміром пухирці середні. Хвилястість та розсіченість 

краю листкової пластинки відсутні. Жилкування листкової пластинки 
невіялоподібне. Пазушне гілкування відсутнє. Фасціація насіннєвого 
стебла відсутня. 

Перевагою нового сорту є його посухостійкість, здатність 
формувати товарні головки в умовах засухи і високих температур у 
відкритому ґрунті. 

Стебловий салат (var. angustana Jrish) за умов короткого дня 

формує м’ясисте стебло нижче розетки, листки тверді з чітко 
вираженою центральною жилкою. У їжу споживають стебло і/або  
листки. Перший вітчизняний сорт Погонич (оригінатор – 
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ) 
зареєстрований в Україні у 2009 р. й він був донедавна єдиним у 
реєстрі [1].  

Для розширення сортименту цього різновиду на Дослідній 
станції «Маяк» ІОБ НААН проведено селекційну роботу, результатом 

якої є створення другого вітчизняного конкурентоспроможного сорту  
Лелека. Після проведення науково-технічної експертизи новий сорт у 
2020 році унесений до Державного реєстру [1].  

Сорт салату посівного стеблового Лелека вирізняється 
урожайністю зеленої маси  35,6 т/га, масою однієї розетки листків 
450 г, урожайністю товарних стебел 15,5 т/га, масою одного товарного 
стебла  152 г, довжиною і шириною товарного стебла 34 см та 4 см 

відповідно, довжиною листкової пластинки 32 см і її шириною 11 см, 
стійкістю проти борошнистої роси 7 б., холодостійкістю 9 б., 
посухостійкістю 7 б., стійкістю до полягання 7 б., біохімічним 
складом: вміст сухої речовини 9,97%, загального цукру 2,40 %, 
аскорбінової кислоти 27,02 мг/100 г. 

Морфолого-ідентифікаційні ознаки нового сорту. Насінина:  
забарвлення біле. Антоціанове забарвлення сіянця відсутнє. Розмір 
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повністю сформованих сім’ядолей середній, форма сім’ядолей 
еліптична. Положення листків на стадії 10–12 листків – обвисле,  у 
фазі технічної стиглості – горизонтальне. Листкова пластинка – 

не розсічена, середньої товщини, вузькоеліптичної форми. Форма 
верхівки листка – гостра. Забарвлення зовнішніх листків жовтувате, за 
інтенсивністю помірне, без проявів антоціану.  Глянсуватість з 
верхнього боку поверхні листка слабка. Пухирчатість листкової 
пластинки – помірна, за розміром пухирці – середні. Ступінь 
хвилястості краю листка – слабкий. У верхівковій частині листкової 
пластинки розсіченість відсутня. Жилкування листкової пластинки – 

невіялоподібне. Пазушне гілкування відсутнє. Фасціація рослини під 
час цвітіння відсутня. 

Висновки. На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва 
і баштанництва НААН поводиться масштабна селекційна робота зі 
створення новітнього конкурентоспроможного сортименту салату 
посівного, зокрема й малопоширених різновидів. У результаті 
проведених досліджень створені сорти салату ромену Скарб 

(у Держреєстрі з 2015 р.) та салату стеблового Лелека (зареєстрований 
у 2020 р.). Сфери освоєння нових сортів малопоширених різновидів 
салату посівного, створених в установі: сільськогосподарські 
підприємства різних форм власності та господарювання, що 
займаються вирощуванням та збутом овочевої продукції, селекційні 
науково-дослідні установи та приватний сектор.   
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На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і 
баштанництва НААН упродовж 2019–2020 рр. проведено науково-
дослідну роботу зі створення  перспективних сортів огірка з 
використанням генотипу сорту Ніжинський місцевий за умови 
збереження якості плодів, притаманних Ніжинському сорту (смак, 
висока щільність і хрусткість плодів, стійкість у засолі, привабливий 
зовнішній вигляд, значний відсоток виходу кондиційної продукції). 
Важливою складовою цих досліджень є комплексна оцінка вихідного 
матеріалу з метою виділення джерел та донорів цінних господарських 
ознак огірка. 

У колекційному розсаднику у 2019 році було вивчено вихідний 
матеріал в кількості 72 сортів та гібридів вітчизняного й іноземного 
походження. Проведено відбір кращих рослин, внутрішньосортове 
схрещування та інцухтування.  

 За комплексом господарсько-цінних ознак  в розсаднику 
сортовивчення вихідного матеріалу відібрали джерела цінних 
господарських ознак, а саме: за стійкістю до пероноспорозу: Ф-40, 
Кущовий, Парад, Гейм, Ароматний; за урожайністю плодів: Кущовий 
– 39,1 т/га, Любимчик – 34,3 т/га, Хела F1 – 49,3 т/га, Атлас Пола F1 – 
42,1 т/га при 28,2 т/га у стандарту Ніжинський місцевий і 30,4 т/га у 
стандарту Джекон F1. 

У 2019 р. погодні умови не сприяли розвитку пероноспорозу, 
тому рослини огірка протягом усього вегетаційного періоду майже не 
хворіли.  

За період проведення селекційної роботи у 2020 році було 
вивчено вихідний матеріал в кількості 57 сортів і гібридів. Із 
колекційного матеріалу відібрали цінні форми для включення в 
селекційний процес: за стійкістю до пероноспорозу – Сквирський F1, 
Света, Надежда, Французский стандарт, Весна F1, Усадебка F1; за 
врожайністю: Антон – 39,3 т/га, Жуліан F1 – 40,7 т/га, Полан F1 – 
50,8 т/га, Марсель F1 – 48,2 т/га, Кечкемет – 37,7 т/га, Йожик F1 – 
43,7 т/га при 30,6 т/га у стандарту Ніжинський місцевий і 34,1 т/га у 
стандарту Джекон F1. 
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У зв’язку з провокаційними погодними умовами 2020 р. було 
проведено облік холодостійкості рослин гібридів та сортів огірка. 
Виділені найбільш холодостійкі зразки, які відносяться до першої 
групи стійкості, а саме: Закуска, Крак F1, Вікторія F1, Джекон F1, 
Ніжинський місцевий, Хела F1, Марсель F1, Фенікс плюс, Сольониє 
уши F1, Разносол, Вергебірштраубе. До другої групи стійкості 
належать зразки: Света, Антон, Жуліан F1, Полан F1, Борус F1, Бутон 
лотоса F1, Чеський стандарт, Йожик F1, Ранняя весна F1. Усі решта 
сортозразків виявилися менш холодостійкими.  

Також у колекційному розсаднику за раннім цвітінням жіночих 
квіток виділили два цінні у селекційному плані зразки: Полан F1 та 
Марсель F1.  

Оцінивши і вивчивши колекційний матеріал огірка упродовж 
2019–2020 рр., нами виділені найбільш стійкі до пероноспорозу 
(несправжньої борошнистої роси) вихідні форми (таблиця). 

 
Оцінка кращих колекційних зразків огірка на стійкість до 

пероноспорозу, 2019–2020 рр., балів 

№ за 

каталогом 
Зразок 

Роки Середнє за 2 

роки 

2019 2020 

559 Ніжинський місцевий 

(St.) 

5 5 5 

100 Джекон F1 7 5 6 

116 Надежда 7 7 7 

150 Французький 

стандарт 

- 7 7 

154 ВеснаF1 - 7 7 

155 Усадєбка F1 7 7 7 

 
Висновок. Отже, провівши аналіз результатів досліджень у 

колекційному розсаднику у 2019–2020 рр., за комплексом цінних 
господарських ознак  відібрані цінні у селекційному відношенні 
вихідні форми, зокрема за стійкістю до пероноспорозу – 
Сквирський F1, Света, Надежда, Французский стандарт, Весна F1, 
Усадебка F1. За урожайністю плодів виділені зразки: Кущовий, 

Любимчик, Хела F1, Атлас Пола F1, Антон, Жуліан F1, Полан F1, 
Марсель F1, Кечкемет, Йожик F1. Виділені зразки будуть залучені до 
селекційного процесу для створення лінійного матеріалу гібридів F1 

огірка, придатних до використання у засолювальному напрямі. 
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Вступ. Огірок – одна з основних овочевих рослин як у 
відкритому, так і в захищеному ґрунті [1]. У сучасних умовах 

сортимент огірка обновлюється дуже швидко, що зумовлює 
інтенсивний пошук нових шляхів інтенсифікації селекційної роботи. 
Основний напрям селекції  огірка для відкритого ґрунту в зоні Полісся 
– це створення високоврожайних гібридів та сортів раннього і 
середнього строків дозрівання, стійких до основних шкодочинних 
хвороб в зоні, холодостійких та придатних до технологічної 
переробки, з високими смаковими і засолювальними якостями плодів. 

Новостворені генотипи повинні утворювати  значну частину 
жіночих квіток на головному стеблі та поєднувати цю ознаку з 
дружнім утворенням зеленця, мати  високу якість плодів, витримувати 
низьку плюсову температуру повітря, що так часто знижується в зоні 
Полісся в третій декаді травня та першій декаді червня, різкі добові її 
коливання.  

В Україні, на території Ніжинського і прилеглих районів 
Чернігівської області, сформувався відомий Ніжинський сортотип 
огірка. Ознакою якого є – високі засолювальні якості плодів. Плід 
зеленець має тонку ніжну шкірку, щільну дрібнокоміркову м’якоть, 
чорне, складне опушення, різко виразні грані і борозенки у молодих 
плодів, середню чи малу насіннєву камеру. Плоди невеликі, зеленець 
розміром 11–12 см. На Дослідній станції «Маяк» Інституту 
овочівництва і баштанництва НААН проводиться плідна селекційна 
робота з відродження Ніжинського генотипу. Відродження 
Ніжинських огірків з високими засолювальними якостями 
залишається актуальною проблемою для сучасного овочівництва 
України. Реальним шляхом збереження властивих сорту 
засолювальних якостей є селекція, тобто використання як донорів 
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смакових і засолювальних якостей справжнього Ніжинського 
місцевого сорту [7]. 

Мета роботи – оцінка селекційного матеріалу та створення 
нового сорту огірка, високотоварного, стійкого до пероноспорозу, з 
високими смаковими якостями свіжих і солоних плодів, придатного 
до технологічної переробки. 

Селекційну роботу проводили на дослідному полі Дослідної 
станції «Маяк» ІОБ НААН в селі Бакланове Ніжинського району 
Чернігівської області відповідно до загальноприйнятих методичних 
рекомендацій [2, 4, 5, 8]. Оцінку морфологічних ознак проводили за 
Методикою експертизи на відмітність, однорідність та стабільність 
(ВОС) [3, 6].  

Результати досліджень. За результатами селекційної роботи на 
Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва 
НААН України створений новий сорт огірка Олімп.  

Сорт – ранній, від масових сходів до початку плодоношення –  
48 діб. Насіння дозріває через 85–100 діб. Тривалість плодоношення – 
65 діб. Новий сорт вирізняється високою урожайністю плодів: 39,6 т/га, 
що переважає стандарт сорт  Ніжинський місцевий на 29,89%. Період 
від масових сходів до початку плодоношення – 48 діб, у стандарту – 
44 доби. Період плодоношення нового сорту – 65 діб. Стійкість до 
несправжньої борошнистої роси у сорту Олімп висока – 7 балів. 

Результати біохімічного аналізу плодів нового сорту: вміст сухої 
речовини – 4,02%; загальний цукор – 2,26 %; аскорбінова кислота – 
13,04 мг/100 г. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 5,0 балів, солоних 
– 5,0 балів.  

Тип росту рослин – індетермінантний, стебла – розгалужені, 
довжина стебла – 180 см.  Положення листкової пластинки у просторі 
– горизонтальне. Довжина листка 16 см. Форма верхівки верхньої 
лопаті листкової пластинки – прямокутна. Листкова пластинка – 
зеленого забарвлення помірної інтенсивності. Пухирчастість 
листкової пластинки – слабка, хвилястість країв – помірна; зубчастість 
країв листкової пластинки – помірна. Рослина за виявленням статі – 
однодомна. Кількість жіночих квіток на вузлу – переважно одна. 

 Забарвлення зовнішнього покриву зав’язі – коричневе. 
Партенокарпія відсутня. Плід-зеленець за довжиною середній – 9–
10 см, діаметром – 3 см; форма поперечного перерізу зеленця – 
кутаста, форма основи плоду – тупа, форма верхівки – округла. 
Основне забарвлення шкірки плоду у фазу технічної стиглості – 
світло-зелене. Ребристість плоду – помірна, шви відсутні, 
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зморшкуватість на поверхні плоду відсутня. Тип покриву плоду – 
лише шипики, їх розташування – нещільне. На поверхні плоду наявні 
середні горбочки. Смужки на поверхні спрямовані до середини плоду. 
Наліт на плодах – помірний. За довжиною плодоніжка – середня. 
Основний колір шкірки плоду у фазі фізіологічної стиглості 
(насінника) – коричневий. 

Висновки. На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва 
і баштанництва НААН України створено новий сорт огірка Олімп, 
який передано для проведення науково-технічної експертизи в 
експертних закладах Українського інституту експертизи сортів рослин 
у 2020 р. Сорт пропонується вирощувати у відкритому ґрунті в зонах 
Лісостепу та Полісся України. Сфери впровадження нового сорту: 
сільськогосподарські підприємства різних форм власності та 
господарювання, переробні (консервні) підприємства, приватний 
сектор.  
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Огірок в Україні є однією з найголовніших і найпоширеніших 

овочевих культур. Високий попит на свіжі огірки пояснюється їх 
високими смаковими якостями та лікувальними властивостями.  

Сортимент огірка, який використовують у виробництві на 
сьогодні представлений сортами та гібридами як вітчизняної, так й 
іноземної селекції. Більшість іноземних гібридів приваблюють 
зовнішнім виглядом, багатоквіткові. Однак, вони не повною мірою 
відповідають вимогам українських споживачів (не придатні до 

засолювання, довгоплідні, з простим опушення, їх зеленці мають 
грубу консистенцію м’якоті й шкірки та ін.). Тому створення 
конкурентоспроможних гібридів огірка корнішонного типу, які 
розширять вітчизняний сортимент та сприятимуть збільшенню 
надходження високоякісної продукції корнішонів з метою повного 
забезпечення ними потреб споживчого ринку на сьогодні є вельми 
актуальним. 

Сьогодні в Інституті овочівництва і баштанництва НААН 

активно проводиться селекційна робота зі створення гетерозисних 
гібридів огірка, які, порівняно з сортами, дають прибавку врожаю 
15–40 % і більше та відрізняються підвищеною стійкістю до 
біотичних і абіотичних факторів навколишнього середовища. 

Метою досліджень було створення нового партенокарпічного 
гібриду огірка для умов захищеного ґрунту плівкових теплиць з 
високою біотичною та абіотичною стійкістю.  

Методика досліджень – дослідження проводились в Інституті 
овочівництва і баштанництва НААН впродовж 2019–2020 рр. в умовах 
захищеного ґрунту. Селекційну роботу проводили відповідно до 
загальноприйнятих методик наведених у виданні: «Сучасні методи 
селекції овочевих і баштанних культур» (Харків, 2001). Оцінку 
гібрида за цінними господарськими ознаками порівняно зі стандартом 
та його сортовипробування проводили відповідно до «Методики 
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державного сортовипробування сільськогосподарських культур» 
(Київ, 2001). Стандартом виступали гібриди Кріспіна F1 (Нідерланди) 
та Надія F1 (ІОБ НААН). 

Результати та їх обговорення. При поєднані генетичних плазм 
огірка генотипів вітчизняної та іноземної селекції у результаті 
селекційної роботи отримали гетерозисні пари з цінними 
господарськими ознаками які за рівнем їх прояву переважали вихідні 
форми.  

За результатами їх сортовипробування виділено найкращий 
гібрид, який істотно перевищив стандарти за загальною врожайністю 

відповідно від 13 до 33 %, товарною – від 17 до 103 % та відзначався 
високою товарністю плодів – на рівні 95 %.  

Новий гібрид створено шляхом гібридизації материнської лінії 
F12I8ЖЛ № 3410, яка походить від гібрида Anuscka F1 (Нідерланди) і 
батьківської F12I9 ЧЛ № 3372 яка походить від гібрида № 11 F1 (Росія). 

Гібрид огірка Слава F1 партенокарпічного типу (73–85 %) і 
характеризується комплексом цінних господарських ознак. Гібрид 

належить до середньоранньої (48 діб) групи стиглості. Тривалість 
періоду плодоношення гібрида складає 41–67 діб. Рослини гібрида – 
індетермінантного типу, сильнорослі, утворюють переважно жіночі 
квітки (80–90 %), кількість квіток – від 2 до 3 шт. у вузлі. Урожайність 
– 24,5 кг/м2, товарність – 95 %. Відмічається високою стійкістю до 
кореневих гнилей та пероноспорозу (7 б.). Гібрид відзначається 
високою якістю плодів. Плоди у своєму складі містять: сухої речовини 
– 7,2 %, загального цукру – 2,2 %, вітаміну С – 9,5 мг/100 г. 

Плід-зеленець – масою 60–70 г. Форма зеленця – циліндрична, 
поверхня – крупногорбкувата. Плоди у фазі технічної стиглості мають 
тупу форму основи. Плямистість на плоді – відсутня. Плід-зеленець є 
придатним для соління й консервування. 

Висновки. У результаті селекційної роботи створено новий 
конкурентоздатний партенокарпічний гібрид огірка корнішонного 
типу Слава F1. Гібрид рекомендовано для розширення сортименту 

огірка при вирощуванні у захищеному ґрунті плівкових теплиць для 
сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 
господарювання, переробних підприємств та приватного сектора в 
усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. 

Гібрид передано на кваліфікаційну експертизу до служби 
Державного сортовипробування у 2020 році.  
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Кавун (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et. Nakai), всесвітньо 
відомий представник родини Гарбузові (Cucurbitacea) і цінується 
споживачем за високу поживність та аромат, що супроводжується 
різними формами та кольорами м’якоті та шкірки. Гаплоїдний геном 
кавуна має розмір біля 425 Мб (2n = 22) з 11 хромосомами. 

На частку кавуна припадає 7 % площі в світі, яка займається під 
вирощування овоче-баштанної продукції. Щорічне світове 

виробництво кавуна складає близько 90 мільйонів тонн, що робить 
його одним з п'яти найбільш споживаних свіжих фруктів. 

У якості генетичних маркерів найбільш доцільно застосовувати 
ознаки пов’язані із забарвленням та формою оболонки насіння, плоду, 
м’якоті і перших справжніх листків. Ці маркери повинні бути 
стабільні у своєму прояві незалежно від факторів середовища і чітко 
відрізнятися візуально. Так колір м’якоті та шкіри є надзвичайно 
важливою характеристикою з точки зору ринків та селекціонерів, 

демонструючи широкий спектр варіацій. 
Метою досліджень була оцінка колекційних зразків кавуна за 

наявними маркерними генами з метою виділення кращих для 
створення цінного вихідного матеріалу для гетерозисної селекції.  

Об’єкт досліджень – 117 колекційних зразків кавуна іноземної 
(США, Великобританія, Іспанія, Китай, РФ, Чехія, Франція, Молдова, 
Данія, Нідерланди) та вітчизняної селекції. 

Методика досліджень – Дослідження проводили в Інституті 
овочівництва і баштанництва НААН впродовж 2018–2020 рр. в умовах 
відкритого ґрунту. Оцінку генотипів за цінними господарськими 
ознаками проводили відповідно до загальноприйнятих методик, 
наведених у виданнях: «Сучасні методи селекції овочевих і 
баштанних культур» (Харків, 2001) та «Методика селекційного 
процесу та проведення польових дослідів з баштанними культурами: 

mailto:ovoch.iob@gmail.com


 111 

методичні рекомендації» (Київ, 2001). Стандартом виступав сорт 
Макс плюс (ІОБ НААН), який розміщували через кожні 10 зразків. 

Результати та їх обговорення. За результатами досліджень для 

агрокліматичної зони Лівобережного Лісостепу України виділено 
перспективні джерела цінних селекційних ознак які були 
ідентифіковані за маркерними генами. 

Виділено 85 зразків за маркерними ознаками яких 
ідентифіковано 14 генів: nl, В, y-o, С, Scr, Ті, w, d, t, go, g, dw-1-s, g-s та 
a. Це ознаки ступеня розсіченості листкової пластинки, кольору плоду 
та рисунка, кольору м’якоті, насіння та габітусу рослин. 

Так, за ознакою листків сорти кавуна різнились за ступенем 
розсіченості листкової пластини. За цією ознакою ідентифіковано ген 
nl – нерозсічене листя 4 зразки: Лещина (К 104839), Цезя (К 104931), 
Варда F1 (К 107864), Цельнолистний (К 107887). 

За кольором м’якоті ідентифіковано гени: В – жовтий колір, 
виділено 3 зразки: Ясень (К 105522), Янусик (К 107878) та Шустрик 
(К 107886); y-o – помаранчева м’якоть, виділено 3 зразки:  Лещина 

(К 104839), Шуга бебі (К 107888), Коралл (К 107875); С – канарково 
жовта м’якоть, виділено зразок: Оранж. Ккінг F1 (К 107877); Scr – 
яскраво-червона м’якоть, виділено 17 зразків: Wm 20 (К 107589), Дуб, 
Wm 19 (К 107588), LS 1665 F1, Wm 18 (К 107587), Крисби F1 
(К 107866), Пекинская радость фермерская F1 (К 107870), Большая 
пекинская радость (К 107876), Зеленоплодный (К 107881), Роза юго-
востока (К 107890), Красень (К 107891), Кримбиг (К 107894), Сладкая 
дакота (К 107895), Лакомый кусочек (К 107898), Снежок «Садиба» 

(К 107899), Мішутка F1 (К 107904), Фарао F1 (К 107905). 
За ознаками насіння ідентифіковано гени: Ті – маленьке (дрібне) 

насіння, виділено 5 зразків: Ясень (К 105522), Пекинская радость 
деликат F1 (К 107868), Зеленоплодный (К 107881), Сверхранний 
Дикси (К 107883) та Снежок (К 107897); w – біла оболонка насіння, 
виділено 2 зразки: Черный превосходный F1 (К 107869), Зоря; d – 
плямиста оболонка насіння, виділено 21 зразок: Липа (К 107638), Wm 

19 (К 107588), Wm 23 (К 107592), Кримсон свит (К 107867), 
Пекинская радость деликат F1 (К 107868), Пекинская радость лежкая 
F1 (К 107871), Шапка императора (К 107872), Медовик (К 107873), 
Сладкий бриллиант (К 107874), Коралл (К 107875), Большая 
пекинская радость (К 107876), Янусик (К 107878), Сонцедар (К 
107879), Рубиновое серце (К 107880), Зеленоплодный (К 107881), 
Сверхранний  дикси (К 107883), Кримбиг (К 107894), Астраханський 
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(К 107901), Мармеладний (К 107903), Клондайк (К 107886), Крисби F1 
(К 107866); t – жовто-коричнева оболонка насіння, виділено 7 зразків: 
№ 5Ф (К 104939), Wm 14 (К 107583), Wm 16 (К 107585), Холодок (К 

107884), Цельнолистный (К 107887), Шуга беби (К 107888), Роза юго-
востока (К 107890); go  – золотисто-жовтий колір старих листків та 
зрілих плодів, виділено зразок Сонцедар (К 107879). 

За ознаками кольору плоду ідентифіковано гени: g – світло-
зелений колір плоду (білоплодність), виділено 5 зразків: Лещина (К 
104839), Рубиновое сердце (К 107880), Цельнолистный (К 107887), 
Снежок (К 107897), Снежок «Садиба» (К 107899); gs – зелені смуги на 

корі плодів, виділено зразок Пекинская радость деликат F1 (К 107868). 
За ознаками габітусу рослин, а саме їх кущовою формою 

ідентифіковано морфологічний ген ген dw-1-s – коротка лоза виділено 
зразок Лещіна (К 104839). 

За статевим типом рослин ідентифіковано ген а – андромоноций
  і виділено 14 зразків: Роза юго-востока (К 107890), Красень (К 
107891), Кримбиг (К 107894), Сладкая дакота (К 107895), Лакомый 

кусочек (К 107898), Снежок «Садиба» (К 107899), Мішутка F1 (К 
107904), Сверхранний Дикси (К 107883), Астраханский (К 107901), 
Мармеладний (К 107903), Клондайк (К 107886), Сонцедар (К 107879), 
Рубиновое сердце (К 107880) та Зеленоплодный (К 107881). 

На основі результатів вивчення колекційних зразків кавуна та їх 
ідентифікації за морфологічними генами буде проведено роботу щодо 
залучення кращих як за окремими, так і за комплексом селекційних та 
господарських ознак до процесу створення вихідного матеріалу для 

маркерної гетерозисної селекції кавуна. 
Висновок. Визначено 85 джерел цінних селекційних ознак. 

Отримані результати досліджень мають цінність при селекції 
гетерозисних гібридів F1, створених на основі генетично-маркованих 
форм і подальшому веденні їх насінництва, що дозволить 
контролювати рівень гібридності отриманого насіння. 
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Вступ. Багаторічні цибулі відіграють помітну роль у розширенні 
асортименту продукції овочівництва. Вони є надійним ранньовесняним 
джерелом вітаміну С, протеїну, каротину, а також ефірної олії, 
мікроелементів та економічно вигідною культурою, витрати на 
вирощування якої у 5 разів менші, ніж при вирощуванні на зелене перо 
цибулі ріпчастої. Рослини формують високовітамінну продукцію 
відразу після сходу снігу, коли потреба в ній є найбільшою. 
Характерною їх особливістю є здатність утворювати молоді листки 
практично цілорічно з вимушеною перервою взимку і максимумом 
приросту навесні та на початку літа. Багаторічні види цибулі 
використовують для зрізування зеленого листя. Цінність їх зумовлена 
хімічним складом, смаковими й лікувальними властивостями та 
подовженим періодом споживання у свіжому вигляді. 

Багаторічні види цибулевих рослин користуються широким 
попитом у країнах Західної Європи та Азії. Український споживач 
сьогодні ще мало вживає їх, та за останні роки спостерігається 
зацікавленість населення до розширення не лише традиційного 
асортименту овочевих рослин, а й нових видів. 

В Україні недостатньо проводиться селекція багаторічних видів 
цибулі. Це пояснюється не лише малим розвитком ринку цих культур, 
але й недостатнім потенціалом їх генетичних ресурсів. У Державному 
реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, присутня 
обмежена кількість видів цибулі, які використовують для одержання 
зеленого пера, а вирощування з цією метою цибулі ріпчастої – затратне. 

Задоволення потреб споживчого ринку України у 
конкурентоспроможних сортах багаторічних цибулевих рослин можливе 
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завдяки застосуванню нових та поліпшенні існуючих методів оцінки, 
виділення і створення вихідних форм та розробки технології насінництва. 

Цінним видом для вітчизняного овочівництва є цибуля слизун 
(Allium nutans L.).  Це – багаторічна трав’яниста морозо- й зимостійка 
рослина. На одному місці росте до 5 років і більше. Вирощують її на 
раннє зелене перо. Підземний орган – кореневище. Несправжні 
цибулини – дрібні, прикріплюються до кореневища увігнутим денцем. 
Листки – плескаті, соковиті, слабогострого смаку. Розмножують 
цибулю слизун насінням і вегетативно. 

Результати досліджень. На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН 
створено новий сорт цибулі слизун Удай, який у 2020 році внесений до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні [1]. 

Урожайність зелених листків – 25,8 т/га, сорт вирізняється 
подовженим періодом господарської придатності та високою зимостійкістю 
– 9 балів.  За даними біохімічного аналізу, у зеленій масі міститься: сухої 
речовини 11,4%, загального цукру 3,0%, аскорбінової кислоти 26,6 мг/100 г. 
Вміст нітратів 35 мг/кг сирої маси за ГДК 2000 мг/кг сирої маси.   

Морфолого-ідентифікаційний опис нового сорту. За висотою 
рослина – висока (88–92 см), з великою кількістю листків  на одне 
псевдостебло – більше 10 шт. Положення листків – напівпряме. Вони 
мають помірний восковий наліт. Листки – темно-зеленого забарвлення 
з голубуватим відтінком. За довжиною – 30–32 см і шириною –  
2–3 см. Викривлення листка – незначне. Довжина псевдостебла –  
12–14 см, довжина етиольованої частини псевдостебла – коротка 
(8 см), але – широка. Кількість псевдостебел у кущі – багато – понад 
4 шт. Антоціанове забарвлення псевдостебла – відсутнє. Суцвіття за 
формою – округле, квітконос – довжиною 80–84 см.  

Висновки. З метою збагачення вітчизняного асортименту на 
Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва 
НААН створено конкурентоспроможний високопродуктивний сорт 
багаторічного виду цибулі слизун, який рекомендовано для освоєння в 
агроформуваннях усіх форм власності й господарювання та у 
приватному секторі. Сорт пропонується для вирощування у 
відкритому ґрунті в зонах Лісостепу та Полісся України, а також для 
вигонки з кореневищ у закритому ґрунті в несезонний період. 
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Вступ. Сучасний стан овочівництва вимагає достатню кількість 

продукції розширеного асортименту. Це дозволяє урізноманітнити 
харчування, продовжити період споживання зеленної продукції,  
подолати сезонний характер її надходження. Розширення асортименту 
та зростання обсягу споживання високопоживної продукції можливе 
за рахунок освоєння виробництва нових, так  званих малопоширених 
овочевих рослин, до яких відносяться, зокрема, пряносмакові овочеві 
рослини. Серед них на особливу увагу заслуговує кріп пахучий 
(Anethum graveolens L.) – однорічна рослина родини Селерових 

(Apiaceae Lindl.).  
Багатий хімічний склад  забезпечує високу харчову цінність 

зеленої маси кропу. Усі частини рослини містять ароматичну олію. 
Споживають молоді зелені листки та стебла як запашну приправу до 
найрізноманітніших страв. Крім того, свіжий і висушений кріп 
подають як обов’язкову приправу при солінні, у різні маринади, 
консерви, суміші сушених овочів. З насіння кропу добувають ефірну 

олію, яку застосовують у парфумерії та медицині. Кріп збуджує 
апетит, поліпшує травлення, запобігає спазмам шлунку і кишечника, є 
профілактичним засобом проти нападів грудної жаби. Свіжі листки 
корисно вживати при гіпсохромній анемії і серцевій астмі. Зовнішньо 
настій насіння застосовують у вигляді примочок при захворюванні 
очей і деяких ураженнях шкіри. У порошкоподібному стані насіння 
використовують у ветеринарії [1, 4].  
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Поживні якості кропу вдало доповнюють лікувальні 
властивості. Встановлено благотворний вплив його на органи 
дихання, поліпшує зір та діяльність серця, нирок, печінки, знижує 

тиск крові, заспокійливо діє на нервову систему та вгамовує головний 
біль.  Корисні речовини містять усі органи рослини, навіть насіння, 
яке можна споживати протягом року [6].  

Метою досліджень є створення конкурентоспроможних, 
високопродуктивних, стійких до раннього стеблоутворення сортів 
кропу пахучого. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили за 

сучасними загальноприйнятими методиками [2, 5]. Оцінку морфолого-
ідентифікаційних ознак проводили за Методикою експертизи сортів на 
відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) Держсортслужби [3]. 

Результати досліджень. У результаті проведеної селекційної 
роботи на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і 
баштанництва НААН створено сорт кропу пахучого Делікатесний. 
Метод створення – індукований мутагенез: на попередніх етапах в 

селекційному розсаднику кропу пахучого було виділено мутантну 
форму К.0253,  яка була оброблена мутагеном Д3МУ – 0,1 % з 
подовженим періодом господарської придатності (більш пізнім 
стеблоутворенням). У 2019–2020 роках закладено розсадник 
конкурсного сортовипробування. Стандарт – сорт Санат. Проведено 
фенологічні спостереження, біометричні виміри, морфологічний опис.  

За результатами досліджень встановлено, що у нового сорту 
період від сівби насіння до з’явлення масових сходів становив 24 доби 

(у стандарту на 26 добу), період від з’явлення масових сходів до появи 
першого справжнього листка 10 діб (на рівні стандарту), період від 
масових сходів до товарної стиглості склав 34 доби (на рівні 
стандарту). Стеблування рослин спостерігалося на 51 добу від дати 
з’явлення масових сходів (у стандарту на 46 добу). Період 
господарської придатності становить 18 діб (у стандарті – 13 діб).  

Результати біохімічного аналізу сорту кропу пахучого 

Делікатесний: вміст сухої речовини 15,1%; загального цукру 2,95 %; 
аскорбінової кислоти 112,72 мг/100 г; нітратів 670 мг/кг (за ГДК 2000). 

Морфологічний опис сорту  Делікатесний. Антоціанове 
забарвлення на молодій рослині – відсутнє. Молода рослина: 
положення листків (стадія 3–5 листків) – пряме.  Кількість первинних 
гілочок – середня. Головне стебло за довжиною – середнє, діаметр 
(у середній третині) – середній; наявний блакитний відтінок на стеблі. 
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Інтенсивність зеленого забарвлення на стеблі – сильна, восковий наліт 
– сильний. Листок: форма – ромбічна; частки за щільністю – щільні; 
кінцеві частки за шириною – вузькі. Листкова пластинка (довжина і 

ширина) 29,7 х 19,7 см; кількість листків у розетці – 8,6 шт. На 
листках наявний блакитний відтінок, інтенсивність зеленого 
забарвлення – сильна, восковий наліт – помірний. Діаметр головного 
зонтика – середній, кількість променів – велика. Час появи головного 
зонтика – середній. Час початку цвітіння – середній. 

Сфери впровадження створеного на Дослідній станції «Маяк» 
Інституту овочівництва і баштанництва НААН сорту кропу пахучого 

Делікатесний: сільськогосподарські підприємства усіх форм власності 
і господарювання та приватний сектор в усіх зонах України у 
відкритому та у захищеному ґрунті. 

Висновки. У результаті проведеної науково-дослідної роботи 
методом індукованого мутагенезу створено сорт кропу пахучого 
Делікатесний, який у 2020 році передано на державне 
сортовипробування з метою реєстрації сорту та прав на нього (Заявка 

№ 20125002 від 14.09.2020 р.). 
Новий сорт вирізняється урожайністю зеленої маси у збиральній 

і технічній стиглості; періодом господарської придатності (салатна 
стадія), високими смаковими і ароматичними якостями.  
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Изучено влияние степени зрелости плодов на содержание 

сухого вещества, суммы сахаров, экстрактивных веществ и нитратов в 
плодах сортов баклажана Захра и Гянджа в условиях Апшеронского 
полуострова Азербайджанской Республики. Выявлено, что 
максимальное содержание сухого вещества в обоих сортах 
приходится на фазу биологической спелости плодов, в то время как 

максимальное количество суммы сахаров и экстрактивных веществ 
отмечается в молодых, недозрелых плодах. А что касается содержания 
нитратов в плодах изученных сортов, то при накоплении их, 
в зависимости от зрелости плодов, четкая закономерность не 
прослеживается, так как в плодах сорта Гянджа оно становится 
наибольшим в фазе технической спелости, а у сорта Захра – в 
начальной фазе зрелости плодов (т. е. в молодых плодах). 

Баклажан является очень ценной культурой в овощеводстве 

Азербайджанской Республики. Ценность плодов баклажана состоит в 
том, что в их составе содержится много полезных веществ, таких как 
сухое вещество, сахара, белки, жиры и различные макро- и 
микроэлементы [1; 2]. Плоды баклажана обладают фитонцидными и 
лекарственными свойствами, употребление их в пищу стимулирует 
обмен холестерина, нормализует сердечную деятельность. Водно-
солевой обмен, способствует щелочному равновесию в живом 

организме [3; 4]. 
Согласно литературным данным, в плодах баклажана, 

выращиваемых в разных почвенно-климатических условиях, 
содержится 7–11 % сухого вещества, 2,5–4,0 % сахаров, 0,6–1,4 % 
белков, 0,1–0,4 % жиров. Среднее количество макро- и 
микроэлементов: К – 200–220 мг/100 г, Са – 7–14 мг/100 г, Mg – 8–
14 мг/100 г, Р – 12–18 мг/100 г [5; 6]. Поскольку плоды баклажана в 
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большом количестве используются в кулинарии для приготовления 
разных блюд, изучение химического состава его плодов различной 
спелости имеет актуальное значение с точки зрения их потребления в 

обыденной жизни человека.  
Цель работы – изучить биохимический состав плодов разных 

сортов баклажана в зависимости от зрелости плодов и выявить при 
этом общие и отличительные их особенности.  

В работе были использованы плоды сортов баклажана Захра и 
Гянджа, районированные в различных регионах Азербайджанской 
Республики.  

Опыты проводили на опытных полях подсобно-
экспериментального хозяйства НИИ овощеводства, расположенного 
на Апшеронском полуострове. Агрохимическая характеристика почвы 
опытного участка была такова: содержание гумуса – 1,3–1,5 %, 
общего азота – 1,125 %, фосфора – 1,129 %, калия – 2,12 %, 
содержание легкогидролизуемого азота – 76,2; поглощенного аммиака 
– 7,5; водорастворимого фосфора – 19,5; калия 250 мг/кг. Реакция 

почвенного раствора нейтральная или слабо кислая рН= 6,5–7,0. 
Учитывая слабую обеспеченность почвы опытного участка 

питательными элементами, в нее внесли 20 т навоза, а ранней весной – 
нитроаммофоску марки 16:16:16. Нитроаммофоской также 
подкармливали растения в течении вегетации два раза – в фазах 
образования 4–5 листьев и в начале цветения. 

Размер делянки – 21 м2, повторность опыта – трехкратная. 
В плодах содержание сухого вещества определяли термостатно-

весовым методом, при температуре 1050С. Содержание суммы сахаров 
и экстрактивных веществ определяли аппарат – рефрактометром RA-3 
и рефрактометром ATAGO (Япония). Количество нитратов было 
определено портативным аппаратом – нитратометрон СОЭКС. 

Проведенные исследования по химическому составу плодов 
сортов баклажана в зависимости от степени зрелости плодов 
показывают, что содержание сухого вещества варьирует в пределах 

7,2–9,4 %, сумма сахаров – 2,5–3,6 %, экстрактивных веществ – 3,4–
4,7 %, а количество нитратов – 49,5–102,7 мг/кг. При этом наибольшее 
содержание сухого вещества в обоих сортах было отмечено в плодах 
биологической спелости (соответственно у сорта Гянджа – 9,4 %, а у 
сорта Захра – 8,8 %), а наименьшее – в молодых недозрелых плодах 
(соответственно 2,2 и 6,7 %) (табл. 1). В то же время количество 
суммы сахаров и экстрактивных веществ оказалось несколько 
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повышенным в молодых плодах и плодах в технической спелости, чем 
в плодах биологической спелости.     

 

1. – Биохимический состав плодов у сортов баклажана 
в зависимости от зрелости плодов 

 

Фазы зрелости плодов 
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                                                      Гянджа 

Молодые недозрелые плоды (7–10 см) 7,2 3,6 4,7 70,8 

Техническая спелость (12–16 см) 8,1 3,6 3,9 102,7 

Биологическая спелость (> 16 см) 9,4 2,5 3,5 53,1 

                                                      Захра 

Молодые недозрелые плоды (7–10 см)                                                 6,7 3,4 4,6 82,4 

Техническая спелость (12–16 см) 7,3 3,5 4,2 53,2 

Биологическая спелость (> 16 см) 8,8 2,9 3,4 49,5 

 

 Надо отметить, что в обоих изученных сортах максимальное 
содержание сахаров и экстрактивных веществ приходится на фазу 
образования и формирования плодов, т. е. молодые и недозрелые 
плоды отличаются высокой сахаристостью и экстрактивностью. При 
увеличении степени созревания плодов, в них, хотя и незначительно, 
уменьшается количество упомянутых веществ. Поскольку плоды 
баклажана в пищу используют в виде молодых плодов, то полученные 
нами данные свидетельствуют о высоком качестве этих продуктов. В 

фазе биологической спелости в плодах обоих сортов содержание 
сахаров и количество экстрактивных веществ уменьшается, что 
обусловлено их использованием в ходе биохимических процессов, 
происходящих в плодах, связанных с созреванием. 

Как известно, важным показателем качества овощной 
продукции, в том числе плодов баклажана, является также 
концентрация нитратов [7; 8]. Высокое содержание нитратов отмечено 

в плодах сорта Гянджа в фазе технической спелости (102,7 мг/кг), а у 
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сорта Захра в молодых недозрелых плодах (82,4 мг/кг). Однако ход 
изменчивости нитратов, в зависимости от степени зрелости плодов, у 
изученных сортов отличается друг от друга. Так как у сорта Гянджа 

переход к фазе технической спелости сопровождался увеличением 
концентрации нитратов, а затем при достижении плодами 
биологической спелости она уменьшается, становится наименьшей. У 
сорта Захра максимальное количество нитратов отмечено в молодых 
недозрелых плодах, а с наступлением технической и биологической 
спелости оно постепенно уменьшается и в фазе биологической 
спелости плодов, как и у сорта Гянджа, оно оказывается самым 

низким. 
Следует отметить, что в наших исследованиях концентрация 

нитратов в плодах сортов баклажана была гораздо ниже (в 2,92–
6,06 раза), чем значение предельно допустимой нормы (ПДК), 
установленной Минздравом Азербайджанской Республики 
(300 мг/кг). Поэтому если сравнить максимальные количества 
нитратов со значением ПДК, тогда мы можем сказать, что плоды 

баклажана, полученные в нашем опыте, являются экологически 
безопасными. 

На основании проведенных исследований можно заключить, 
что: 

1. Степень зрелости плодов значительно влияет на их 
химический состав. Молодые недозрелые плоды и плоды в 
технической спелости отличаются высоким качеством. 

2. Содержание сухого вещества в меру  созревания плодов 

увеличивается и наивысшее содержание этого показателя отмечается 
в плодах биологической спелости. В то же время количество сахаров и 
экстрактивных веществ в молодых недозрелых плодах и в плодах 
технической спелости оказывается наивысшим, по сравнению с 
плодами в биологической спелости.  

3. Ход изменчивости токсических веществ – нитратов имеет 
сортовой характер. Так как максимальное количество нитратов у сорта 

Гянджа приходится на фазу технической спелости плодов 
(102,7 мг/кг), а у сорта Захра по этому показателю отличаются 
молодые недозрелые плоды (82,4 мг/кг). В плодах изученных сортов 
баклажана концентрация нитратов значительно ниже (в 2,92–
6,06 раза), чем у предельно допустимой нормы, установленной 
соответствующим исполнительным органом республики. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТОМАТНОГО СОКА  

 

Адыгезаловa C.Г. 

Научно-Исследовательский Институт Овощеводства 
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Аz.1098, гор. Баку, пос. Пиршаги, Совхоз 2 
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На сегодняшний день игнорирование требований экологии 
оказывает сильное воздействие на человеческое здоровье. Решение 
этой проблемы возможно при использовании натурального 
растительного сырья в рационе питания. Известно, что без пищи 
человек может прожить более месяца, а без воды только несколько 
суток. Средняя потребность взрослого человека в воде составляет 2,5–
3,0 л в сутки. Потребность в воде покрывается примерно на 82 % едой 

и на 18 % напитками. 
Овощные соки занимают особое место в питании человека. 

Производство соков во всем мире непрерывно увеличивается. Это 
объясняется как высокой диетической и пищевой ценностью соков, 
так и рентабельностью их производства. Соки выпускают двух видов: 
с мякотью и без мякоти – неосветленные.  

Соки с мякотью получают смешиванием овощных пюре с 
неосветленным соком. Коктейли изготавливают при разнообразном 

сочетании 2–10 видов овощей. 
В Научно-Исследовательском Институте Овощеводства в 2017–

2020 гг. были изучены и исследованы овощные продукты, 
насыщенные пектином, в том числе овощные соки.  

Среди овощных культур томаты занимают одно из ведущих 
мест в жизни человека. Плоды содержит углеводы, органические 
кислоты, минеральные соли, 4,5–8,7 % сухого вещества, и том числе 

1,5–4,9% сахаров, до 1,65% белка, крахмал, клетчатку и пектиновые 
вещества. 

Количество сухого вещества, в том числе сахаров, аскорбиновой 
кислоты в плодах не остается постоянным при разных сроках сбора. 
Основными сахарами в зрелых плодах томата являются глюкоза и 
фруктоза, причем глюкозы в 1,5–2,0 раза больше, чем фруктозы. 

mailto:az@mail.ru
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Содержание аскорбиновой кислоты по сортам варьирует от 15 
до 40 мг %. Плоды содержат также каротин, витамины Е, группы В, 
РР, ликопин, биотин, пантотеновую кислоту. В томатах в растворимой 

форме содержится значительное количество лимонной, яблонной 
кислоты, небольшое – щавелевой, винной, янтарной кислот. 

Большое значение имеют пектолитические ферменты томата 
под влиянием которых происходят количественные и качественные 
превращения пектиновых веществ. Пектинестераза содержится в 
зеленых, зрелых и перезревших плодах и сосредоточена, главным 
образом – в мякоти.  

Растворимые пищевые волокна – пектин – играют важную роль 
в питании и имеет диетическое значение. Традиционно 
идентифицируются как пищевые волокна, когда имеются нарушения 
процесса обмена калия в организме.  

Пектин обладает высоким спектром функциональных 
особенностей. Натуральный пектин является чудесным 
биополимером, который в качестве основного строительного 

материала соединяет стенки клеток высших растений и в коллоидном 
виде присоединяет их друг к другу в клеточной жидкости. 
Присоединяя к себе тяжелые металлы и другие токсины, диетические 
волокна  пектина выводят их из организма, что выявляет способность 
пектина к пробиотическому воздействию. 

Исследованиями последних лет установлено, что пектиновые 
вещества, которые удаляются при осветлении, но остаются в соках с 
мякотью, обладают лучезащитным и антитоксическим действием и 

способны связывать и выводить из организма человека тяжелые 
металлы, токсины и радиоактивные элементы. Большим содержанием 
пектиновых веществ отличаются соки с мякотью из помидор, свеклы, 
моркови, капусты и др. 

В соках с мякотью сохраняется большая часть компонентов 
плодовой мякоти, включая белки клеточной протоплазмы, 
высокомолекульные пектиновые и другие коллоидные вещества, 

которые является ценными питательными веществами, придающими 
сокам более полный вкус и аромат. 

В томатном соке наряду с пектинэстеразой содержится 
значительное количество и полигалактуроназы. В зависимости от 
инактивации или активирования этих ферментов получают соки 
разной вязкости и консистенции. Следовательно, термоустойчивость 
этих ферментов определяет режим нагревания дробленых томатов. 
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Полная инактивация при нагревании достигается для пектинэстеразы 
при 82°С за 15 с, для полигалактуроназы – при 105°С за 15 с. При 
нагревании очень важно проследить за тем, чтобы томаты находились 
при 60°С очень короткое время и не происходило активирования 
ферментов.  

При быстром нагревании температура инактивации достигается 
за 6 с, а при медленном – за 60 с. При медленном нагревании томаты 
находятся при температуре, оптимальной для действия ферментов 
(около 60 с). Сок, полученный из этих томатов, всегда имеет низкую 
вязкость и склонен к расслаиванию. Быстрое инактивирование 
ферментов достигается путем инжектирования пара в дробленые 
томаты. При этом вязкость сока составляет 95 % от первоначальной 
вязкости. Однако при инжекции паром сок разбавляется конденсатом. 

Требования к сырью: томаты должны быть созревшими, одной 
степени зрелости, шаровидной формы, имеющие гладкую 
поверхность, неповреждёнными вредителями, плотными, не 
переспелыми, с небольшим количеством семян.  

Томатный сок – укрепляющий и освежающий напиток, 
содержащий много витаминов, весьма ценный питательный продукт, 
особенно для детей. Высокое содержание калия делает полезным 
томатный сок для нормализации в организме обменных процессов, 
работы нервной системы и профилактики заболеваний сердца. Такое 
вещество как ликопин, который содержится в помидорах, обладает 
антиоксидантными свойствами, что может предотвращать развитие 
раковых опухолей, при чем эти свойства сохраняются и в 
пастеризованном соке.  
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В Україні, зареєстровано близько 150 сортів картоплі в 

Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення. Усі вони 
поділені на п'ять груп залежно від тривалості вегетаційного періоду: 
ранньостиглі (80–100 днів), середньоранні (100–115), середньостиглі 
(115–125), середньопізні (125–140) і пізньостиглі (понад 140 днів). Між 
періодом вегетації (група стиглості) та накопиченням запасних речовин, 
зокрема, крохмалю, встановлено тісний взаємозв’язок. Його кількість 
підвищується з тривалістю періоду вегетації картоплі. Крохмалистість 
ранніх сортів у середньому становить – 14,9%, середньоранніх – 16,1%, 
середньостиглих – 16,5%, а середньопізніх – 18%. Для інших основних 
складових хімічного складу бульб картоплі (сухі речовини та цукри) 
існує така сама закономірність. Інші компоненти не впливають на 
продовольчу якість бульб. 

Хімічний склад бульб – це показник її кулінарних властивостей і 
харчової цінності, який крім того залежить також від тривалості та 
режимів зберігання. Кількість сухих речовин у бульбах може 
коливатися в досить широких межах від 15 до 32 %. Вони впливають 
на енергетичну цінність картоплі, смак, розварюваність, консистенцію 
та колір м’якуша після варіння і може суттєво змінюватися залежно 
від сортових особливостей, режимів за тривалості зберігання. 

У бульбах крохмаль складає основу сухих речовин (70–80 %). За 
його вмістом оцінюють поживну цінність. У картоплі різних сортів його 
кількість коливається від 9 до 24% (від сирої маси). Під час зберігання 
відбуваються постійні взаємоперетворення крохмалю до глюкози і, 
навпаки. У бульбах картоплі відразу після збирання вміст цукрів низький 
(у середньому 0,7% на сиру вагу або 2,8% на суху речовину). Більше 
половини їх припадає на глюкозу (близько 65%), приблизно 30% на 
сахарозу і лише 5% на фруктозу. Процес зберігання бульб картоплі 
характеризується збільшенням кількості цукрів (особливо глюкози), що є 
небажаним, так як впливає на кулінарні властивості картоплі. Отже, 

mailto:cgunko@gmail.com
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хімічний склад картоплі залежить від сортових особливостей, групи 
стиглості, режимів та тривалості зберігання. Тому дослідження змін 
основних компонентів бульб картоплі залежно від сорту, групи стиглості 
та тривалості зберігання представляє науковий інтерес та має практичну 
цінність. У хімічному складі бульб впродовж зберігання відбуваються 
значні зміни, які залежать від сортових особливостей, групи стиглості, 
тривалості та режимів зберігання. Тому, метою наших досліджень було 
визначення впливу тривалого зберігання на зміни у хімічному складі 
сортів бульб картоплі, які належать до різних груп стиглості. 
Досліджували 5 сортів картоплі зарубіжної селекції компаній HZPC 
(Нідерланди) та  Solana (Німеччина), які належать до двох груп стиглості: 
середньоранні (Сатіна, Ред Леді, Моцарт) і середньостиглі (Ароза, 
Сіфра). Бульби вирощували в зoнi Лiсoстепу України (Київська область, 
Бориспільський район, с. Городище). Хімічні показники бульб картоплі 
визначали у науковій лабораторії кафедри технології зберігання, 
переробки та стандартизації продукції рослинництва Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. Бульби 
картоплі зберігали за температури 2…4ºС та відносній вологості повітря 
85–90% у спеціалізованому сховищі. По 10 кг бульб картоплі кожного 
сорту для проведення хімічних аналізів окремо закладали на зберігання. 
Перед закладанням на зберігання і через 2, 4 та 6 місяці, у сирих бульбах 
картоплі проводили визначення таких хімічних показників: сухі 
речовини,  крохмаль, вміст цукрів загальних та редукованих. Сухі 
речовини визначали висушуванням до постійної маси в сушильній шафі. 
Крохмаль визначали за питомою масою згідно з ГОСТ 7194-81. 
Загальний вміст цукрів та редукованих визначали ціанамідним методом 
відповідно до «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з 
картоплею». У результаті проведених досліджень було встановлено, що 
зберігання бульб картоплі супроводжується втратами сухих речовин, 
особливо в період від 4 до 6 місяців. Залежності між групою стиглості та 
величиною втрат не було виявлено. 

Визначено, що бульби картоплі усіх сортів характеризувалися 
високим вмістом крохмалю. Тривалість зберігання не мала суттєвого 
впливу на його втрати (у групі середньоранніх – 1,0 %, а середньостиглих 
– 1,9 %). Кількість цукрів залежала від сортових особливостей картоплі і 
не залежала від групи стиглості: найбільшим їх вмістом характеризувався 
сорт Сатіна (0,65%), а найменшим – Сіфра (0,22%) та Моцарт (0,23%). За 
весь період зберігання загальний вміст цукрів зріс залежно від сорту від 2 
до 5 разів, а редукованих не менше, ніж у п’ять разів і в кінці зберігання 
(через 6 місяців) становив від 0,4 до 0,65%.  
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Лук репчатый – древнейшая, распространенная почти на всех 
материках, высокоурожайная культура. При правильной агротехнике, 
урожайность составляет 45–50 т/га. Годовая норма потребления 
луковичных овощей на одного жителя в среднем должна составлять не 
менее 10 кг, в том числе зеленых листьев – 1,9 кг. Вопросы хранения и 
переработки были и будут актуальными для каждого 
товаропроизводителя лука репчатого. Ведь производство этой 

культуры имеет сезонный характер, основное количество собранного 
урожая припадает на летне-осенний период и полностью населением 
не потребляется. Почти весь выращенный урожай нужно хранить в 
течение определенного времени или перерабатывать.  

Хранение овощей – проблема комплексная и зависит от многих 
факторов. Потенциал хранения лука главным образом зависит от 
сорта, климатических условий в течение вегетации, количества и 
времени внесения удобрений, орошений, обработок регуляторами 

роста, время уборки урожая и условий хранения. Для луковиц 
длительность хранения зависит от состояния глубокого покоя. 
Продолжительность периода покоя является характерной 
особенностью определенного сорта – в поздних сортов он более 
длительный, в ранних – менее длительный.  

Исследования проводили на протяжении 2014–2016 гг. в 
Национальном университете биоресурсов и природопользования 

Украины (НУБиП) по методике однофакторных опытов. Лук 
исследуемых сортов выращивали на опытном коллекционном участке 
НУБиП без орошения. В схему исследований, после проведения 
поисковых опытов, включили девять сортов и гибридов лука 
репчатого, пригодных для выращивания в зоне Лесостепи. Как 
контроль был выбран хорошо изученный и распространенный сорт 
Сквырская. Кроме традиционных сортов лука с белой и желтой 
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окраской, в схему исследований включили сорт голландского 
происхождения Бронзе де Ампоста, луковицы которого имеют 
фиолетово-красную окраску. Лабораторные, органолептические 

анализы свежих луковиц и сухой продукции проводили в условиях 
научно-учебной лаборатории кафедры хранения переработки и 
стандартизации продукции растениеводства НУБиП по 
общепринятым методикам.  

Для длительного хранения отбирали только стандартные 
луковицы. После уборки урожая, их сушили при температуре 45 0С, 
помещали в капроновые сетки массой 5 кг в 4-кратной повторности. 

Хранили в стационарном углубленном хранилище при температуре в 
основной период (октябрь – февраль) 0…+2 0С, относительную 
влажность воздуха поддерживали на уровне 70–75 %. Контрольные 
осмотры проводили через 2,5 месяца и в конце хранения (через 7 
месяцев).  

Масса луковиц колебалась в пределах 54,2–70,4,5 г. Наиболее 
тяжелые луковицы формировал сорт Гармония – 70,4 г, что на 3,6 г 

больше по сравнению с контролем, а легкие – у сортов Господыня   
(54,5 г) и Мавка (54,2 г). Известно, что более выровненные по массе 
луковицы лучше хранятся. Как свидетельствуют результаты 
исследований, наиболее выровненными по массе были луковицы 
сортов Бронзе де Ампоста и Сквирская (контроль). Коэффициент 
стабильности Левиса (S.F.) в этих вариантах был наиболее близок к 1,0. 

Товарность луковиц исследуемого сортимента была достаточно 
высокой и колебалась в пределах 87,4–95,2 %. Больше всего товарных 

экземпляров формировали сорта Гармония и Бронзе де Ампоста – 95,2 
и 94,5 % соответственно. Самая низкая товарность была у луковиц 
гибрида Шерпа F1 – 87,4 %, что на 6 % меньше по сравнению с 
контролем. В результате проведенного корреляционного анализа 
установлена прямая существенная связь между массой луковиц и их 
товарностью – r = 0,82 ± 0,6. Проведенный регрессионный анализ 
показал, что с увеличением массы луковицы на 1 г товарность их 

возрастала на 0,77 %. 
Наибольшее количество сухого вещества за период вегетации 

накапливалось в луковицах сортов Гармония и Сквирская (контроль) – 
12,9 % и 13,8 % соответственно. Между содержанием сухого вещества 
и сахаров в луковицах установлена прямая средняя корреляционная 
зависимость – r = + 0,58 ± 0,02. 
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На протяжении первых двух месяцев хранения (конец октября) в 
условиях стационарного углубленного хранилища без искусственного 
охлаждения, сохранность луковиц гибрида Аренал F1 и сортов 

Гармония, Господыня и Грандина составляла 100 %. Луковицы сорта 
Бронзе де Ампоста уже на протяжении этого периода начали 
прорастать (8,5 % проросших). Через пять месяцев хранения (конец 
января) начали также прорастать луковицы гибрида Шерпа F1 – около 
18 % их в этот период хранения были проросшими. Наибольшее 
количество здоровых луковиц через пять месяцев хранения (конец 
января) было в пробах сортов Гармония и Сквирская (контроль) – 93,0 

и 91,2 % соответственно.  
Через семь месяцев хранения сохранность луковиц исследуемых 

сортов колебалась в пределах от 68,7 до 90,2 %. Наиболее 
пригодными для длительного хранения были луковицы сортов 
Гармония, Сквирская (контроль)  и Господыня – сохранность их 
составляла 90,2, 88,4 и 87,2 % соответственно. Наиболее 
существенные потери наблюдали в последний месяц хранения (март), 

что можно объяснить колебаниями температуры в хранилище в этот 
период. В образцах сортов Бронзе де Ампоста Шерпа, Аренал на 
конец хранения была значительная часть проросших, вялых луковиц. 
При отсутствии хранилищ с искусственной системой охлаждения, 
реализацию луковиц лука репчатого целесообразно осуществлять не 
позже пять месяцев после сбора, что обеспечит высокую их 
товарность и минимальные потери. Выявлено существенную 
корреляционную взаимосвязь между количеством сухих веществ и 

здоровых луковиц в процессе хранения (r=0,93), что подтверждает 
данные собственных исследований и других авторов. Проведенные 
расчеты регрессионной зависимости свидетельствуют, что при 
увеличении сухого вещества на 1,0 % количество здоровых луковиц 
возрастает на 0,83 %. 

Таким образом, наиболее пригодными для длительного 
хранения в условиях стационарного углубленного хранилища  без 

искусственного охлаждения являются луковицы сортов Гармония, 
Сквирская и Господыня – количество здоровых луковиц через семь 
месяцев хранения составляло 90,2, 88,4 и 87,2 % соответственно. При 
отсутствии хранилищ с искусственной системой охлаждения, 
реализацию луковиц лука репчатого целесообразно осуществлять не 
позже 5 месяцев после сбора, что обеспечит высокую их товарность и 
минимальные потери качества. 
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Картофель считают вторым  хлебом и одной  из  основных  

выращиваемых культур во всем мире, как в промышленных 
хозяйствах,  так  и  на частных  приусадебных  участках. 

По данным органов статистики (ЦСУ) площадь посадок 

картофеля в республике за 2017 год составила 21,9 тыс. га, и валовой 
сбор –  395,0 тыс. тонн при  урожайности  18,1 т/га.  

По универсальности  использования  в   народном  хозяйстве  

картофель занимает  ведущее  место  среди  других  

сельскохозяйственных   культур.   
Его считают вторым  хлебом и одним  из  основных  

выращиваемых культур во всем мире как в промышленных 

хозяйствах,  так  и  на частных  приусадебных  участках. 
От уровня обеспеченности населения республики качественным 

картофелем и продуктами его переработки в необходимых объёмах и 

по низкой цене зависит и благосостояние населения республики. 
В настоящее время производство картофеля в России 

непрерывно развивается. В стране активно строятся новые и 

модернизируются уже существующие хранилища, из года в год 

появляются новые участники рынка, компании приспосабливаются к 
работе напрямую с торговыми сетями и развивают продажу картофеля 

в розничной упаковке. Эти положительные тенденции привели к 

перенасыщению рынка столового картофеля, что, в свою очередь, 
вызвало некоторые трудности с реализацией корнеплодов по 

приемлемым для агропроизводителя ценам.  
Переработка картофеля в картофелепродукты получила 

широкое распространение в мировой практике и приобретает все 
большую популярность в России, особенно картофель замороженный 
фри, хрустящий, чипсы, сухие пюре, крупка и др. Обеспечение 
населения и перерабатывающей промышленности картофелем связано 
с созданием специализированных предприятий по его переработке на 
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различные продукты питания длительного срока хранения с 
использованием ресурсосберегающих технологий. Комплексная 
переработка картофеля на базе безотходных и малоотходных 
технологий позволяет решить ряд социальных задач, создать 
государственный резерв запасов продукции длительного хранения на 
случай неурожая, значительно снизить потери при хранении, затраты 
на транспортировку и хранение, а также затраты труда при 
приготовлении блюд из картофеля в сети общественного питания.  

В Дагестане картофель возделывают  во всех природно-
климатических зонах: от высокогорных  склоновых  земель,  
расположенных  до  2500  метров  над уровнем моря,  до Прикаспийских 
равнин,  находящихся ниже уровня мирового океана (-28 м).  

По данным органов статистики на 2017 год площади посадок 
картофеля в республике составляют более 22 тыс. га.  

Больше половины производимого  картофеля в республике 
приходится на горную зону. Она занимает 2,04 млн. га, (38,3% от 
общей  площади  Дагестана).    

Важнейшей задачей сельского хозяйства является обеспечение 
населения страны продовольствием, а перерабатывающую 
промышленность необходимым сельскохозяйственным сырьем. 
Решение этой задачи связано с дальнейшей интенсификацией отрасли, 
ускорением научно-технического прогресса, совершенствованием 
экономических отношений, развитием разнообразных форм 
собственности и видов хозяйствования.  

Одним из условий выращивания качественного и пригодного 
для промышленной переработки картофеля является использование 
для посадки перспективных и рекомендованных Дагестанским 
НИИСХ, прошедших апробацию в регионе, сортов картофеля, так как 
урожайность и качество клубней,   наряду  с другими  факторами,  во 
многом, зависит и от подобранного для посадки сорта. 

Исходя из этого, целью наших исследований было изучение в 
хозяйствах республики новых перспективных сортов картофеля, 
адаптированных к природно-климатическим условиям зоны 
возделывания, сортов картофеля пригодных для промышленной 
переработки. 

Для этого нами были заложены полевые опыты по 
экологическому сортоизучению.  

Контролем служил районированный в Дагестане сорт 
среднераннего созревания Волжанин. 

Схема посадки 70 х 30 см. повторность – 4-кратная. 
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Технология выращивания картофеля – рекомендованная в 
республике «гребневая». 

Данные по результатам исследований приведены в таблице 1. 
По результатам исследований урожайностью выделились: 

российские сорта – Верас, Жуковский ранний, Невский, Предгорный, 
Удача; голландские сорта – Гиоконда, Импало, Рокко, Сильвана. Эти 
сорта и гибриды превзошли контроль на108 – 117%. 

Для оценки сорта на пригодность к переработке на 
картофелепродукты определяют такие основные биохимические 
показатели: содержание в клубнях крахмала, сухих веществ, 
редуцирующих сахаров и нитратов. 

Содержание крахмала определяет питательную ценность и 
развариваимость клубней, а также эффективность переработки на 
крахмал. 

Содержание сухих веществ при переработке на обжаренные 
продукты – влияет на расход масла и сырья, консистенцию (вкусовые 
качества), выход готовой продукции с единицы площади; при 
производстве пюре – на расход сырья и выход готовой продукции. 

Высокое содержание сухих веществ, кроме указанных факторов, 
снижает продолжительность обжаривания, расходование тепловой 
энергии на выпаривание находящейся в клубнях воды. Например, при 
содержании 17–18%, время обжарки составляет 5–6 мин., при 22–23% – 
2,5–3,0 мин. при толщине ломтиков 1,2 мм. Оптимальным считается 
содержание в клубнях сухих веществ для обжаренных продуктов в 
пределах от 20 до 24%, для сухого картофельного пюре – не менее 22%.  

Как показали результаты биохимических показателей,  высоким 
содержанием сухих веществ и крахмала, выделились: гибрид 
ВНИИКХ  2012.4665/35, сорта – Верас, Дезире, Предгорный, 
Красавчик и РедСкарлет, у которых содержание сухих веществ было 
от 21,2 до 26,4 %, содержание крахмала 16,0 – 21,6 %.  

 

Заключение  
Таким образом, в результате проведенных исследований 

установлено, что высокой урожайностью и хорошими 
биохимическими показателями по содержанию сухих веществ и 
крахмала выделились сорта: гибрид ВНИИКХ  2012.4665/35,  Верас, 
Дезире, Предгорный, Красавчик и РедСкарлет. Эти сорта по 
урожайности превзошли контрольный сорт Волжанин на119 – 189 
процентов, содержание сухих веществ составила от 21,2 до 26,4%, 
крахмала – 16,0–21,6%. 
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У селекції кукурудзи цукрової активно використовується 

біохімічний ефект мутантних генів структури ендосперму su1, se та 
sh2, який полягає у зниженні інтенсивності утворення крохмалю і 
підвищенні вмісту водорозчинних фракцій вуглеводів. Поряд з цим 
відомо, що зазначені ендоспермові мутації викликають широкий 
плейотропний ефект, одним з проявів якого є підвищення вмісту олії в 
зерні. Це створює перспективи використання кукурудзи цукрової не 
тільки як овочевої культури, але й як джерела біологічно цінної олії.  

Метою наших досліджень було визначення закономірностей 
мінливості та успадкування вмісту олії в зерні біологічної стиглості у 
носіїв ендоспермових мутацій кукурудзи su1, se та sh2.  

Матеріалом для досліджень послугувала представлена вибірка 
неспоріднених за походженням інбредних ліній кукурудзи – носіїв 
ендоспермових мутацій  su1, se та sh2 і серія гібридів, отриманих у 
трьох діалельних схемах схрещувань другого методу Гріфінга. 
Батьківськими формами першої схеми були 6 ліній – носіїв мутації 
su1, другої схеми – 6 ліній – носіїв мутації se і третьої схеми – 6 ліній – 
носіїв мутації sh2.  Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили методами дисперсійного і діалельного аналізу з 
використанням алгоритму Хеймана.     

Отримані результати підтвердили, що носії ендоспермових 
мутацій відрізняються від звичайної кукурудзи суттєво підвищеним 
вмістом олії в зерні.  

У ліній кукурудзи звичайної середній вміст олії становив 4,4 %, 
у ліній – носіїв мутації sh2 – 13,9 %, у ліній- носіїв мутації  su1 – 8,2 %, 
а у ліній – носіїв мутації  se – 8,9 %.  

Отримані реузультати показали, що таке суттєве підвищення 
вмісту олії у мутантів цукрової кукурудзи викликають два чинники.  
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Першим з них є зростання частки зародку в зерні, яке виникає 
внаслідок депресії утворення вищих полісахаридів і зниження маси 
ендосперму в зерні.  Ці змінення структури зернівки є наслідком 
безпосереднього біохімічного ефекту мутацій цукрової кукурудзи і 
найбільш виражені саме у носіїв мутації sh2.  

Другим чинником є більш високий вміст олії в зародку мутантів 
цукрової кукурудзи порівняно з кукурудзою звичайного типу. Нема 
ніяких підстав пов’язувати підвищений вміст олії в зародку з 
безпосереднім біохімічним ефектом крохмаль – модифікуючих 
мутацій. Більш вірогідною причиною збільшення вмісту олії в зародку  
носіїв цих мутацій уявляється просторове зчеплення в 3,4 і, можливо, 
у 2 хромосомі генетичних факторів, які контролюють олійність 
зародку з генами sh2, su1 та se. 

У різних ліній на основі однієї мутації середній вміст олії в зерні 
суттєво коливався. Розмах мінливості ознаки у ліній – носіїв мутації  
su1 становив 7,3–9,8 %, у ліній на основі мутації se  – 8,1–9,5 %, а у 
ліній на основі мутації sh2 – 12,3–14,7 %. І вже сам факт існування 
кількісної мінливості ознаки у ліній на основі однієї мутації свідчить, 
що вона  забезпечується ефектами полігенних комплексів. 

Це знайшло експериментальне підтвердження і в ході аналізу 
характеру успадкування вмісту олії в зерні гібридами при діалельних  
схрещуваннях ліній на основі однієї мутації. У всіх трьох 
застосованих у дослідах діалельних схемах схрещувань реєстрували 
кількісний тип успадкування ознаки. Батьківські форми всіх схем 
діалельних схрещувань були суттєво відмінні між собою за ефектами 
комбінаційної здатності за вмістом олії. При цьому варіанси загальної 
комбінаційної здатності були значно вищими, ніж варіанси 
специфічної комбінаційної здатності, що свідчить про переважання 
аддитивних ефектів над ефектами домінування.  Характер генетичної 
регуляції ознаки у носіїв всіх трьох мутацій наближався до аддитивно-
домінантної моделі, а успадкування ознаки здійснювалося за типом 
неповного домінування з переважним внеском до дисперсії 
аддитивних ефектів.  

У цілому отримані результати показали, що вміст олії в зерні  
цукрової кукурудзи зумовлено сукупним ефектом моногенних 
ендоспермових мутацій su1, se та sh2  і полігенних комплексів, здатних 
модифікувати ефекти генів структури ендосперму. Виділено вихідний 
матеріал для селекції кукурудзи цукрової на вміст олії в зерні.   
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An earthen pear or Jerusalem artichoke is a root vegetable that is 
known today to almost every person who is interested in tasty and healthy 

food. This medicinal plant product was brought to us from North America 

back in the 18th century. Since then, the culture has taken root in the 
vastness of our country. It spread quickly, but it has gained particular 

popularity today. 

Because of its unpretentious "character", Jerusalem artichoke is 

grown even in the most unsuitable soils, in poorly lit areas. Dampness, lack 
of light, low soil saturation is not an obstacle for an earthen pear. But the 

main advantage of this plant lies not at all in the ease of cultivation, but in 

the fact that Jerusalem artichoke benefits a person. That is why the earthen 
pear is heard today. Let's take a closer look at the properties of this plant. 

The official name of the earthen pear in botany is "Tuberous 

sunflower". The plant belongs to the Asteraceae family, it is a genus of 
sunflowers. The ground part is represented by a bright yellow 

inflorescence, very similar to the common sunflower. The edible part is a 

root vegetable, very similar in appearance to ginger tubers. It tastes like a 

cross between a Chinese pear and a potato. The plant is perennial, 
unpretentious, propagates by dividing the rhizome (tubers). In total, there 

are about three hundred species of this plant in nature. 

What is so interesting about an earthen pear? The root vegetable 
tastes quite ordinary, does not have an exquisite taste, it tastes like a 

slightly sweet raw potato, but the useful properties of Jerusalem artichoke 

literally delight! 

Jerusalem artichoke roots have an impressive list of useful 
properties: 

• has a positive effect on digestion; 

• restores and improves the functioning of the endocrine glands; 
• promotes weight correction in case of obesity problems and 

uncontrolled weight gain; 

• increases the resistance of the immune system; 

mailto:Xodjayevna@mail.ru
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• stabilizes the hematopoietic system, improves blood circulation; 

• improves the condition of tissues, strengthens the walls of blood 
vessels; 

• strengthens the joints. 

Why Jerusalem artichoke is useful for the human body 

Before moving on to talking about the direct benefits of Jerusalem 
artichoke for humans, you should "dig inside" a little of this plant and sort 

through the shelves, which substances justify the benefits of using an 

earthen pear for food and for medicinal purposes. In order to find out, 
consider the chemical composition of a plant product. 

The root vegetable contains the following vitamins and acids: 

• PP - 1.3 mg; 
• Beta-carotene - 0.012 mg; 

• Folic acid - up to 18.8 mg; 

• E - 0.15 mg; 

• Thiamin (vitamin B1) - 0.07 mg; 
• Pyridoxine (vitamin B6) - 0.23 mg; 

• Vitamin A - 2mkg; 

• Vitamin C - 6 mcg. 
The nutritional value of Jerusalem artichoke is expressed in the 

following indicators per 100 grams of product: 

• Caloric content - 62 Kcal; 
• Proteins - 2.2 g; 

• Fats - 0.05 g; 

• Carbohydrates - 13 g; 

The content of dietary fiber in an earthen pear is 3.8 grams. Water in 
one edible tuber - up to 82%, starch - 9.7%, organic acids in the mass up to 

0.1%, mono- and disaccharides - 3.3 grams. 

Considering the chemical composition of Jerusalem artichoke root 
crops with an unprofessional eye, it is still easy to understand that this is a 

moderately carbohydrate-rich vegetable product, saturated with vitamins, 

valuable dietary fiber, and organic acids. Jerusalem artichoke contains 

practically no fats, but there is a sufficient proportion of vegetable protein. 
The presence of starch indicates that the product gives satiety. Low calorie 

intake indicates that this root vegetable is not capable of destabilizing body 

weight balance, but, on the contrary, favors smooth weight loss when 
consumed regularly. 
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Let's sequentially analyze what is the benefit of Jerusalem artichoke 

for the human body, on which internal systems it affects: 
Digestive system. 

Due to the impressive amount of dietary fiber, earthen pear has a 

beneficial effect on the digestive tract. The correct balance of acids helps to 

reduce the acidity of gastric secretions. This root vegetable has a positive 
effect on the pancreas, stabilizing its work and softening the general stress 

on this organ, as well as on the liver. 

 
Endocrine system. 

In type 2 diabetes mellitus, the benefits of Jerusalem artichoke are 

due to a slight hypoglycemic effect, which is provided by a slowdown in 
the absorption of carbohydrates into the blood. This is facilitated by the 

saturation of the fruit with fiber and dietary fiber. The presence of natural 

inulin contributes to the saturation of the cells of the human body with 

energy, while preventing excessive congestion with glucose. In diabetes 
mellitus, blood vessels suffer, and one of the proven properties of 

Jerusalem artichoke is to strengthen the vascular walls. 

     Joints and tissues. 
Due to its high silicon content, this root vegetable is beneficial for 

joints and soft tissues of the body. Eating Jerusalem artichoke can help 

restore and protect joint health, muscle tissue, and increase the elasticity of 
the skin. 

The immune system. 

The content of vitamin C, as well as beneficial acids, makes 

Jerusalem artichoke a natural immunomodulator. Eating a root crop in the 
season of colds, you can count on a mild course of viral infections, or even 

completely forget about acute respiratory infections and flu. If you include 

dishes from earthen pears in your regular diet, you will be able to develop 
natural protective properties in the body, which will help the body to be 

stronger against any infectious diseases. 

Women Health. 

The root vegetable contains enough folic acid and vitamin E. These 
substances have a beneficial effect on the female reproductive system. 

Wanting to conceive, endure a child without difficulties, it is worth 

highlighting a special place in your diet for foods with a high content of 
folic acid and vitamin E. It turns out that Jerusalem artichoke is useful for 

the formation of a favorable background of health in the female body. 

Male power. 
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It has been proven that the trace elements contained in the earthen 

pear have a beneficial effect on the male genitourinary system. First, the 
root vegetable is useful for restoring and maintaining potency. Secondly, it 

is believed that this product is good for preventing the development of 

prostate adenoma and other diseases of the male reproductive system. 

Anti aging. 
Earthen pear has a pronounced antioxidant property. This means that 

by eating a root vegetable, you can prevent the rapid development of the 

processes of cell withering and other destructive transformations. Using 
Jerusalem artichoke in your menu, you can improve the quality of the skin, 

nails, hair due to the saturation of nutrients that preserve the youthful 

tissues. 
It is important to note that, in addition to benefits, in rare cases, an 

earthen pear can harm the body. But this is only when contraindications 

have been ignored. So, eating this root vegetable is contraindicated: 

-Allergy sufferers in case of individual intolerance to the components 
that saturate the fetus; 

- Hypotensive: the root vegetable has a pronounced hypotensive 

ability; 
- People suffering from type 1 diabetes mellitus without proper 

correction of blood glucose with the help of insulin preparations should not 

eat Jerusalem artichoke, since the fruit contains sucrose and starch. 
If you have any chronic diseases that require a special diet, you 

should consult with a specialist about the possibility of including Jerusalem 

artichoke in your diet. 

The root vegetable is delicious raw without adding any flavor-
enhancing ingredients! Those. you can dig up an earthen pear, peel it, cut it 

into convenient slices and just eat it. This is generally the best way to eat a 

root vegetable.  
     This is what a delicious and healthy root vegetable presented to us 

by the North American continent. Do not discount it, even if at first glance 

the fruit seems inconspicuous. In fact, not everyone is able to understand its 

rich taste and appreciate its true strength at once. But, having tried it in 
food several times, a rare person will subsequently forget about this 

wonderful ingredient. But in fairness, it is worth saying that there are 

absolute fans of Jerusalem artichoke. These are people who have no doubt 
that an earthen pear is tasty, useful and correct for maintaining a healthy 

tone in the body! 
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Овочівництво є однією з важливих галузей сільського 

господарства України. Врожаї овочевих культур по території України 

дуже мінливі і їх величина визначається забезпеченістю території 
світлом, теплом, вологою, продуктами живлення, а також родючістю 

ґрунтів та біологічними особливостями. 

Підвищення врожаїв овочевих культур можливе за рахунок 

багатьох факторів: введення у виробництво нових, більш 
продуктивних сортів, введення сортового районування, при якому 

розміщення різних за скоростиглістю сортів виконується з 

врахуванням відповідності агрокліматичних ресурсів території 
біологічним особливостям цих культур. Незважаючи на переважну 

залежність продуктивності овочевих культур від погодних умов, в 

агрометеорологічному аспекті ці культури вивчені досить мало. У цій 
роботі досліджено залежність розвитку капусти пізньостиглої від 

погодних умов, зв’язок урожаїв цієї культури за 

агрометеорологічними факторами.  

Відомо, що цінність науково-дослідницької діяльності полягає в 
тому, що її результати знаходять своє втілення у практиці 

виробництва. Впровадження наукових розробок у виробництво є 

однією з важливих складових науково-дослідної діяльності, її 
кінцевим результатом. 

У мережі науково-дослідних установ НААН України Інститут 

овочівництва та баштанництва є однією з провідних із розробки 

інноваційної продукції в галузі овочівництва. Інститут здійснює 
моніторинг новітніх наукових розробок, координацію їхнього 

випробування і дальше впровадження найбільш ефективних з них в 

агропромислове виробництво для широкого освоєння. Для більш 
ефективного трансферу селекційних розробок варто провести 

системний аналіз та з’ясувати основні шляхи посилення 

результативності впровадження інновацій з урахуванням специфіки 
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сучасного ринку, його сегментації, спрямованості, ємності та інших 

складових. Основні напрями інноваційної і трансферної роботи 
наступні: визначення цінності розробок; з'ясування техно-екогогічної 

адаптивності розробок до умов конкретного господарства,  

опрацювання і впровадження в сільськогосподарське виробництво 

нових сортів та гібридів овочевих культур  для різних 
природноекологічних зон України.  

Для екологічного випробування сортів овочевих культур 

селекції Інституту було закладено дослідно-випробувальні ділянки в 
різних кліматичних зонах: ФГ «Лан» Полтавської області, Інститут 

сільського господарства Північного сходу, Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Уманський національний 
університет садівництва (Лісостеп), ФГ «Агро МС», Запорізької 

області (центральний Степ), ФГ «Микола. Садиба. Оберіг»  

Херсонської області (Степ), Ніжинський агротехнічний інститут 

Тернопільської область (Полісся). 
До екологічного випробування було залучено сорти капусти 

пізньостиглої білоголової Харківська супер та Лазурна, 

червоноголової  Палета та савойської Розалі. Рослини вирощували 
стосовно до рекомендованої технології вирощування для відповідної 

кліматичної зони. 

За результатами екологічної перевірки всі представлені сорти 
капусти мали високі показники урожайності. Не залежно від зони 

вирощування  показники урожайності були на рівні показників що до 

характеристики сорту. Всі зазначені сорти на  належному рівні 

пройшли виробниче випробування та зарекомендували себе як 
перспективні та можуть бути задіяні у виробництві в даних 

кліматичних зонах країни. На цей час  всі зазначені сорти капусти 

пізньостиглої  широко задіяні у виробництві при вирощуванні на 
товарні цілі і надалі здобувають нових споживачів, які відкривають 

для них нові галузі застосування, нові ринки, а отже, і нових 

споживачів, які можуть сприймати даний продукт, технологію або 

послугу як нові саме для себе. 
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Постановка проблеми. За умови інноваційно-інвестиційного  

розвитку агропромислового виробництва, на який робиться акцент в 

Україні, наукові знання й досвід та їх комерційне використання  є 
фундаментом  сталого економічного зростання [4]. 

Інноваційні процеси у рослинництві мають бути  спрямовані на 

збільшення обсягів виробництва продукції. Це можливо, поряд з іншими 

чинниками, завдяки зростанню врожайності сільськогосподарських 
культур. Тобто, інноваційна політика повинна будуватися на 

вдосконаленні методів селекції, створенні і впровадження у виробництво  

нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, які мають 
відповідати високим продуктивним потенціалом, освоєнні науково 

обґрунтованих систем їх вирощування та насінництва  [5, 7]. Щодо 

вітчизняної галузі овочівництва, то інноваційні розробки селекційного 
характеру мають бути направлені на створення  високопродуктивних, 

адаптованих до  природно-кліматичних умов України сортів овочевих 

рослин, які мають  лікувально-профілактичні, протекторні властивості, 

зовнішню привабливість, придатність до  тривалого зберігання, 
промислової переробки, механізованого збирання та інші ознаки  

підвищення конкурентоспроможності товарної продукції сортів і гібридів 

[6]. На сьогодні в Україні спостерігається необґрунтований процес 
прискореної ліквідації державного сектору економіки з непродуманою 

заміною його нерозвиненою  приватною формою власності, що зумовлює 

значні ускладнення у формуванні розвитку  інноваційної діяльності [5]. 

Тому, безперечно, необхідно враховувати таку тенденцію і, зокрема в 
овочівництві, враховувати цей сегмент економіки, отже створювати 

відповідний селекційний продукт для впровадження у приватному 

секторі. Економічно вигідним у даному напрямі є насінництво, мета – 
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максимальне забезпечення вітчизняного виробника високоякісним 

посівним матеріалом конкурентних сортів певного виду рослин.  
В Україні відмічається вкрай недостатній сортимент багатьох видів 

рослин, перспективних для освоєння у вітчизняному овочівництві, 

здатних розширити асортимент високовітамінної продукції. Тому 

питання урізноманітнення видового і сортового складу рослин, що 
використовуються, або можуть бути використані як овочеві, залишається 

актуальним [2, 3].  Отже, селекційна робота щодо збільшення сортименту 

нетрадиційних та відомих вітчизняному споживачеві, але 
малопоширених видів рослин, зокрема овочевого напряму використання, 

в Україні, була й залишається актуальною та перспективною. Для 

вирішення зазначеної проблеми на Дослідній станції «Маяк» 
Інституту овочівництва і баштанництва НААН уже майже три 

десятиріччя проводяться  комплексні дослідження з малопоширеними 

видами рослин овочевого напряму використання щодо їх  інтродукції, 

селекції, розроблення окремих елементів технології вирощування на 
товарні і насіннєві цілі, освоєння у виробництво і поширення у 

приватному секторі, інформаційно-роз’яснювальна робота про 

значення і цінність продукції нетрадиційних видів рослин тощо.  
Мета роботи – створити конкурентоспроможні 

(високопродуктивні, посухостійкі, з поліпшеним біохімічним складом, 

адаптовані до умов вирощування у зонах Лісостепу і Полісся України) 
сорти малопоширених однорічних і багаторічних пряно-смакових, 

зеленних і делікатесних рослин для потреб вітчизняного овочівництва. 
Результати досліджень. На Дослідній станції «Маяк» Інституту 

овочівництва і баштанництва НААН у результаті проведеної 
селекційної роботи створені сорти малопоширених пряно-смакових і 
зеленних рослин, 48 з яких внесені до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширення в Україні [1] і рекомендовані для 
освоєння агроформуваннями усіх форм власності і господарювання та 
у приватному секторі в усіх зонах України. Сорт щавлю кислого Старт 
внесено до Держреєстру у березні 2021 р. Сорти низки видів рослин 
створено в Україні вперше і вони залишаються на сьогодні єдиними в 
Держреєстрі (таблиця). Актуальним завданням  в цьому напрямі 
досліджень на ДС «Маяк» ІОБ НААН нині є реалізація/передача  
права власності на сорти рослин, укладання  ліцензійних договорів на 
інтелектуальний продукт, що дасть можливість (за  [4]) економити  
час і кошти на здійснення подальших власних досліджень зі створення  
новітнього конкурентоспроможного сортименту овочевих рослин, 
скоротити терміни  їх освоєння, забезпечить збільшення 
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конкурентоспроможної продукції – новітніх розробок селекційного 
характеру, зокрема насіння, сприятиме раціональному використанню 
наукових кадрів. Оскільки відомо, що  процес економічного зростання 
залежить  не лише від створення новинок у вигляді інновацій, а й від  
ступеня їх поширення та масового застосування  [5]. 

 

Сорти малопоширених овочевих рослин – об’єкти інтелектуальної 
власності (оригінатор – Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН України) 
№ 
з/п 

Таксон 
(культура) 

Сорт, гібрид № 
заявки 

№ 
патенту 
на сорт 

№ 
свідоцтва 

про 
держреє-
страцію 

№ 
свідоцтва 

про 
авторство 

1 Цикорій 
кореневий 
(промисловий) 

Цезар 10202001 110399 110192 110193 

2 Цибуля батун Весняний 15104001 170730 171170 170974 

3 Цибуля порей Данко 18105001 190982 190986 190988 

4 Цибуля шніт 
(скорода, 
трибулька) 

Ластівка 12177001 140755 140674 140674 

5 Пастернак  Стимул 08161001 09168 09418 09418 
6 -//- Пульс 13111001 170519  170953 

7 Петрушка 
городня 
листкова 

Стихія 04163002 06358 0680 0680 

8 Петрушка 
городня 
коренева 

Найда 13114001 170524  170955 

9 Чабер садовий Остер 96279001  04885 761 

10 Салат 
посівний 
листковий 

Шар 
малиновий 

00291001  04891 1413 

11 -//- Золотий шар 00291002  04889 1412 
12 -//- Крутянський 15120015 170611  170800 

13 -//- Сніжинка 97291003  04890 855 

14 -//- Лель 19120009 200719 200936 200803 

15 -//- Вишиванка 19120010 200720 200937 200804 
16 Шпинат 

городній 
Красень 
Полісся 

01179001   0682 

17 -//- Фантазія 10179002 150267 150889 150777 
18 Полин 

естрагон 
Уненеж 13132001 160411  160592 

19 -//- Яничар 13132002 160412  160593 
20 Гірчиця 

салатна 
Зорянка 03144001   05201 
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21 -//- Попелюшка 06395001 08414 08435 08168 

22 Мангольд 
(буряк 
листковий) 

Кобзар 13137001 150739 151089 150943 

23 Крес-салат Холодок 04157001 06354  0681 
24 -//- Мереживо 06157001 08599 08434 08169 

25 Селера 
коренеплідна 

Світоч 15201001 170612 171161 170965 

26 -//- Рома 04167001 06356  0679 

27 Бамія (гібіск 
їстівний, окра) 

Діброва 04426001 06359  0683 

28 -//- Сопілка 04426002 06360  07231 

29 Салат 
посівний 
головчастий 

Ольжич 00165002  04887 1414 

30 -//- Годар 97165004  04888 854 

31 -//- Дивограй 01291003   0684 
32 Васильки 

справжні 
Перекотиполе 01340001  04882 0485 

33 -//- Рутан 01340002  04883 0491 
34 -//- Сяйво 01340003  04881 0486 

35 Материнка 
звичайна 

Оранта 15489001 170168 161035 160839 

36 Індау посівний Знахар 08470001 09172 08433 08406 
37 Салат 

посівний 
ромен 

Скарб 12516001 150238 150859 150750 

38 Портулак 
городній 

Світанок 13594001 150768 151114 150968 

39 Фізаліс 
опушений 
(суничний) 

Нектар 15647001 170728 171169 170973 

40 Гісоп 
лікарський 

Небокрай 19450001 200634 200805 200684 

41 Чорнушка 
посівна 

Іволга 96280001  04884 761 

42 Кріп пахучий Санат 14125002 170321  170951 

43 Цибуля 
запашна  

Вишукана 19167001 200732 200960 200822 

44 Цибуля слизун Удай 19444001 200733 200961 200823 

45 Салат 
посівний 
стебловий 

Лелека 19518001 200721 200939 200806 

46 Бугила 
кервель 

Жайворонок 19549001 200737 200855 200732 
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47 Дворядник 
тонколистий 

Молодість 19582001 200741 200864 200740 

48 Щавель 
кислий 

Старт 19131001 Сорт внесено до 
Держреєстру, охоронні 
документи  - на стадії 

оформлення і реєстрації. 

 

Висновки. Створені на Дослідній станції «Маяк» Інституту 
овочівництва і баштанництва НААН сорти малопоширених овочевих 
рослин конкурентоспроможні на ринку, відповідають вимогам, що 
висуваються до сучасних інноваційних селекційних розробок в 
овочівництві і рекомендовані для впровадження в усіх зонах України  у 
відкритому і в закритому ґрунті. Сфери освоєння: сільськогосподарські 
підприємства різних форм власності та господарювання, що займаються 
вирощуванням і збутом овочевої продукції та приватний сектор.  
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Овочівництво є однією з важливих та складних рослинницьких 
галузей України. Овочева продукція цінна й незамінна у раціоні 

харчування населення, що й обумовлює поширення виробництва в 

усіх регіонах. Галузь включає великий набір овочевих культур, що 
вирощують за різними технологіями, з різними термінами дозрівання 

та збирання, зберігання продукції, собівартістю та ефективністю 

виробництва. Особливістю є низька транспортабельність і висока 

трудомісткість виробництва овочів, складна механізація окремих 
виробничих процесів їх вирощування, зокрема збір урожаю. Обсяги 

промислового виробництва овочів недостатньо задовольняють 

потреби населення та переробної промисловості в цій продукції. До 
основних проблем, які гальмують подальший поступ галузі 

овочівництва слід віднести: недостатній розвиток логістики, 

кооперативних об’єднань виробників овочів, що зумовлює низьку 
товарність промислового виробництва та їх стихійний продаж; 

краплинне зрошення насаджень проводиться лише на 12 % площ; 

занепад насінництва; лише 30 % наявних овочесховищ відповідає 

сучасним вимогам зберігання продукції; відсутність прямої державної 
підтримки, в т. ч. і фінансової. Ці проблеми також виділено у 

розробленій Концепції Державної цільової програми розвитку 

овочівництва на період до 2025 року [1]. 
 Світове виробництво свіжих овочів у 2019  р. становило 

312,8 млн т, що на 7 % більше ніж у 2015 році. Загалом за останні 

роки спостерігається стала тенденція зростання їх виробництва. 

Лідером за обсягами виробництва овочів у світі є Китай. Його частка 
становить 58,1 % (181,8 млн т),а в Індії склала – 13,5 % (42,2 млн т), 

В’єтнамі – 4,9 % (15,3 млн т). Частка України незначна – становить 

лише 0,3 % (9,7 млн т).  
Господарства населення виробляють основний обсяг овочів 

відкритого ґрунту з-поміж інших категорій господарств – у 2019 р. 

85,4 % (7,9 млн т) [2]. Надалі для розширення промислового 
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овочівництва, в першу чергу необхідним є вдосконалення агротехніки 

вирощування для зменшення перевитрат фінансових, енергетичних і 
трудових ресурсів. Серед овочів за рівнем виробництва на першому 

місці знаходяться помідори – у 2019 р. 2,2 млн т або 24,2 %, далі 

капуста – 1,6 млн т або 19,1 % та огірки – 1,0 млн т або 11,3 %. 

В Україні сільськогосподарські підприємства реалізують значну 
частку овочів переробним підприємствам – до 50 %. В цілому у 

2019 р. було реалізовано 905,9 тис. т, а це дещо менше ніж у 

попередньому році (на 5,6 %). Основним організованим каналом збуту 
для господарств населення залишаються міські ринки.  

Протягом останніх років спостерігається стабільність у 

споживанні овочів та баштанних – 160–165 кг на особу в рік, що 
практично відповідає встановленій раціональній нормі у 161 кг. Слід 

зауважити, що серед країн світу найвищий попит на овочі у Китаї – 

377 кг на особу в рік, Румунії – 196 кг та Білорусі – 171 кг. 

Окремі області України вже наблизилися до європейського 
рівня споживання овочів, зокрема жителі Полтавської, Миколаївської, 

Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської – 167–185 кг на 

особу в рік. Однак у декількох областях споживання є меншим за 
раціональну норму, зокрема в Хмельницькій, Волинській, Донецькій – 

144–155 кг. Це пояснюється тим, що у центральних і південних 

областях вирощують овочі, попит на які вищий – помідори, солодкий 
перець, а у поліських – морква, столові буряки, капуста, попит яких є 

дещо меншим. Загальний фонд споживання овочів у 2019 р. дещо 

збільшився порівняно з 2015 р. і становив 6,9 млн т. Загальна 

пропозиція овочів і баштанних культур формується переважно за 
рахунок внутрішнього виробництва і запасів на початок року – разом 

це 97,8 % (14,4 млн т).  

На овочі зберігається регіональна диференціація цін: вони нижчі 
в північно-західних областях (Волинська, Чернігівська, Житомирська, 

Рівненська), оскільки сформувалися під впливом високого рівня 

пропозиції (сприятливі для цих культур природно кліматичні умови, 

найбільша концентрація виробництва) та низького попиту (висока 
самозабезпеченість і недостатній рівень доходності населення). Вищі 

ціни спостерігаються у промислових центрах (Дніпрі, Запоріжжі, 

Ужгороді, Донецьку, Луганську, Одесі). Характерною особливістю 
індустріальних та південних регіонів навпаки є високий попит (дещо 

вища купівельна спроможність, низький рівень власного виробництва) 

та недостатня пропозиція (менш сприятливі умови вирощування, а 
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відтак вища капіталоємність, суттєвіші транспортні витрати на 

доставку). 
За зниження урожаю тих чи інших овочевих культур – ціни 

зростають, за перевиробництва, навпаки, знижуються і виробники 

навіть не мають змоги відшкодувати виробничу собівартість. У 

2020 р. станом на кінець грудня 2020 р. спостерігалося здешевлення 
овочів нового урожаю порівняно з цим періодом 2019 р. Так, 

роздрібна ціна на картоплю становила 8,96 грн /кг (зниження на 33 %), 

на капусту – 4,76 грн /кг (на 27,3 %), на моркву – 6,00 грн /кг 
(збільшення на 7 %), на буряк – 5,39 грн/кг (зниження ціни на 21 %). 

На цибулю середня роздрібна ціна становила 5,12 грн/кг (зниження у 

1,8 разу). 
Наприкінці відзначимо, що для ринку овочів характерним є  

високий рівень самозабезпеченості. Його місткість формується 

переважно за рахунок вітчизняного виробництва. Серед причин, які 

стримують розвиток галузі овочівництва слід виділити повільну 
переорієнтацію виробників до сучасних вимог ринку, низький рівень 

їх економічних взаємовідносин та недостатньо оновлена матеріально-

технічна база підприємств, у т. ч. і переробних. Необхідно активно 
запроваджувати у виробництво світові стандарти якості й безпеки 

продукції, розбудовувати сучасну ринкову інфраструктуру та систему 

маркетингу, зокрема створити дієву систему кооперації з 
виробництва, заготівлі та зберігання овочів, урізноманітнити 

асортимент і сортимент овочів з подальшим розвитком їх органічного 

виробництва. Необхідна підтримка держави як фінансова, так і 

законодавча у створенні привабливого інвестиційного середовища для 
подальшого розвитку галузі овочівництва з орієнтацією на ресурсо- і 

енергоощадну техніку і технологію. Вважаємо, що в найближчій 

перспективі суттєвого поступу вітчизняного ринку овочів очікувати 
не варто і, як у попередні роки, основна частка у формуванні товарної 

пропозиції належатиме господарствам населення.  
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Ринок овочевої продукції характеризується надзвичайно 
великим різноманіттям продуктів, які відносять до овочевих, 
включаючи заморожені овочі, овочеві консерви, ферментовані, 
засушені продукти та інше. В Україні вирощується понад 100 видів 
овочевих культур, широко розповсюджених – близько 40 видів, а 
найпоширеніших – 10–12. З роками асортимент розширюється за 
рахунок так званих малопоширених або нішевих овочевих культур. 

У господарствах населення вирощується більшість овочів: 98% 
картоплі, 95% огірків, 93% буряка столового, 91% капусти 
пізньостиглої, 88% моркви, тобто ключовими виробниками овочів 
виступають господарства населення. Разом з тим урожайність овочів  
у  господарствах населення є нижчою, ніж середня по галузі. 

Малопоширені овочі та зелень також виробляються переважно у 
господарствах населення та, подекуди, фермерами. Незважаючи на 
високу харчову цінність, широкому впровадженню у виробництво 
зелених, пряносмакових, пряноароматичних овочевих культур 
перешкоджають низька технологічність, непридатність до 
індустріального вирощування, значні затрати ручної праці, 
недостатність інформації про умови вирощування та цінні харчові 
властивості багатьох овочів. На вітчизняному овочевому ринку все 
ще спостерігається слабке асортиментне різноманіття. Структура 
пропозиції представлена переважно культурами борщового 
набору. Україні бракує вітамінної продукції – перцю солодкого, 
баклажана, часнику, багатьох зеленних і салатних культур. 
Сумарна частка цих культур у валовому виробництві становить 
6,2 %, тоді як в Європі на їх частку припадає 25–35 %. Відтак є 
необхідність урізноманітнити асортиментну пропозицію, знизити 
собівартість виробництва, забезпечити потужності зі збереження. 

Певну частину у загальному обсягу пропозиції на 
внутрішньому ринку становить імпорт: це переважно тепличні 
овочі, які поставляються у позасезонний період, зелень, екзотичні 
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овочі та овочі, попит на які в деякі періоди часу не покривається 
внутрішніми виробниками. У 2018 році Україна імпортувала 
тепличних овочів 15, 5 тис. т вартістю майже 20 млн. дол.  

Основними імпортерами овочів в Україну є Туреччина, 
Польща, Нідерланди, Італія, Іспанія, Македонія, Єгипет, Індія, 
Китай. Польща постачала в Україну широкий перелік овочів, 
серед яких провідні позиції займали суміші заморожених овочів 
та листові салати. Голландія постачала переважно цибулю, 
перець солодкий, картоплю, помідори, листові салати та 
баклажани. З Китаю Україна імпортувала переважно сушені 
овочі та часник, а з Іспанії — перець солодкий (болгарський), 
томати, баклажани, часник, селеру, огірки та гарбузи. З Італії 
ввозили руколу, цикорій, шпинат та інші зеленні культури і 
салати, а також цвітну капусту та броколі. Останнім часом 
додалися імпортери цибулі з Узбекистану, Казахстану та 
Азербайджану. 

Деяку частину виробленої овочевої продукції Україна 
експортує. За даними Всесвітньої Торгової Організації експорт 
українських овочів у 2017 р. склав 283 млн дол. Цибуля, огірки, 
тепличні овочі є затребуваними на ринках ЄС, Великобританії; 
баштанні – на ринках ЄС, Білорусі, Великобританії. Перероблені 
овочі (заморожені, томатна паста) постачаються переважно на 
ринки ЄС, Азії, Китаю, Індії, країн Перської затоки.  

У 2019 р. експорт свіжих овочів упав з 65 тис. т до 55 тис. т. 
Збільшилися лише продажі цибулі (з 14 до 20 тис. т). Україна в 
світовому рейтингу експортерів овочів минулого року зайняла 41-е 
місце, з показником у 185 млн дол. і часткою менш ніж 0,3 % в 
глобальній торгівлі.     

Моніторинг ринку овочів в Україні свідчить про наявність ряду 
проблем у вітчизняному овочівництві, які призводять до скорочення 
посівних площ і обсягів виробництва. Основними серед згаданих 
проблем є: 

 кліматичні зміни на території України; 
 собівартість вирощування овочів є вищою, ніж інших 

ліквідних культур – кукурудза, соняшник, пшениця; 
 наявність тіньового ринку овочів, частка якого оцінюється 

вітчизняною плодоовочевою асоціацією в 75–80%; 
 відсутність у виробників доступу до ефективних технологій 

зберігання, транспортування та пакування овочів; 
 недостатня кількість овочесховищ; 
 слабка державна підтримка виробників. 
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У структурі посівних площ в Україні овочі займають близько 

2,0 %, тоді як зернові – 54,8 %. Проте у структурі продовольчого 

кошика овочі складають понад 20 %. Останніми роками овочеві й 

баштанні культури вирощували на площі 517–528,5 тис. га, а валовий 

збір у 2019–2020 роках складав: овочів відкритого ґрунту –  

9,1–9,2 млн т; овочів захищеного ґрунту – 504,2–525,6 тис. т; 

продовольчих баштанних культур – 494,8–556 тис. т. Урожайність 

овочів у сільськогосподарських підприємствах становила  

39,6–41,6 т/га, тоді як у господарствах населення – 19,1–20,5 т/га, що 

значно нижче розвинених країн світу (12 рейтингова позиція серед 

країн Європи). З виробництва овочів Україна посідає сьоме місце у 

світі, щороку вирощуючи 238,1–240 кг/людину. Однак до споживачів 

надходить лише 69,1 %, або 163,9 кг/людину. Це відповідає існуючим 

науково обґрунтованим нормам споживання овочевих і баштанних 

культур (161 кг/людину), проте значно менше, ніж у передових 

країнах світу. Водночас овочі є незамінною складовою харчового 

раціону людини, що зумовлено вмістом вітамінів, мікроелементів, 

поживних речовин. Вони сприяють поліпшенню здоров’я населення, 

що має загальнодержавне значення. Збільшення виробництва й 

споживання овочів в Україні можливе шляхом наукового 

забезпечення, через провайдинг інноваційно-інвестиційної моделі 

розвитку галузі. Стратегія розвитку галузі овочівництва на період до 

2030 року зорієнтована за двома основними напрямами: 

 1. Виробництво овочевої продукції у великотоварних 

господарствах для переробних підприємств за інноваційними 

технологіями із застосуванням сучасних інтенсивних способів і 

прийомів вирощування (зрошення, удобрення, захист від хвороб і 
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шкідників), застосування технічних засобів нового покоління 

(ґрунтообробна техніка, сівалки точного висіву насіння, 

розсадосадильні машини, комплексні технічні агрегати з догляду, 

збирання та доробки врожаю), використання сучасних сховищ з 

регульованими режимами зберігання. Таке виробництво переважно 

сконцентровано у Херсонській, Миколаївській, Черкаській, 

Дніпровській, Одеській, Львівській, Запорізькій та Кропивницькій 

областях. Частка у валовому виробництві овочевої продукції у 

таких крупнотоварних господарствах України складає лише 15,4 %. 

До 2030 року виробництво овочів у таких господарствах планується 

збільшити до 30 %.  

2. Виробництво овочевої продукції у господарствах населення з 

переходом до 2030 року від безсистемного ведення галузі до 

кооперативної моделі розвитку на базі створення цехів з виробництва 

та переробки продукції, заготівельних пунктів та транспортної 

інфраструктури. Такий спосіб виробництва продукції овочівництва у 

господарствах населення наразі охоплює всі ґрунтово-кліматичні зони 

і в цілому в Україні становить 84–86 % (Степ – 75–80 %, Лісостеп – 

85–90, Полісся – 90–95%). 

Концепцією розвитку овочівництва і картоплярства передбачено 

утворення сильних виробничо-торговельних кластерів, які зможуть 

організувати ефективне виробництво високоякісних овочів і 

післязбиральну доробку: сортування, миття, зберігання, упаковку, 

доставку до місць продажу чи споживання. Це дасть додатковий 

імпульс для розвитку галузі на перспективу, адже до 2030 року 

планується збільшення обсягів виробництва овочевих і баштанних 

культур до 18,5 млн  т  і експорту – до 1,85 млн  т. Особлива роль у 

вирішенні цього завдання належить розширенню асортименту 

виробництва овочевої продукції, адже на овочевому ринку України і 

світу не задовольняється попит на малопоширені (нішеві) та зеленні 

овочі, виробництво яких є вкрай недостатнім (на рівні 2,0 %) коли в 

країнах Європи цей показник сягає 30 %, у тому числі салату – понад 10 %. 

За даними ФАО Україна входить до 10 провідних виробників 

баштанної продукції у світі як за площею посівів, так і за показниками 

валового виробництва продукції. У сучасних умовах галузь 

демонструє тенденцію до зростання виробництва в усіх категоріях 
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господарств. Так за останні 5 років посівні площі під баштанними 

культурами в Україні зменшилися на 14 % і у 2020 році становили 

63,6 тис. га, проте валове виробництво є стабільним і знаходиться на 

рівні 500–570 тис. т. 

Проаналізувавши виробництво баштанних культур в Україні, 

слід відмітити що лідером залишається Південний регіон, частка якого 

у загальному виробництві складає понад 50 %, де зібрано у 2020 році 

близько 260 тис. т плодів з площі 32,4 тис. га. 

Структура виробництва баштанних культур за регіонами 

України: Південь – 50 %, Центр – 27 %, Схід – 19 %, Захід – 2,0 %, 

Північ – 2,0 %. 

Найбільшим виробником є Херсонська область з показниками 

185,7 тис. т що більше 70 % від валового виробництва південного 

регіону, потім Запорізька – 29,7 тис. т. Найменші показники у 

Одеській та Миколаївській областях з виробництвом 19,3 тис. т, і  

23,4 тис. т відповідно. Структура виробництва баштанних культур у 

Південному регіоні України: Херсонська область – 71,9 %, Запорізька 

– 11,5 %, Миколаївська – 9,1 %, Одеська – 7,5 %. 

Проаналізувавши викладені вище показники, можна зробити 

висновок, що наразі стан виробництва баштанної продукції на Півдні 

України не відповідає сучасним вимогам інноваційного розвитку 

галузі. 
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Відповідно до визначення Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (IFOAM) «органічне сільське 

господарство» – виробнича система, яка підтримує здоров’я ґрунтів, 
екосистем і людей.  

Протягом останнього десятиліття органічне сільське 

господарство відчуває небувалий економічний підйом. В основному, 

збільшення попиту пов’язане зі зростаючою тривогою з боку 
споживачів з приводу безпеки харчових продуктів, вироблених 

загальноприйнятими способами. У свою чергу, сільгоспвиробники 

усвідомили, що споживачі готові платити більш високу ціну за 
продукти, вирощені органічним способом. 

Органічне сільське господарство об'єднує традиції, 

нововведення та науку, щоб поліпшити стан навколишнього 
середовища і розвивати справедливі взаємини і гідний рівень життя. 

Багаторічна практика інших країн демонструє екологічні, 

екологічні та соціальні переваги органічного виробництва, серед яких: 

 підвищення незалежності виробника від зовнішніх джерел 
фінансування, поставок отрутохімікатів, мінеральних добрив, 

зменшення енерго- і трудовитрат на одиницю продукції; 

 нарощування кількості робочих місць в сільській місцевості, 
розвиток місцевих ринків екологічної продукції; 

 високі смакові і поживні якості виробленої продукції; 

 мінімізація негативного впливу на природу, у тому числі 

зменшення забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод, 
атмосфери, збереження біорізноманіття; 

 більш етична і природна поведінка людини в екосистемі, 

частиною якої вона є, зокрема, зменшення страждань 
сільськогосподарських тварин. 

Українську органічну продукцію купують переважно країни ЄС. 

У 2019 році Україна посіла 2-ге місце зі 123 країн за обсягами 



 156 

імпортованої органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки 

порівняно з попереднім роком. 
Так, протягом 2019 року до ЄС ввезено 3,24 млн. тонн 

органічної агропродовольчої продукції, більше 10 % з якої – 

українська. При цьому український імпорт до ЄС збільшився на 27 % 

– з 265,8 тис. тонн у 2018 році до 337,9 тис. тонн в 2019 році. 
Україна за своїми природно – кліматичним та ґрунтовим 

потенціалом має унікальну можливість зайняти одне з провідних 

місць серед виробників органічної продукції. 
Слід зауважити, що в останні півтора десятиліття органічне 

виробництво в нашій державі активно розвивається. 

Більшість українських органічних господарств розташовані в 
Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, 

Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях. 

В останні роки налагоджено вітчизняну переробку органічної 

сировини та виробництво  крупів, борошна, молочних та м'ясних 
продуктів, соків, сиропів, повидла, меду, олії, лікарських трав. 

Україна експортувала понад 80 різних органічних продуктів до 

близько 35 країн з них: є Нідерланди, Німеччина, США, Швейцарія, 
Італія, Великобританія, Австрія, Польща, Чехія, Франція, Угорщина, 

Румунія, Бельгія, Болгарія, Литва, Канада та Данія. Українські 

виробники також експортують в Австралію та деякі азіатські країни.  
 

Основні види експортованої органічної продукції 

Топ-10 українських експортованих 

органічних продуктів 
Обсяг, тисяч тонн 

Кукурудза 150,0 

Пшениця 90,0 

Соя 60,2 

Насіння соняшника 20,7 

Соняшникова олія 11,3 

Ріпак 8,6 

Яблучний сік (концентрат) 5,6 

Лохина (заморожена) 5,5 

Спельта 5,1 

Яблука (свіжі) 4,5 

Інші продукти 28,5 
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Основними експортним продуктами є зернові, олійні, ягоди, 
гриби, горіхи фрукти. Також експортуються макуха соняшника, 
борошно, олія соняшникова, шрот соняшниковий, яблучний 
концентрат та березовий сік. 

За даними моніторингу, проведеного Міністерством економіки, 
у 2019 році загальна площа сільськогосподарських земель з 
органічним статусом та перехідного періоду склала близько 
468 тис. га (1,1 % від загальної площі земель сільськогосподарського 
призначення України). При цьому нараховувалося 617 операторів 
органічного ринку, з них 470 – сільськогосподарські виробники. 

Сьогодні внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в 
Україні продовжує розширюватись через основні мережі 
супермаркетів. Основними видами органічної продукції, яка 
виробляється в Україні є зернові культури, молоко та молочні 
продукти, крупи, м’ясо та м’ясні продукти, фрукти та овочі. 

За 2020 рік на 17 % зросла кількість операторів 

органічного виробництва в Україні. 
За оцінками Федерації органічного руху України, внутрішній 

споживчий ринок органічних продуктів в Україні порівняно з 2006 
роком зріс більше, ніж у 90 разів і становив у 2019 році 36 млн грн. 

Українська органічна продукція експортується, переважно, у 
країни ЄС. За даними Мінагрополітики, експортними позиціями є 
зернові та олійні культури, ягоди, чорниця, березовий сік, гарбузове 
насіння, гірчиця, яблучний концентрат.  

Незважаючи на існуючий прогрес у розвитку органічного 
виробництва в Україні, експерти відмічають низку факторів, які 
гальмують  реалізацію масштабного потенціалу України у цьому 
сегменті аграрного сектора. Це передусім недосконалість діючого 
нормативного – правового регулювання для органічного виробництва; 
відсутність ефективної системи державного нагляду (контролю) з 
боку держави за виробництвом та якістю продукції, що спричиняє 
недобросовісну конкуренція серед виробників, роздрібних продавців 
та призводить до шахрайства (псевдоорганічні продукти)на 
внутрішньому та міжнародних ринках; відсутність системи 
ефективного захисту прав споживачів та дієвої системи санкцій щодо 
фальсифікатів продукції тощо. 

Разом з тим маємо надію, що найближчим часом проблемні 
питання будуть вирішені, ураховуючи те, що галузеве міністерство 
визнає розвиток органічного виробництва, як один із пріоритетних 
напрямків своєї діяльності. 
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Порівняльна динаміка сертифікованих органічних площ  

та кількості органічних господарств в Україні 
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Споживання органічної продукції в Україні у 2006–2019 роках, млн грн 
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