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ОВОЧЕВИХ РОСЛИН 

 (ДО 45-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УСТАНОВИ) 

 

Касян О.І., Позняк О.В., Птуха Н.І.,  

Фесенко Л.П., Несин В.М. 
Дослідна станція «Маяк» 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

с. Крути, Чернігівська обл., Україна 

e-mail: dsmayak@ukr.net 

 

Вступ. Селекційно-дослідна станції «Маяк» (тепер Дослідна 

станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної 

академії аграрних наук України) створена в насінницькому радгоспі ім. 

Котовського в с. Крути Ніжинського району Чернігівської області (за  

наказом Міністерства сільського господарства СРСР № 192 від 26 

квітня 1974 року) [1]. Якщо у перші десятиріччя діяльності установи 

основною метою було удосконалення  технології механізованого 

вирощування і збирання насіння овочевих культур та кормових 

коренеплодів в районах Полісся УРСР), то з 1993 року у тематиці 

досліджень переважає селекційна роботи з овочевими рослинами. 

Насьогодні цей напрям займає 80% тематик НДР, що виконуються в 

установі. 

Мета роботи – створення конкурентоспроможних 

(високопродуктивних, посухостійких, з поліпшеним біохімічним 

складом, адаптованих до умов вирощування у зонах Лісостепу і 

Полісся України) сортів основних овочевих рослин для потреб 

вітчизняного овочівництва. 

Результати досліджень. На Дослідній станції «Маяк» ІОБ 

НААН у результаті проведеної селекційної роботи створені і 

пропонуються агровиробникам конкурентоспроможні сорти основних 

овочевих культур – огірка, цибулі городньої (ріпчастої) та гороху 

овочевого, які внесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні [2]. Створені сорти 

рекомендовані для освоєння агроформуваннями усіх форм власності і 

господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України. Як 

mailto:dsmayak@ukr.net
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відомо,  процес економічного зростання залежить  не лише від 

створення новинок у вигляді інновацій, а також й від  ступеня їх 

поширення та масового застосування. Тому на сьогодні актуальним 

завданням  в цьому напрямі досліджень на Дослідній станції «Маяк» 

ІОБ НААН є реалізація/передача  права власності на сорти рослин, 

укладання  ліцензійних договорів на інтелектуальний продукт, що 

дасть можливість економити  час і кошти на здійснення подальших 

власних досліджень зі створення  новітнього конкурентоздатного 

сортименту овочевих рослин, скоротити терміни  їх освоєння, 

забезпечить збільшення конкурентоспроможної продукції - новітніх 

розробок селекційного характеру, зокрема насіння, сприятиме 

раціональному використанню наукових кадрів.  

Нижче наведено господарську характеристику та морфолого-

ідентифікаційні ознаки сортів селекції Дослідної станції «Маяк» ІОБ 

НААН, які пропонуються агровиробникам України. 

Огірок посівний. 

Гібрид Джекон F1 (у Держреєстрі з 2008 р.). Середньораннй, 

від масових сходів до початку плодоношення 38-43 доби. Рослини 

переважно жіночого типу цвітіння. Головне стебло середньої 

довжини, слабо розгалужене.  

Зав’язь овальноциліндричної форми, з горбкуватою 

поверхнею, складним рідким опушенням, чорношипа. Зеленець 

циліндричної форми, горбкуватий, довжиною 8-11 см, за масою плоди 

середньої величини - 80-90 г., поперечний розріз округло тригранний. 

Шкірка зеленця зеленого кольору з світлими смугами до 1/3 плоду, 

тонка і не груба, м’якуш хрусткий та ніжний. Тривалість зберігання 

зеленого кольору зеленця при звичайних умовах 8-10 діб. Насінник 

довжиною 10-14 см, діаметром 6-7 см, світло-коричневий, з 

середньою або крупно клітчастою сіткою. 

Гібрид високоврожайний: середня загальна урожайність 32,6 

т/га, товарна – 25,5 т/га. Період плодоношення залежить від погодно-

кліматичних умов і в середньому триває 47 діб. Плоди гібриду мають 

привабливий товарний вигляд, високі смакові якості, придатні для 

соління та консервування. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,7 

балів, солоних – 4,8 балів. Гібрид відносно стійкий проти 

пероноспорозу.  

Сорт Дарунок осені (у Держреєстрі з 2015 р.). Урожайність 

плодів 27,1 т/га, товарна – 21,1 т/га, товарність 78%. Кількість діб від 

масових сходів до початку плодоношення  – 40, період плодоношення 
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– 58 діб. Результати біохімічного аналізу плодів: вміст сухої речовини 

4,11%; загального цукру 2,26%; аскорбінової кислоти 9,69 мг/100 г.; 

нітратів 237 мг/кг. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 5,0 балів, 

солоних – 4,5 балів. Універсального використання. 

 Зав’язь циліндричної і видовжено-яйцеподібної форми з 

опушенням  чорного забарвлення. Зеленець  циліндричної форми, у 

поперечному розрізі округло-тригранний, довжиною 9-11 см. За 

масою плоди  дрібні – 80-90 г. Тривалість зберігання зеленого кольору 

зеленця 8-10 діб. Насінники довжиною 10-14 см, діаметром 6-8 см, 

коричневого забарвлення зі слабо вираженою клітчастою сіткою.  

Сорт Ніжинський дар (у Держреєстрі з 2015 р.). Сорт 

середньопізній, від масових сходів до початку плодоношення 46 діб. 

Насіння дозріває через 85-100 діб. Тривалість плодоношення 42 доби. 

Урожайність  плодів 32 т/га. Стійкість проти пероноспорозу висока – 

7 балів. 

Результати біохімічного аналізу плодів: вміст сухої речовини 

5,49%; загального цукру 2,12%; аскорбінової кислоти 14,00 мг/100 г; 

нітратів 49 мг/кг. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 4,86 балів, 

солоних – 5,0 балів.   

Морфолого-ідентифікаційні ознаки. Тип росту рослин – 

індетермінантний, стебла розгалужені, довжина стебла 180 см.  

Положення листкової пластинки у просторі горизонтальне. Довжина 

листка 16 см. Рослина за виявленням статі однодомна. Кількість 

жіночих квіток на вузлі – переважно одна. 

 Забарвлення зовнішнього покриву зав’язі чорне. 

Партенокарпія відсутня. Плід – зеленець за довжиною середній – 10-

12 см, діаметром 3 см; форма поперечного перерізу зеленця кутаста 

(тригранна), форма основи плоду тупа, форма верхівки – округла. 

Основне забарвлення шкірки плоду у фазу технічної стиглості зелене 

помірної інтенсивності. Ребристість плоду помірна, шви відсутні, 

зморшкуватість на поверхні плоду відсутня. Тип покриву плоду – 

лише шипики, їх розташування не щільне. На поверхні плоду наявні 

горбочки, розмір горбочків середній. Смужки на поверхні плоду 

середньої довжини; плями наявні, поширені переважно смугами,  

займають 2/3 довжини плоду, розтащовані щільно.  

Сорт Ніжинський 23 (у Держреєстрі з 2017 р.).  Сорт 

середньопізній, від масових сходів до початку плодоношення 45 діб. 

Насіння дозріває через 85-100 діб. Тривалість плодоношення 56 діб. 

Вирізняється високою загальною та товарною урожайністю плодів: 
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33,6 т/га та 28,4 т/га відповідно, за товарності 84,5%. Період від 

масових сходів до початку плодоношення 45 діб, у стандарту 42 доби. 

Період плодоношення становить 56 діб. Стійкість проти 

пероноспорозу  висока (7 балів). Вміст у плодах: сухої речовини 4,92%; 

загального цукру 2,26%; вітаміну С 13,3 мг/100 г; нітратів 40 мг/кг. 

Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 4,9 балів, солоних – 5,0 балів. 

Тип росту рослин – індетермінантний, стебла розгалужені, 

довжина стебла 180 см.  Положення листкової пластинки у просторі 

горизонтальне. Довжина листка 15 см. Рослина за виявленням статі 

однодомна. Кількість жіночих квіток у вузлі – переважно одна. 

Забарвлення зовнішнього покриву зав’язі чорне. Партенокарпія 

відсутня. Плід–зеленець за довжиною короткий – 8 см (сорт 

корнішонного типу), діаметром  3 см; форма поперечного перерізу 

зеленця кутаста (тригранна), форма основи плоду тупа, форма 

верхівки – округла. Основне забарвлення шкірки плоду у фазу 

технічної стиглості зелене помірної інтенсивності. Ребристість плоду 

помірна, шви відсутні, зморшкуватість на поверхні плоду відсутня. 

Тип покриву плоду – лише шипики, їх розташування дуже щільне. На 

поверхні плоду наявні середні горбочки. Смужки на поверхні плоду 

середньої довжини; плями наявні, поширені переважно смугами, 

займають 2/3 довжини плоду, розташовані щільно. Наліт на плодах 

помірний, плодоніжка коротка. Основний колір шкірки плоду у фазі 

фізіологічної стиглості (насінника) коричневий. 

Цибуля городня (ріпчаста). 

Сорт Маяк (у Держреєстрі з 2001 р.).  Сорт гострий, 

універсального використання. Вирощується в одно- і дворічній (через 

сіянку) культурі. У дворічній культурі вирощується переважно 

місцевим населенням. Від масових сходів до достигання цибулі-ріпки 

110-120 діб. Сорт відносно стійкий до пероноспорозу. Кількість достиглих 

цибулин перед збиранням досягає 92, після дозарювання – 96%. Лежкість 

95-99% протягом 8-10 місяців. Урожайність 20,0-26,0 т/га. Товарність до 99%. 

Цибулина округлоплеската, масою 70-150 г. Індекс форми 

0,7. Зовнішні сухі луски світло-фіолетові, з рожевим епідермісом, 

внутрішні соковиті – білі,  з фіолетовим епідермісом. Вміст у 

цибулині сухої речовини 15-18%, загального цукру – 10,7%, вітаміну 

С – 7,2 мг %. 

На рослині формується 6-8 листків середньої довжини з 

восковим нальотом. Ідеально підходить  для вигонки зелені в 

несезонний період. Придатний для споживання у свіжому вигляді та для 
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переробки (консервна промисловість, сушка). Рекомендується для 

вирощування в усіх кліматичних зонах України. 

Сорт Заграва (у Держреєстрі з 2008 р.). Сорт має помірну 

кількість листків на псевдостеблі 8-12 штук, довжиною 45-62 см, 

шириною  1,0-1,5 см. Листки темно-зеленого забарвлення помірної 

інтенсивності з помірним восковим нальотом. Форма типової 

цибулини округла, за розміром, висотою та діаметром     цибулини – 

велика. Висота цибулини в середньому становить 6,4 см, діаметр – 5,6 

см. Індекс форми (відношення висоти до діаметру) 0,9-1,1. Зовнішніх 

лусок – 3-4, вони червоного забарвлення. Форма плеча верхівки (у 

поздовжньому розрізі) – округла. Колір сухих лусок червоний, 

забарвлення соковитих лусок – червонувате, вони середньої товщини. 

Сорт  одногніздний, малозачатковий, за довжиною 

вегетаційного періоду  середньопізній, від посіву  до достигання 

цибулі-ріпки необхідно 118-125 діб. Кількість стрілок на одну 

цибулину – 2-5. Висота стрілок 95-115 см. Діаметр суцвіття 7-8 см. 

Число листків на насінниках до 20. Листки середньої довжини, з 

помірним восковим нальотом.  

Сорт має потенційну урожайність 28-36 т/га, у тому числі 

товарну 26-35 т/га за товарності 97%. Середня маса товарної цибулини 

160 г. Біохімічний склад: сухих речовин – 15,0%, загального цукру – 

10,4%, сахарози – 8,2%, моноцукрів – 1,8%, аскорбінової кислоти – 7,3 

мг/%, нітратів – 24 мг/кг. 

Сорт характеризується дуже доброю лежкістю (97-98%) і 

зберігає товарні якості протягом 8-9 місяців. Вирощувати можна як в 

однорічній культурі безпосередньо із насіння, так і у дворічній.  

 Сорт Перлина (у Держреєстрі з 2014 р.).  Має помірну 

кількість листків на псевдостеблі 8-12 штук, довжиною 45-65 см, 

шириною – 1,0-1,5 см. Листки темно-зеленого забарвлення помірної 

інтенсивності з помірним восковим нальотом. Форма типової 

цибулини округла, за розміром, висотою та діаметром     цибулини – 

середня. Висота цибулини в середньому становить 6,8 см, діаметр – 

5,8 см. Індекс форми 1,17. Форма плеча верхівки  – округла. Колір 

сухих лусок цибулини білий, інтенсивність основного кольору сухої 

шкірки помірна, відтінок кольору сухої шкірки – сіруватий; 

забарвлення соковитих лусок – біле, середньої товщини.  Сорт  

одногніздний, малозачатковий.  

Сорт середньопізній, від посіву  до достигання цибулі-ріпки 

110-122 доби, від висаджування маточників цибулі і до повного 
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достигання насіння 108-120 діб. Урожайність 26,0-38,0 т/га, у тому 

числі товарна 27,0-36,0 т/га за товарності 98,2%. Середня маса 

товарної цибулини 107-128 г у залежності від способу вирощування. 

Хімічний склад: сухщї речовини – 10,09%, загального цукру – 5,62%, 

сахарози – 2,03%, моносахару – 3,49%, аскорбінової кислоти – 4,75 

мг/100 г. 

 Сорт характеризується доброю лежкістю і зберігає товарні 

якості протягом 6-7 місяців. Вирощувати рекомендується в однорічній 

культурі.  

Горох посівний (овочевий). 

Сорт Ланковий (у Держреєстрі з 2009 р.). Сорт 

середньопізній, від появи масових сходів до дозрівання насіння 85 діб. 

Загальна урожайність бобів 23,4 т/га, товарна урожайність бобів 20,5 

т/га, товарність 88%. Вихід зеленого горошку  47%. Урожайність 

зеленого горошку – 9,6 т/га.  

Насінина неправильної форми, забарвлення сім’ядолей зелене, 

чорне забарвлення рубчика (шва) відсутнє. Рослина за висотою висока 

(82-90 см), стебло за довжиною довге – близько 75 см, фасціація 

стебла відсутня. Забарвлення листка зелене, помірної інтенсивності, 

на листках наявний сіруватий відтінок. Біб за довжиною дуже довгий 

– понад 10 см, за максимальною шириною – середній – 1,6 см. 

Пергаментність наявна. Біб зеленого забарвлення, інтенсивність 

зеленого кольору помірна. На рослині формується максимальна 

кількість бобів 6-8. Кількість насінних зачатків у бобі – велика – 10-

12. Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин помірна. Час 

достигання насіння пізній. Зморшкуватість сім’ядолей наявна, ступінь 

зморшкуватості помірна.  

Сорт Спадок (у Держреєстрі з 2009 р.). Сорт середньопізній, 

від появи масових сходів до дозрівання насіння 92 доби. Загальна 

урожайність  бобів 28,2 т/га, товарна урожайність бобів 24,2 т/га. Маса 

1000 зерен 517,5 г. Сорт має великі соковиті лопатки, маса 100 бобів – 

1047,5 г. 

Насінина неправильної форми, забарвлення сім’ядолей зелене, 

чорне забарвлення рубчика (шва) відсутнє. Рослина без проявів 

антоціану. Рослина за висотою дуже висока (135-140 см), стебло за 

довжиною дуже довге – близько 120 см, фасціація стебла відсутня. 

Забарвлення листка жовто-зелене,  на листках наявний сіруватий 

відтінок. Час цвітіння пізній. Максимальна кількість квіток на вузлі 

дві.  Колір паруса квітки від білого до кремового. Біб за довжиною 
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дуже довгий – близько 13 см, за максимальною шириною – дуже 

широкий – 2,8 см. Пергаментність частково наявна, потовщення 

стулок наявне. Біб жовтого кольору. На рослині формується 

максимальна кількість бобів 6-8. Кількість насінних зачатків у бобі – 

велика – 8-9. Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин 

помірна. Час достигання насіння пізній. Зморшкуватість сім’ядолей 

наявна, ступінь зморшкуватості сильна.  

Висновки. Зусиллями селекціонерів Дослідної станції «Маяк» 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН з метою збагачення 

вітчизняного сортименту створено низку конкурентоспроможних 

сортів основних овочевих рослин, які відповідають вимогам, що 

висуваються до сучасних інноваційних селекційних розробок в 

овочівництві і на сьогодні освоєні в агроформуваннях усіх форм 

власності і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах 

України та користуються попитом у споживачів відповідної продукції.  
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СЕЛЕКЦІЯ ОДНОРІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ПРЯНО-

СМАКОВИХ, ЗЕЛЕННИХ І ДЕЛІКАТЕСНИХ ОВОЧЕВИХ 

КУЛЬТУР НА ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ «МАЯК» ІОБ НААН – 

 ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ  

(ДО 45-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ УСТАНОВИ) 

 

Касян О.І., Позняк О.В., Чабан Л.В. 
Дослідна станція «Маяк» 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

с. Крути, Чернігівська обл., Україна 
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Вступ. В Україні у 90-х роках минулого сторіччя був 

відсутнім або вкрай недостатнім сортимент багатьох видів рослин, 

перспективних для освоєння у вітчизняному овочівництві, здатних 

розширити асортимент високовітамінної продукції. На сьогодні 

ситуація у цьому напрямі дещо поліпшилася, проте питання 

урізноманітнення видового і сортового складу рослин, що 

використовуються, або можуть бути використані як овочеві, 

залишається актуальним [1, 2]. Отже, селекційна робота щодо 

збільшення сортименту нетрадиційних та відомих вітчизняному 

споживачеві, але малопоширених видів рослин, зокрема овочевого 

напряму використання, в Україні була й залишається пріоритетною і 

перспективною.  

Для вирішення зазначеної проблеми на Дослідній станції 

«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН з 1993 року 

проводяться  комплексні дослідження з малопоширеними видами 

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. Варто зазначити, що й раніше, у 

80-х роках ХХ століття в установі проводилась наукова робота з 

малопоширеними видами рослин, проте заключалась вона переважно 

у екологічному сортовипробуванні і веденні первинного насінництва 

сортів селекції ВНДІСНОК, якому у той час підпорядковувалася СДС 

«Маяк» (керівник тематики Петренко М.П.). 

mailto:dsmayak@ukr.net
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Мета роботи упродовж останніх 25 років – створення 

конкурентоспроможних (високопродуктивних, посухостійких, з 

поліпшеним біохімічним складом, адаптованих до умов вирощування 

у зонах Лісостепу і Полісся України) сортів малопоширених 

однорічних і багаторічних пряно-смакових, зеленних і делікатесних 

рослин для потреб вітчизняного овочівництва. 

На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН у результаті 

проведеної селекційної роботи створено низку сортів малопоширених 

пряно-смакових і зеленних рослин, внесених до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні [3] і 

рекомендованих для освоєння агроформуваннями усіх форм власності 

і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України. Варто 

відзначити, що сорти деяких видів рослин створено в Україні вперше і 

вони залишаються на сьогодні єдиними в Реєстрі. Нижче наведено 

перелік створених сортів та їх коротка характеристика. 

Мангольд (буряк листковий) сорт Кобзар. Сорт у Державному 

реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, з  2015 р. 

Урожайність листків  50 т/га, маса листків і черешків з однієї рослини 

750 г. Період від масових сходів до першого збирання продукції 50 

діб. Результати біохімічного аналізу листків: вміст сухої речовини 

11,31%, загального цукру 1,01%, аскорбінової кислоти 6,94 мг/100 г.   

Портулак городній (овочевий) сорт Світанок. Сорт у 

Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 

з  2015 р. Урожайність зеленої маси – 40,0 т/га. Середня маса однієї 

рослини 549,5 г. У листках у фазі початку утворення квітконосного 

пагона міститься: сухої речовини 7,01%, загального цукру 0,56%, 

аскорбінової кислоти 34,65 мг/100 г. Кількість діб від масових сходів 

до товарної     стиглості – 21. Вегетаційний період 110 діб; період 

господарської придатності – 11 діб.  

Полин естрагон (тархун) сорт Уненеж. Сорт у Державному 

реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, з  2016 р. 

Урожайність зеленої маси у фазі технічної стиглості (до здерев’яніння 

пагонів) 36,0 т/га, в т.ч. за перший збір 21,8 т/га; маса зеленої маси з 

одного погонного метра 1260 г; рекомендується проводити два 

зрізування. За даними біохімічного аналізу, у зеленій масі у фазу 

відростання зеленої маси після першого зрізування міститься: сухої 

речовини 38,42%, загального цукру 1,24%, аскорбінової кислоти 19,95 

мг/100 г. 
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Полин естрагон (тархун) сорт Яничар. Сорт у Державному 

реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, з  2016 р. 

Урожайність зеленої маси у фазі технічної стиглості (до здерев’яніння 

пагонів) 44,0 т/га, в т.ч. за перший збір 18 т/га; маса зеленої маси з 

одного погонного метра 1530 г; рекомендується проводити три 

зрізування. За даними біохімічного аналізу, у зеленій масі 

(нездерев’янілих верхівкових пагонах) у фазу відростання зеленої  

маси  після  першого   зрізування  міститься:  сухої речовини 31,51%, 

загального цукру 0,76%, аскорбінової кислоти 21,0 мг/100 г. 

Цикорій коренеплідний сорт Цезар. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 2011 р. Загальна урожайність коренеплодів 60,6 т/га. Маса 

одного товарного коренеплоду 430 г. Кількість діб від масових сходів 

до товарної стиглості коренеплодів 160-170 діб.  

Шпинат городній сорт Красень Полісся. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2006 році. Сорт ранньостиглий, товарна урожайність 

наступає на 21 добу після масових сходів. Урожайність зеленої маси 

18,0-25,0 т/га, маса однієї рослини 138-140 г. Смакові якості 4,3-4,5 

балів, вміст сухої речовини 6,9%, загального цукру 0,3%.  

Шпинат городній сорт Фантазія.  Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2014 році. Сорт ранньостиглий, від масових сходів до 

товарної стиглості 21 доба. Загальна урожайність зелені  становить 22  

т/га. Маса однієї рослини 156 г. Сорт має подовжений період 

господарської придатності 25 діб. Урожайність насіння становить 0,49 

т/га. Маса насіння з однієї рослини 34,8 г. Розетка діаметром 35 см, 

висотою 22 см. Кількість листків 15 штук.  

Індау посівний (рукола широколиста) сорт Знахар. Сорт 

внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в  Україні, у 2008 р. Сорт  ранньостиглий, від масових 

сходів до товарної стиглості проходить 27 діб. Загальна урожайність 

зелені 25,9 т/га. Має подовжений період товарної придатності – 16 діб. 

Дегустаційна оцінка  4,8   балів. Вміст сухої речовини в зеленій масі 

8,40 %, загального цукру 1,59 %, вітаміну С 93,64 мг%.  

Васильки справжні сорт Рутан. Сорт внесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні, у 2004 

році. Сорт ранньостиглий, від масових сходів до цвітіння 70-73 дні, до 

дозрівання насіння 152-155 діб. Урожайність зелені у фазу масового 
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цвітіння становить 31,0-40,0 т/га, маса одної рослини 320-410 г. У 

зеленій масі у фазі масового цвітіння міститься: сухої речовини 

19,62%, загального цукру 1,5%, аскорбінової кислоти 17,30 мг/100 г.  

Васильки справжні сорт Сяйво. Сорт внесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні, у 2004 

році. Сорт середньостиглий, від масових сходів до цвітіння 78-82 

доби, до дозрівання насіння 155-161 доба. Урожайність зелені у фазу 

масового цвітіння становить 25,0-26,0 т/га, маса однієї рослини 260-

300 г. У зеленій масі у фазі масового цвітіння міститься: сухої 

речовини 15,31%, загального цукру 0,99%, аскорбінової кислоти 10,40  

мг/100 г.  

Васильки справжні сорт Перекотиполе. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2004 році. Сорт середньостиглий, від масових сходів до 

цвітіння 76-79 діб, до дозрівання насіння 154-161 доба. Урожайність 

зелені у фазу масового цвітіння становить 27,0-30,0 т/га, маса однієї 

рослини 280-300 г. У зеленій масі у фазі масового цвітіння міститься: 

сухої речовини 12,07%, загального цукру 1,02%, аскорбінової кислоти 

29,67 мг/100 г.  

Гірчиця салатна сорт Зорянка. Сорт внесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні, у 2005 р. 

Сорт ранньостиглий, від масових сходів до товарної стиглості 15 діб. 

Загальна урожайність зелені 8,5-9,5 т/га. Маса однієї рослини 14-15 г. 

Сорт має подовжений період товарної придатності – 8 діб. 

Дегустаційна оцінка – 4,7 балів. Вміст у зеленій масі: сухої речовини – 

10,5%, загального цукру – 1,8%, каротину – 4,5 мг%.  

Гірчиця салатна сорт Попелюшка. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2008 р. Сорт ранньостиглий, від масових сходів до товарної 

стиглості 22 доби. Загальна урожайність зелені 9,8 т/га. Має 

подовжений період товарної придатності –  12-14 діб. Урожайність 

насіння становить 2,5 ц/га. Дегустаційна оцінка  4,8  балів. 

Крес-салат (хрінниця посівна) сорт Холодок. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2006 р. Сорт ранньостиглий, від масових сходів до товарної 

стиглості 22 доби. Загальна урожайність зелені 7,1 т/га, маса однієї 

рослини 4,7 г. Урожайність насіння 3,2 ц/га. 

Крес-салат (хрінниця посівна) сорт Мереживо. Сорт внесено 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  
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Україні, у 2008 р. Сорт ранньостиглий, від масових сходів до товарної 

стиглості    20 діб. Загальна урожайність зелені 8,9 т/га, маса однієї 

рослини 4,7 г. Урожайність насіння 3,6 ц/га. Дегустаційна оцінка 5 

балів. 

Чорнушка дамаська (нігела) сорт Іволга. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 1999 році. Кущ напівзімкнутоі форми, має діаметр 40-45 см, 

висотою 50-60 см. Листки світло-зелені, перисто-розсічені, форма 

часток - голчаста. Квітки поодинокі, достатньо великі, окаймовані 

ажурним зеленим покривалом із верхніх перисто-розсічених листків.  

Чабер садовий сорт Остер. Сорт внесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  Україні, у 1999 

році. Ранньостиглий, початок господарської придатності – на 12-14 

день після масових сходів. Урожайність зеленої маси 30 т/га.  

Кріп пахучий Санат. Сорт внесено до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в  Україні, у 2017 р. 

Урожайність зеленої маси у салатній стадії – 12,2 т/га, у технічній 

стиглості – 28,0 т/га. У зеленій масі сорту Санат у фазі початку 

утворення квітконосного пагона міститься: сухої речовини 14,68%, 

загального цукру 3,06%, аскорбінової кислоти 106,34 мг/100 г.  

Пастернак посівний сорт Стимул. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 2009 році. Сорт вирізняється високою загальною та 

товарною урожайністю коренеплодів – відповідно 66,5 т/га та 63,5 т/га  

за товарності 95%. Середня маса одного товарного коренеплоду 472 г. 

Період від масових сходів до товарної стиглості 155 діб. Коренеплід 

середньої довжини – 25 см, діаметром у найширшій частині до 8 см. 

М’якуш коренеплоду щільний, ніжний, соковитий.  Бічне 

розгалуження коренеплоду відсутнє. Результати біохімічного аналізу 

коренеплодів: вміст сухої речовини в 24,27%, загального цукру 6,90%, 

аскорбінової кислоти  10,38 мг%; сорт вирізняється низьким рівнем 

накопичення нітратів. 

Сорт пастернаку посівного Пульс. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2017 р. Вирізняється високою урожайністю коренеплодів: 

загальна урожайність 63,9 т/га, товарна - 59,2 т/га за товарності 92,7%. 

Сорт високотехнологічний: придатний до механізованого збирання, на 

легких ґрунтах за достатнього зволоження коренеплоди висмикуються 

з ґрунту без підкопування.  
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Петрушка городня (кучеряволиста) сорт Стихія. Сорт 

внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, у 2006 р. Сорт належить до кучеряволистої 

різновидності. Розетка середньої висоти – 20-25 см та діаметра – 28-32 

см, щільна. Інтенсивність кучерявості листкової пластинки - сильна. 

Листкова пластинка згрупована, частки листка дещо загнуті догори, 

глибина розрізу часток – велика. Розетка листків напівпряма, 

складається з 18-20 листків. Товарна урожайність зелені в фазу 

повністю розвиненої розетки 35,0 т/га. Сорт ранньостиглий, на 60-й 

день урожайність складає 10,8 т/га. Вирізняється інтенсивним 

наростанням зеленої маси. Середня маса однієї рослини (розетки) – 

128,5 г. Дегустаційна оцінка – 4,7 бала. Вирізняється високою 

декоративністю, рекомендується використовувати у свіжому вигляді, 

в т. ч. для прикрашання страв, а також для переробки і консервної 

промисловості.  

Петрушка городня (коренеплідна) сорт Найда. Сорт 

переданий до системи державного сортовипробування у 2013 р. 

Належить до коренеплідного різновиду і вирізняється високою 

товарністю укорочених коренеплодів без бічних корінців. 

Вирізняється високою урожайністю коренеплодів: загальна  45,0 т/га, 

товарна урожайність - 42,5 т/га за товарності 94,5%. Маса одного 

товарного коренеплоду 146,2 г. Завдяки короткому потовщеному 

коренеплоду сорт можна вважати придатним для механізованого 

збирання, на легких ґрунтах коренеплоди висмикуються без 

підкопування. У листках міститься: сухої речовини 19,17%, 

загального цукру 2,50%, аскорбінової кислоти 147 мг/100 г. 

Коренеплід довжиною 14,5 см, діаметром 5,3 см (індекс форми 2,73); 

гладенький, без бічних коренів (галуження відсутнє або дуже слабке). 

Селера коренеплідна сорт Рома. Сорт внесено до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2006 р. 

Сорт належить до коренеплідної різновидності. Загальна урожайність 

коренеплодів 24,5-25,0 т/га, товарна – 22,8 т/га, за товарності 92%. 

Маса товарного коренеплоду становить – 250-260 г, маса листя з 

одного коренеплоду – 160-165 г, процентне співвідношення маси 

листя до маси коренеплоду – 64%. Лежкість коренеплоду під час 

зимового зберігання 90-93%. В листках міститься: сухої речовини – 

17%, аскорбінової кислоти – 125 мг/100 г сирої речовини, білка – 

3,5%, у коренеплоді відповідно – 15%, 28%, 1,8%.  
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Гібрид селери коренеплідного різновиду Світоч F1. Сорт 

внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в  Україні, у 2017 р. Гібрид придатний для вирощування 

безрозсадним способом на богарі у зонах Лісостепу і Полісся України. 

Загальна та товарна урожайність коренеплодів за вирощування таким 

способом становила 23,0 т/га та 20,8 т/га за товарності 90,4%. Маса 

одного товарного коренеплоду 280-310 г. Маса листя до маси 

коренеплодів складає 45 %, кількість листків 16-20 шт. Біохімічний 

склад коренеплодів: сухої речовини 9,62 %, загального цукру 5,44 %, 

аскорбінової кислоти 6,94 мг/100 г, нітратів 653 мг/кг (при ГДК 2000 

мг/кг). Гібрид стійкий проти білої гнилі та борошнистої роси (7 балів); 

холодостійкість у перший рік вегетації висока – 9 балів, стійкість до 

стеблування, посухостійкість 7 балів.  

 Сорт фізалісу опушеного (суничного) Нектар. Сорт внесено 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2017 р.  Урожайності плодів 12,0 т/га  маса одного плоду 2,5 

г. Вегетаційний період 80 діб. Вирізняється стійкістю проти 

борошнистої роси - 7 б., фітофторозу – 9 б.,  посухостійкістю 7 б., 

стійкістю до полягання 7 б. Вміст у плодах: розчинної сухої речовини 

11,33%, загального цукру 10,13%, аскорбінової кислоти 43,99 мг/100 

г; титрована кислотність 0,48%. Придатний для безрозсадного 

вирощування, споживання у свіжому вигляді і для переробки. Плоди 

за розміром малі: за довжиною 1,4 см, за діаметром 1,5 см. Форма 

повздовжнього і поперечного розрізів плоду округла.  

Цибуля скорода (шніт) сорт Ластівка. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні,  у 2014  році.Урожайність зеленої маси 41,4 т/га. Середня 

маса однієї рослини – 580,0 г. Висота рослин у період товарної 

стиглості 50 см; діаметр куща на другий рік вегетації 45 см. Діаметр 

псевдостебла – до 1 см; середня кількість листків –  96 штук;  лінійний 

розмір листка (довжина і ширина) – 48 та 0,8 см відповідно. Від 

початку відростання до настання товарної стиглості триває 18 діб, 

період господарської придатності 15 діб. Тривалість вегетації 95 діб. 

Сорт материнки звичайної Оранта. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2017 р. Урожайності зеленої маси за 2 збори - 48,6 т/га, 

рослина  з великою кількістю генеративних стебел – 86 шт., 

вирізняється стійкістю проти борошнистої роси - 7 б., зимостійкістю – 

9 б.,  посухостійкістю 7 б., стійкістю до полягання 9 б. Вміст в 



 21 

салатній стадії: сухої речовини 15,47%, загального цукру 2,05%, 

аскорбінової кислоти 356 мг/100 г; загального цукру в період цвітіння 

3,33%. Вегетаційний період 135 діб. Використання універсальне. 

Вирізняється однорідністю, компактним габітусом куща, білим 

забарвленням квіток і відсутністю антоціанового забарвлення на 

стеблі, декоративністю.  

До цінних овочевих рослин належить салат посівний. На 

Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва 

НААН проведена масштабна селекційна робота з цим видом. Мета 

досліджень: створення сортів сучасного типу, що  вирізняються за 

комплексом господарсько-цінних ознак, здатні забезпечувати 

конвеєрне надходження продукції високої якості, які б задовольняли 

запити споживачів зеленної продукції на споживчому ринку, зокрема 

й за декоративністю. В установі створено конкурентноздатні 

інноваційні розробки, а саме серію головчастих сортів 

маслянистоголовчастої та хрумкоголовчастої різновидності, сорти  

зрізного салату (салату прискореного зрізу), або листкового, які 

внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні та/або  зареєстровані в Національному Центрі 

генетичних ресурсів рослин України.  

Салат посівний головчастий сорт Дивограй. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 2006 році. Сорт середньопізній, від масових сходів до 

початку формування технічно-стиглих головок 48-54 доби. Загальна 

урожайність становить 32,0-59,0 т/га, головок 18,0-30,0 т/га, вага 

головки становить 150–250 г, технічна стиглість головок 94–97%. 

Розетка напівпрямостійка, велика, діаметром 26 см, головка округла, 

велика, висотою 12,8 см, діаметром 13,3 см, щільна, з середнім 

ступенем перекриття верхньої частини листків та середнім змиканням 

основи. Консистенція листків хрустка. Смакові якості високі 4,8 балів. 

Загального цукру 1,6%, вітаміну С  - 19,4 мг%. 

Салат посівний головчастий сорт Ольжич. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 2001 році. Сорт середньопізній, від масових сходів до 

початку технічної стиглості 40-46 діб. Стійкий до стеблування. 

Урожайність висока: загальна 25,0-32,0, головок – 10,0-19,0 т/га. Головка 

округлої форми, велика (діаметр і висота 12-16 см), щільна, з високим 

ступенем перекриття верхньої частини листків та сильним змиканням 

основи, масою 150-200 г. Консистенція листків ніжно-масляниста. 
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Смакові якості високі та дуже високі - 4,8-5,0 балів. Вміст 

загального цукру 1,1-1,3%, вітаміну С -16,8-17,6 мг %. 

Салат посівний головчастий сорт Годар. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 1999 році. Різновидність - головчастий. Для свіжого 

споживання. Ранньостиглий, від масових сходів  до технічної 

стиглості головок - 30-40 діб. Стійкий проти стеблування. Достигання 

одночасне. Загальна урожайність 19,0-23,0, головок –7,5-9,0 т/га. 

Товарність висока. Вміст сухої речовини 6,5%, загального-цукру - 1,9%, 

вітаміну С - 16 мг%. Смакові якості 4,8-5 балів. 

Салат посівний головчастий сорт Наймит. Зареєстровано в 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України. Сорт 

середньостиглий, від масових сходів до початку формування 

технічно-стиглих головок 40 діб. Загальна урожайність становить 30,5 

т/га, головок 20,8 т/га, вага головки 220 г, формується технічно 

стиглих головок понад 95%. Розетка напівпрямостійка, велика, 

діаметром 32,0 см, головка округла, велика, висотою 15,0 см, 

діаметром 16,0 см, щільна (7 балів), з середнім ступенем перекриття 

верхньої частини листків та середнім змиканням основи. Період 

господарської придатності становить 15 діб. Консистенція листків 

масляниста. Смакові якості високі 4,8 балів. Загального цукру 1,8%, 

вітаміну С  - 18,8 мг%. 

Салат посівний листковий сорт Золотий шар. Сорт внесено 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 2001 році. Сорт середньоранній, від масових сходів до 

технічної стиглості 25-30 діб. Стійкий проти хвороб, відносно - 

проти стеблування. Загальна урожайність 15,0-25,0 т/га. Маса 

рослини 120-150 г. Вміст загального цукру 0,9-1,1%, вітаміну С - 17-

18 мг%. Смакові якості 4,5-4,8 балів. 

Салат посівний листковий сорт Шар малиновий. Сорт 

внесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні,  у 2001 році. Сорт середньоранній, період від 

масових сходів до технічної стиглості 25-30 діб. Стійкий проти 

стеблування. Транспортабельний. Урожайність 15,0-25,0 т/га.  Маса 

рослини 120-160 г. Вміст загального цукру 0,9-1,2%, вітаміну С - 17-18 

мг%. Смакові якості 4,4-4,7 балів. Рослина дуже декоративна. 

Салат посівний листковий сорт Сніжинка. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні,  у 1999 році. Ранньостиглий, від масових сходів до   технічної 
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стиглості  20-25  діб.  Стійкий  до  стеблування (до 20 діб) і  хвороб, 

відносно стійкий проти засухи, підвищеної вологості та низьких 

температур, вирізняється високою товарністю. Рослина 

декоративна. Загальна урожайність 10,5-20,0 т/га. Вміст 

загального цукру 1,8-2,0%, вітаміну С - 18,6-18,8 мг%. Смакові якості 

4,8-5 балів. 

Салат посівний листковий  сорт Спалах. Зареєстровано в 

Національному Центрі генетичних ресурсів рослин України. Сорт 

ранньостиглий, період від масових сходів до початку технічної 

стиглості 20 діб. Загальна урожайність становить 30 т/га, товарність 

близько 95%. Маса однієї рослини 250-350 г. Консистенція листків 

маслянисто-хрустка.  Смакові якості високі – 4,7 балів. Вміст 

загального цукру 1,5%, вітаміну С - 19,1 мг%. Сорт стійкий до 

біотичних та абіотичних факторів, вирізняється стійкістю до 

стеблування, має привабливий декоративний вигляд. 

Салат посівний листковий  сорт Крутянський. Сорт внесено 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 2017 році. Сорт середньостиглий – товарна стиглість настає 

на 39 добу. Урожайність зелені 9,5 т/га, вирізняється подовженим 

періодом господарської придатності - 15 діб, стійкістю проти 

пероноспорозу і борошнистої роси - 9 б., холодостійкістю 9 б., 

посухостійкістю 7 б., стійкістю до стеблування – 7 б. Вміст сухої 

речовини 9,54%, загального цукру 1,23%, аскорбінової кислоти 27,9 

мг/100 г. Вирізняється низьким рівнем накопичення нітратів – 210 

мг/кг (за ГДК 2000). Декоративний. Вегетаційний період 108 діб.  

Салат посівний ромен сорт Скарб. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні,  у 2015 році. Від масових сходів до товарної стиглості 48 діб, 

період господарської придатності – 20 діб.  Насіння достигає на 108 

добу. Товарна урожайність головок 32 т/га. Маса однієї рослини – 

810,0 г, маса однієї головки – 556,0 г. Перевагою сорту є його 

посухостійкість, здатність формувати товарні головки в умовах засухи 

і високих температур у відкритому ґрунті.  

Бамія (гібіск їстівний) сорт Сопілка. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2007 році. Зав’язь світло-зеленого забарвлення без 

антоціану, огрубіння настає при досягненні нею розміру за 

повздовжнім діаметром  близько 11 см. Плід у біологічній стиглості 

(на початку розтріскування по гранях) помірно – зеленого 
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забарвлення, зі слабким проявом антоціану, гранений, кількість граней 

– мала – 5-6 штук. Довжина плоду середня – 18-21 см, діаметр – 

середній – 2,0- 2,2  см. За нерегулярного збирання зав’язей 

формується середня кількість плодів на рослині – 8-11 штук. Насіння 

оливкового забарвлення, середня кількість насіння в плоді – 45-50 

штук, маса 1000 шт насінин – 72-75 г. Сорт належить до 

середньостиглих, від масових сходів до першого збору зав’язей 58-68 

діб, до дозрівання насіння – 118-125 діб. Товарна урожайність 

(зав’язей) – 2,5 т/га, урожай ранньої продукції за перші три збори – 

0,5-0,7 т/га. Середня маса товарного плоду при регулярному збиранні 

становить 7,8-8 г.  Період плодоношення триває 28-34 доби, кількість 

зборів – 7-9.  

Бамія (гібіск їстівний) сорт Діброва. Сорт внесено до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні, у 2006 році. Зав’язь темно-зеленого забарвлення без проявів 

антоціану, її огрубіння настає при досягненні розміру за поздовжнім 

діаметром  близько 9 см. Плід на початку біологічної стиглості темно-

зеленого забарвлення, без проявів антоціану, гранений, кількість 

граней – середня – 7-9. Довжина плоду середня – 18-21 см, діаметр 

середній – 2,6-3 см. За нерегулярного збирання зав’язей на рослині 

формується 5-8 плодів. Насіння оливкового забарвлення, середня 

кількість насінин в плоді – 47- 50 штук; маса 1000 шт насінин 66-70 г. 

Сорт належить до середньостиглих, від масових сходів до першого 

збирання зав’язей 58-68 діб, до  дозрівання насіння – близько 120 діб. 

Урожайність зав’язей (товарна) – 2,5-3,0 т/га, в т.ч. ранння (за перші 

три збори) – 0,64-0,78 т/га. Середня маса зав’язі при регулярному 

збиранні 9 г. Період плодоношення триває 28-34 доби, кількість зборів 

7-9. 

Висновки. З метою збагачення вітчизняного асортименту на 

Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва 

НААН створено низку конкурентоспроможних сортів пряно-

смакових,  зеленних і делікатесних овочевих рослин, які відповідають 

вимогам, що висуваються до сучасних інноваційних селекційних 

розробок в овочівництві і на сьогодні освоєні в агроформуваннях усіх 

форм власності і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах 

України та користуються попитом у споживачів відповідної продукції. 

Селекція робота з малопоширеними видами овочевих  рослин в 

установі продовжується. 
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Введение 

Современное растениеводство немыслимо без 

поступательного развития селекции. 

В обеспечении населения земного шара растительными 

продуктами, в т.ч. и пищевыми продуктами прежде всего необходимы 

новые сорта растений, обладающих высокой продуктивностью, 

устойчивостью к болезням, вредителям и к стрессам абиотических 

факторов среды.  

Среди ценных корнеплодных овощных растений столовая 

свекла занимает одно из ведущих мест и выращивается повсеместно. 

mailto:teti_az@mail.ru
mailto:qusarcay.zts@mail.ru
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Она хорошо хранится, что обеспечивает её потребление в течение 

круглого года. Использование столовой свеклы много образно. 

Корнеплоды ее богаты углеводами, азотистыми веществами, 

витаминами С, В1, В2, РР, солями, кальция, магния, железа. По 

содержанию фосфора и калия столовая свекла занимает одно из 

первых мест среди овощных растений [1].  

Корнеплоды содержат полезные для человека органические 

кислоты (яблочная, винная, лимонная, молочная и др.). Корнеплоды 

столовой свеклы богаты аскорбиновой кислотой – до 22 мг %. Свеклу 

используют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и при 

гипертании. Листья молодых корнеплодов также идут в пищу: они 

богаты аскорбиновой кислотой (до 50 мг %). 

Некоторые сорта свеклы содержат значительные количества 

витамина Р, который способствует укреплению капилляров. 

Цель и методы исследований 

 В Азербайджанском Научно-Исследовательском Институте 

овощеводства с сотрудниками-исполнителями  Кусарчайской 

зональной опытной станции впервые изучали 20 сортообразцов 

столовой свеклы отечественной и зарубежной селекции. В состав 

коллекции входили образцы из США, Дании, Канады, России, 

Голландии, Польши местные и др. 

Учитивая тяжелое положение современного производства 

путем традиционной селекции очень трудно создать новые сорта 

столовой свеклы, обладающих комплексной устойчивостью и 

урожайностью.  

Ныне решение поставленной перед нами основной задачи, т.е. 

создать сорта с высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и 

неблагоприятным факторам среды, возможно только применением 

качественно новых методов в селекции. Основное исследование было 

проведено в экспериментальном-хозяйстве Азербайджанского НИИ 

овощеводства. 

Селекционная работа начата с изучения коллекции 

сортообразцов отечественного и зарубежного происхождения, 

полученных в основном из ВИР-а по изучению биологических 

особенностей различных сортов столовой свеклы с целью подбора 

наиболее продуктивных и выносливых к болезням в условиях 

Ахербайджана и для внедрения их в производство. В результате 

набора сортов нами выявлены лучшие по продуктивности и ряду 

других ценных свойств отечественной селекции. 
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В Республике свекла столовая ещё не получила большого 

распространения, однако с каждым годом интерес к этой культуре 

ученых и производственников возрастает, площади расширяются. В 

связи с чем в Азербайджанском Научно-Исследовательском  

Институте овощеводства проводили работы по выведению новых 

сортов столовой свеклы. 

Цель экспериментальной работы: 

- проводить гибридизацию из выделенных лучших 

родительских пар для получения в дальнейшем перспективных сортов 

и гибридов; 

- улучшить подобранные сорта по хозяйственно-ценным 

признакам. 

Результаты исследований 

 Начиная селекцию столовой свеклы, мы прежде всего, 

приступили к сбору, изучению исходного материала и подбору пар 

для скрещивания. 

Столовая свекла в условиях Азербайджана-сравнительно 

молодая и малораспространенная культура, районированных местных 

сортов нет и поэтому мы в качестве исходного материала 

пользовались исключительно инорайонными сортами. 

За годы исследования было собрано и изучено в 

коллекционном питомнике 20 образцов. Коллекционный набор сортов 

высевается в питомнике ежегодно с тем, чтобы быть всегда в курсе 

старых и вновь выпускаемых, отечественных и иностранных сортов, 

иметь возможность более широкого подбора родительских сортов для 

гибридизации и дальнейшей передачи ценных коллекционных 

образцов в предварительное размножение. 

При подборе пар для скрещивания мы в основном 

руководствуемся географическим принципом с учетом биологических 

различий и наличия необходимых хозяйственно-ценных признаков у 

привлекаемых в гибридизацию форм. 

Столовая свекла – двулетнее, перекрестноопыляющееся, 

травянистое растение [4]. В пищу традиционно используют 

корнеплод, а также молодые листья и черешки. Относится к 

холодостойким растениям, но считается более требовательной к 

теплу, чем морковь. Семена начинают прорастать при температуре 

+100, +110 С, всходы появляются через 10-12 дней, а при +150, +180 С 

через 5-6 дней от посева. Оптимальная температура для роста свеклы 

колеблется от +15 до +230 С. Всходы свеклы менее холодостойки, чем 
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всходы других корнеплодов. Они повреждаются заморозками -3, -40 С. 

Краткосрочные осенние заморозки до -30 С свекла переносит 

достаточно легко, однако дальнейшее понижении температуры 

повреждает верхушечные почки корнеплодов, что делает их 

непригодными для хранения и использования на семенные цели. 

Свекла столовая относится к растениям длинного дня и 

светолюбивое растение особенно в начале роста [2,3].   

Наиболее блаприятна для роста корнеплодов и получения 

наибольшего урожая температура 15-230 . 

Лучшие предшественники для свеклы – огурец, ранний 

картофель, капуста, то есть культуры, под которые вносят достаточное 

количество органических удобрений. 

В связи с повышенной требовательностью свеклы к теплу 

семена ее высевают в прогретую почву. Обычная норма высева семян 

свеклы 16 кг на 1 га. Свеклу высевают с междурядьями 45 см. Уход за 

посевами включает рыхление междурядый, уничтожение сорняков, 

прорывку, борбу с вредителями и болезнями. 

При образовании на поверхности почвы корки появление 

всходов в значительной мере задерживается. В этом случае 

необходимо разрушать корку, не повреждая растений. 

Почвы на этом участке по механическому составу 

сероземнобурые с суглинистым составом, очень бедны по 

содержанию питательных веществ. 

Овощеводство – поливное, способ полива – бороздквовый. 

Агротехника – принятая для местных условиях.  Вегетационный 

период отличается большой сухостью воздуха (до 18-22 %). Основное 

количество осадков выпадает зимой и ранней весной. В течение 

вегетации семенных растений в поле (с мая по октябрь) дождей почти 

не бывает.  

Коллекцию изучали по методике ВИР-а. Сортообразцы 

высаживали без повторений, по 50-100 растений каждого образца. 

За вегетационный период проводили фенологические 

наблюдения за основными фазами развития, морфологическое 

описание растений, учет урожая и его качества, учет забелований, 

физико-механический и биохимический анализ корнеплодов. 

Содержание сухих растворимых веществ определяли рефрактометром. 

Для правильного проведения селекционной работы 

необходимо четко формулировать свойства, которыми должны 

обладать новые сорта. 
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Отбору придается исключительно важное значение, так как без 

этого вся предшествующая работа может оказаться проделанной 

впустую. 

Краткая характеристика коллекционных сортообразцов 

столовой свеклы приведена в табл. 1.  

Из краткий характеристики следует, что выделенные 

коллекционные образцы отличаются сравнительно по длине 

вегетационного периода, по товарности корнеплода, %-ом сухого 

вещества и по массе товарного плода, которая приведена в табл. 1.        

В число коллекционных сортообразцов вошли раннеспелые с  

вегетационным периодом Несравненная А-463 (70-99 дней), Бордо-

237 (72-116 дней), Лукоперликом (73-117 дней), Красный шар (66-94 

дней), Детройт-42 (75-115 дней) и т.д. Среднеспелые с периодом от 

78-94 до 85-109 дней, из сортообразцов Раннее чудо (78-110 дней), 

Бордо 60 (80-108 дней), Early Модел (80-113 дней), Греен топ (80-103 

дней), Ред клауд F1  (81-117 дней) и др. 

Сравнительно поздноспелыми в местных условиях оказались 

Донская плоская-367 (90-114 дней), Зеленолистная-42 (87-160 дней), 

Фороно (85-109 дней), Грибовская плоская А-473 (85-104 дней), 

Тезиер (94-101 дней), Кросби египетская (85-111 дней), и т.д. [5]. 

 

 

Таблица 1  
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1 2 3 4 5 6 7 

Местный Лерик  Лерик Азерб. 5-6 
216-

325 

83-

98 

89-

97 

13,7-

17,2 

Успех Россия 5-6 
210-

360 

84-

103 

86-

94 

13-

17 

Тезиер Россия 5-6 
240-

400 

94-

101 

88-

92 

14,5-

16,6 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Несравненная               

А-463 

Россия 

ВНИИССОК 
4-5 

170-

320 

70-

99 

90-

96 

14,1-

19,4 

Донская 

плоская 367 

Бирючекутской 

овощной СОС 
5-6 

280-

340 

90-

114 

90-

98 

14,2-

16,5 

Ред клауд F1 Голландия 6-7 
206-

362 

81-

117 

89-

99 

11,6-

15,5 

Одноростковая ВНИИССОК 6-7 
310-

500 

82-

128 

87-

99,1 

13,7-

19,3 

1 2 3 4 5 6 7 

Лукоперликом 
Литовск, 

плодоовощной ОС 
5-6 

180-

310 

73-

117 

91-

98 

12,7-

19,9 

Греен топ Канада 5-6 
175-

310 

80-

103 

85,9-

94,6 

14-

16,5 

Фороно Дания 6-7 
190-

320 

85-

109 

93-

98 

13,3-

19,6 

Кросби 

египетская 

улучшен. Укр. 

НИИОБ 
5-6 

320-

370 

85-

111 

90-

98 

11-

15 

Нахичеван-11 Нахичеван 4-5 
250-

450 

78-

101 

85-

93 

12,7-

18,2 

Бордо-237 ВНИИССОК 5-6 
230-

450 

72-

116 

94-

98 

11,4-

19,1 

Красный шар Польша 4-5 
150-

350 

66-

94 

81-

96 

12,4-

17 

Early Модел США 5-6 
250-

350 

80-

113 

94-

98 

13-

18 

Раннее чудо США 5-6 
270-

380 

78-

110 

88,6-

94,0 

15-

17,5 

Зеленолистная-

42 

Крымской ОСС 

ВИР 
6-7 

370-

500 

87-

160 

65-

92 

13-

16 

Грибовская 

плоская А-473 
ВНИИССОК 4-5 

160-

200 

85-

104 

88-

97 

14-

16 

Бордо-60 ВНИИССОК 5-6 
260-

300 

80-

108 

90-

95 

12-

18 

Детройт-42 Голландия 6-7 
230-

500 

75-

115 

95-

98 

11-

17 
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Скороспелостью и дружностью созревания выделяются 

Красный шар, Несравненная А-463.  

Появление массовых всходов наступает на 4-5 день после 

посева. 

Большинство выделенных сортообразцов имеют высокий % 

товарного корнеплода (89-99). Сравнительно высокий процент 

товарного корнеплода у сортообразцов Несравненная А-463 (90-96), 

Донская плоская 367 (90-98), лукоперликом (91-98), Фороно (93-98), 

Бордо-237 (94-98), Early Модел (94-98), Детройт-42 (95-98). 

Сравнительно крупными плодами в гр-х выделяются (масса товарного  

плода) Зеленолистная-42 (370-500), Одноростковая (310-500), 

Детройт-42 (230-500), Нахичеван-11 (250-450) и др. 

Из биохимический характеристики следует, что выделенные 

перспективные образцы отличаются сравнительно высокой пищевой 

ценностью корнеплодов, которая приведена в табл.1. 

Из изученных коллекционных сортообразцов корнеплоды 

содержат от 11-15 до 15-19,9 % растворимых сухих веществ. По 

содержанию растворимых веществ выделяются сортообразцы 

Несравненная А-463 (14,1-19,4 %), Одноростковая (13,7-19,3 %), 

Лукоперликом (12,7-19,9 %), Фороно (13,3-19,6 %), Бордо-237 (11,4-

19,1 %). 

 

Выводы 

1. Оценка коллекционных перспективных сортообразцов 

столовой свеклы по основным показателям позволяет сделать вывод, 

что среди раннеспелых лучшими оказались – Несравненная А-463, 

Бордо-237, Лукоперликом, Красный шар и Детройт-42. 

2. Среди среднеспелых сортообразцов оказались: Раннее чудо, 

Бордо-60, Early Модел, Греен топ, Ред клауд F1.  

3. Сравнительно позднеспелыми оказались: Донская плоская 

367, Зеленолистная-42, Фороно, Грибовская плоская А-473, Тезиер, 

Кросби египетская. 

4. Скороспелостью и дружностью созревания выделяется 

Красный шар, Несравненная А-463. 

5. Высоким %-ом товарного корнеплода выделяются 

сортообразцы Несравненная А-463, Донская плоская 367, 

Лукоперликом, Фороно, Бордо-237, Early Модел, Детройт-42. 
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6. Сравнительно крупными корнеплодами отличались в гр-ах 

сортообразцы Зеленолистная-42, Одноростковая, Детройт-42, 

Нахичеван-11 и др. 

7. Лучшими по содержание растворимых сухих веществ 

оказались сортообразцы Несравненная А-463, Одноростковая, 

Лукоперликом, Фороно, Бордо-237. 

Перечисленные образцы могут служить ценным 

перспективным материалом при селекции столовой свеклы на 

продуктивность и на качество плодов в поливных условиях 

Азербайджана.  
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Введение 

Капуста является одним из наиболее широко 

распространенных и ценных видов овощей. Широкому 

распространению капусты способствуют очень ценные хозяйственные 

качества: высокая урожайность, наличие форм с различной длиной 

вегетационного периода, хорошая лежкость зимой, устойчивость к 

низким температурам и высокая транспортабельность. Благодаря 

высокой лежкости и транспортабельности капусты создается 

возможность снабжать ею население повсеместно почти круглый 

год.[1]. 

Ленкоранская зона – один из немногих районов республики 

где почвенно-климатические условия позволяют возделывать эту 

культуры в течение почти всего года, за исключением жарких 

месяцев. 

Зона находится на юге Прикаспийской низменности. 

Среднегодовая температура самых жарких месяцев (июль-август) 

достигает 24,5-26,00. Зима теплая. Среднемесячная температура 

самого холодного месяца (январь) близка к 30 и колеблется между 2,20 

и 3,90. Для Ленкоранской зоны характерны раннее прохождение 

последних весенних заморозков и достаточно высокая температура 

весеннего периода, высокая температура весеннего периода, что 

создает, что создает благоприятные условия для получения продукции 

овощных культур на 15-20 дней раньше, чем в других зонах. 

Распределение годовых осадков неравномерное. Атмосферные 

осадки выпадают в основном (более 80 %) осенью и зимой, начиная с 

сентября до конца марта. Летом наступает длительный засушливый 
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период. С апреля до сентября выпадает лишь 20 % годовой суммы 

осадков. В засушливый период относительная влажность воздуха 

понижается до 50 %. В отличие от других зон республики 

овощеводство здесь в основном богарное. 

При  выращивании овощных культур важное значение имеет 

подготовка почвы. Необходима и правильная система обработки 

почвы.  

Глубокая зяблевая вспашка (25-30 см) играет большую роль в 

повышении урожайности овощных культур в т.ч. капустных растений. 

Под зяблевую вспашку рекомендуется вносить навоз и 

фосфорные удобрения. 

Для задержания влаги в почве, улучшение ее воздушно-

водного режима ранней весной следует проводить боронование зяби, а 

перед посевом – перепашку на глубину 17-20 см или культивацию с 

одновременным боронованием. 

Уход за посадками озимой белокочанной капусты заключается 

в проведении междурядных культиваций, рыхления почвы и 

прорывки растений в рядах при посеве семенами, окучивания, 

подкормки и борьбы с вредителями и болезнями.  

Цель и методы исследований  

Семеноводство белокочанной капусты обладает рядом 

специфических особенностей, отличающих его от других 

разновидностей капусты. Цикл развития растений от семени до 

семени продолжается два года: первый год жизни заканчивается 

образованием маточников, второй-образованием семян. 

Задача семеноводства состоит о том, чтобы в первом году 

получить хорошо сформированные, типичные для возделываемых 

сортов, не пораженные вредителями и болезнями 

высокопродуктивные маточники, сохранить их до высадки в поле, а во 

втором году вырастить высокий урожай семян. Установлено, что 

урожай и качество семян белокочанной капусты во многом зависят от 

условий выращивания маточных и семенных растений [3,4]. 

Эта культура опыляется перекрестно, причем такое опыление 

возможно не только между разными сортами, но и между 

культурными и дикими формами этих растений. Поэтому семенные 

участки должны иметь пространственную изоляцию не менее 2000 м 

на открытом месте. Белокочанноя капуста всегда пользовалась 

заслуженным вниманием благодаря обилию различных витаминов, 

минеральных веществ и солей [5]. 
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Для обеспечения фермерских хозяйств республики нами в 

основном изучались сроки посева и общие вопросы семеноводства. 

При весеннем сроке возделывания образование кочанов нередко 

происходит в условиях высоких температур, которое отрицательно 

сказываются на их качестве и получении семян. В период июня и 

августа растения почти совершенно не цветут, формирование бутонов 

прекращается и идет так называемое явление, «из растения» когда 

вместо цветков и бутонов в обильном количестве развиваются 

стеблевидные листочки. 

Маточники среднеспелой капусты Апшеронская озимая 

выращивают в повторном посеве после ранних овощных культур при 

посадке рассадой 15-20 июля или посевом семян в грунт 10-15 июня 

[2]. Такие сроки посева и посадки позволяют получать вполне 

сформировавшиеся, но неплотные кочаны, которые хорошо 

сохраняются в зимний период. Площадь питания маточников 70х40-50 

см, для выращивания этих маточников используют семена элиты или 

первой репродукции. 

С понижением температуры в осенние месяцы явление из 

растения прекращается и растения вновь поступают к нормальному 

формированию цветков. Высокие температуры угнетают процессе 

цветения. Отрицательное действие начинает проявляться при 

повышении температуры с 16 до 200 С дальнейшее ее повышение 

ведет к уменьшению количества нормально сформированных бутонов 

и цветков и наконец, когда средняя дневная температура воздуха 250 

С, их образование совершенно прекращается. При более высоких 

температурах, хотя кочаны образуются, однако они бывают мелкими 

и быстро распадающимся.  

Высокие температуры тормозят нормальное образование 

цветоносных побегов и цветков. Если цветки и появляются, то они не 

всегда дают семена. 

 Результаты исследований 

Для своего роста и развития белокочанная капуста требует 

умеренную температуру – порядка +15, +180 С, а при температуре 

свыше +200 С, особенно в засушливый период, кочаны получаются 

мелкими, грубыми, рыхлыми и в сильной степени с прорастающими 

листьями. Семена от таких кочанов бывают низкого качества.  

В связи с этим нами в основном изучались летнее-осенние 

сроки посева. Опыт проводился в четырехкратной повторности, 

площадь каждой делянки была 20 м2, схема посадки была принята 
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70х40-50 см. Семена была получена от сорта Апшеронская озимая. 

Перезимовавшие растения в мае дали головки, а семена были 

получены в июне месяце следующего года. 

Таблица 

Влияние сроков посева на урожайность семян сорта 

 Апшеронская озимая 

Годы 

посева 

Дата 

посева 

Площадь 

питания 

Число 

дней до 

начала 

сбора 

семян 

Дата 

сбора 

Сбор урожая 

от 

учетных 

растений, 

г 

кг/га 

2013 17/VII 

7
0
 x

 4
0

-5
0
 с

м
 346 26/VI 212 217 

2014 3/VIII 331 29/VI 248 353 

2015 18/VIII 305 29/VI 460 482 

2016 2/IX 291 30/VI 400 408 

2017 15/IX 278 30/VI 312 316 

 

Как видно из таблицы наилучшим срокам получения семян у 

сорта Апшеронская озимая является 18 августа. Урожай семян с га 

составил здесь 482 кг. Далее по урожайности идут сроки посева 2 

сентября – 408 кг и 3 августа 353 кг/га. Вегетационный период от 

посева до получения семян составил от 278 до 346 дней.  

Исходя из выше изложенного, можно отметить, что 

наилучшим сроком посева для получения семян белокочанной 

капусты в условиях Ленкоранской зоны следует считать середину 

августа.  

Успех семеноводства белокочанной капусты зависит от 

тщательности выполнения всех агроприемов, применяемых при 

выращивании товарной продукции, так как хорошие семена можно 

получить лишь от растений, которые дают высокотоварные здоровые 

кочаны с хорошими развитыми неповрежденными листьями.  

В основном уход за семенниками заключался в поддержании 

почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, своевременном 

проведении поливов и профилактических мероприятий против 

вредителей и болезней.  

Сортовую прочистку проводили в фазе образования кочанов 

капусты. Оценку (апробацию) и отбор семенников производили в фазе 
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уборочной спелости кочанов. Иными словами, отбирались те кочаны, 

которые по качеству были хорошими и плотными. Уборка семенников 

начинается при созревании семян, признаком которого являлось 

побурение большей половины стручков и полный налив осталных 

семян. Недоразвитые семена вызревают при сушке в хорошо 

проветренном помещении. Срезка семенников производится рано 

утром при безветренном дне. Срезанные растения небольшими 

пучками подвешивались под навес, для дозаривания. 

Когда створки стручков окончательно подсыхали производили 

обмолот. Обмолоченные семена очищались, а затем сортировались по 

крупности. Хранили семена в мешочках в сухом помещении на 

деревянных полках. К мешочку прикреплялся паспорт, полная 

характеристика данного сорта. 

Выводы 

1. Ленкоранская зона по своим климатическим условиям 

является перспективным районом для получения семян белокочанной 

капусты. 

2. Субтропическая зона обеспечивает семенами белокочанной 

капусты не только республику, но и другие регионы, близкие по 

почвенно-климатическим условиям. 

3. Продолжительность вегетации озимых сортов неодинакова. 

Из перспективных озимых сортов наиболее лучшими является 

Апшеронская озимая, основной урожай кочанов которого созревает в 

зависимости от погодных условий года на 7-13 дней ранше, чем 

другие сорта.  

 

Список использованных источников 

1. Алиева З.А., Мамедов Ф.Г. «Ценные для селекции формы 

белокочанной капусты в условиях Азербайджана», Тезисы 

международная научно-практическая конференция посвященной 80-

летию образования Узбекского НИИ овощебахчевых культур и 

картофеля. Ташкент, 2013 стр. 129-131. 

2. Алиева З.А. «О сроках выращивания яровой белокочанной 

капусты на маточники» Тезисы международная научно-практическая 

конференция посвященной 80-летию образования Узбекского НИИ 

овощебахчевых культур и картофеля. Ташкент, 2013. стр. 140-144. 

3. Крючков А.В., С.П. Потапов. Селекция и семеноводство 

овощных и плодовых культур, Москва, 1986, стр. 80-82. 



 38 

4. Лудилов В.А. Семеноведение овощных и бахчевых культур, 

Москва, 2005, стр. 391-395. 

5. Леунов И.И., Леунова А.П. Капуста белокочанная, 

Новосибирск, 1975, стр. 25-30. 

 

 

УДК 631.21.51.659.632.11 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКОГО  

СОСТАВА И УРОЖАЙНОСТИ КЛУБНЕЙ  

КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ 

 

Алосманов А.М., Агаев Ф.Н.,  

Насибова М.Ш., Аббасов Ф.Н 

Научно-исследовательский институт овощеводства 

Совхоз №2, п. Пиршаги, г. Баку. Азербайджан 

e-mail: teti_az@mail.ru 

 

Введение.  Картофель является  одной из ценнейших 

сельскохозяйственных культур Азербайджанской  республики и имеет 

большое значение и в  пищевом и техническом отношении. В 

промышленности из клубней картофеля производятся крахмалы, 

этиловые спирты, чипсы и т.д. Употребительная  норма картофеля, 

утвержденная кабинетом министров Азербайджанской Республики 

составляет 44,3 кг на душу населения.  Потребность Азербайджана по 

картофелю до 2021г будет насчитывать  1,200.000 тон. Поэтому в 

современном периоде  выведение новых высокопродуктивных и 

высококачественных сортов картофеля в Азербайджане приобретает 

особое значение. 

С другой стороны, ценность картофеля как продукта питания 

заключается не только во вкусовых качествах, а также является 

важнейшим источником комплексов витаминов, в том числе витамина 

С, В1 (аневрин), РР (ниацин), В2 (рибофлавин) и провитамина 

А(каротин). По данным исследователей, суточная норма картофеля 

удовлетворяет потребность организма человека в витамине В1 

примерно на 10-15%, РР на 15%, В2 и витамина А на 1-2% [1; 2; 3; 4; 

7]. 

Картофель является также хорошим концентрированным 

сочным кормом для кормления молочного скота. По литературным 

данным, суточная норма картофеля при скармливании коровам в 
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стойловый период составляет 25-30 кг. Кормовая  единица картофеля 

выше, чем у кормовой свеклы, тыквы и турнепса. На одну кормовую 

единицу требуется 3,0 кг картофеля, в то время как для кормовой 

свеклы, тыквы и турнепса этот показатель составляет соответственно 

8,0; 7,9 и 12,1 кг [ 2; 4; 6]. 

Целью наших исследований было изучить и оценить местные 

и интродуцированные сортообразцы  картофеля из Германии и 

Голландии в коллекционном питомнике и выделить образцы, 

отличающиеся высокой урожайностью,  адаптивностью к почвенно-

климатическим условиям республики и хорошим биохимическим 

составом. 

В связи с этим в задачу наших исследований  входило: 

- оценить коллекционные образцы интродуцированные из 

Германии и Голландии,  сравнить их с местными сортами по 

урожайности;  

- оценить коллекционные образцы по биохимическому составу 

и выделить сортоообразцы с высоким содержанием сухого вещества, 

крахмала и аскорбиновой кислоты (витамина С). 

Методы и материалы. Опыты проводились на серо- бурых 

почвах Апшерона Азербайджанской республики на участках 

Апшеронского подсобно-экспериментального хозяйства научно-

исследовательского института овощеводства (Апшеронский ПЭХ 

НИИ овощеводства). 

Схема посадки картофеля в коллекционном питомнике 70 х 30 

см площадь учетной делянки 14 м2. Повторности 4-х   кратная. Масса 

посадочного клубня 50-80 г. 

При отборе и в оценке коллекционных образцов были 

использованы способы клоновый селекции [8]. Биохимический состав 

клубней  картофеля определяли по методике А.И. Ермакова [5]. 

Результаты и их анализы. Как видно из представленных 

данных в таблице 1, урожайность и наименьшей  оказалась у сорта 

Амири-600 (150,0 у/га), Silvana (211,6 ц/га). Поэтому показателю 

очередное место занимают сортообразцы Jelli-533,3 ц/га, Julinka-484,6 

ц/га, Panamera-381,0 ц/га,         Fabula-344 ц/га, Colomdа-338,6 ц/га.  

Изучение фракционного состава клубней во врема сбора показало, что   

выделенние сортов по урожайности также отличаются по 

фракционному  составу. Так как у  сорта Jelli, Julinka, Panamerа,         

Fabula, Colomdа товарный продукт составлял 65-80%, а семенной 

материал 25-35 %, не товарный продукт всего 5%, тогда как эти 
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цифры у стандартного сорта оказались в переделах 40-55%, 20-30% и 

20-25%. 

 

Таблица 1 

Урожайность сортообразцов картофеля в условиях 

Апшерона Азербайджанской республики, 2018 г.                                                                                                                                                                   

№ № 

ката-

лого  

Название и 

прохождение 

образцов 

Урожайность по 

годом ц/га 

Средний 

урожай, 

ц/га  2016 2017 2018 

1 1305 Farida (Голлан) 489,0 282,0 235,0 335,3 

2 1306 Viviana (Голлан) 394,0 329,0 200,0 307,6 

3 1307 Bermina (Голлан) 480,0 141,0 201,0 274,0 

4 1308 Sifra (Гeрман) 237,0 484,0 178,2 299,7 

5 1309 Bellorosa (Голлан) 532,0 305,0 111,94 316,3 

6 1310 Paнamera (Гeрман) 423,0 564,0 156,0 381,0 

7 1311 Mozart (Гeрман) 235,0 658,0 182,0 358,4 

8 1312 Fabula (Гeрман) 532,0 155,0 346,0 344,0 

9 1313 Silvana (Гeрман) 283,0 235,0 117,0 211,6 

10 1314 Red. Skal (Гeрман) 190,0 296,0 196,7 227,3 

11 1315 Coloмbo (Голлан) 249,0 658,0 109,0 338,6 

12  1316 Jellı (Голлан) 376,0 977,0 247,0 533,3 

13 1317 Captiva (Голлан) 376,0 235,0 205,0 272,0 

14 1318 Julinka (Голлан) 424,0 752,0 278,0 484,6 

15 1319 Concordiya 

(Голлан) 

526,0 190,0 184,0 300,0 

16 1320 Elfe (Германия) 406,0 512,0 178,3 365,4 

17 1321 İrina (Гeрман) 141,0 235,0 325,0 233,6 

18 600 Amiri 

(Азербайджан) 

145,0 141,0 164,5 150,0 

19 6/1  Тельман 

(Азербайджан) 

334,0 241,0 286,48 287,0 

20 126 Севиндж 

(Азербайджан) 

120,0 144,2 187,2 150,4 
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Таблица 2 

Биохимические показатели клубней сортообразцов 

картофеля в условиях Апшерона Азербайджанской Республики, 

2018 г.                                                                                                                                                                    

№ 

Название 

сортообразцов и 

их 

происхождение 

Биохимические показатели 

С
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Азербайджан 

1 Тельман 18,5 13,18 12,96 

2 Севиндж 18,0 14,82 17,07 

3 Амири-600 17,1 11,90 15,19 

Германия 

4 Sifra 17,1 14,58 15,60 

5 Panamera  20,8 15,62 15,49 

6 Mozart 22,4 14,66 15,42 

7 Fabula 18,1 14,62 14,09 

8 Silvana 18,5 16,70 15,50 

9 Red.Skarlet  15,1 14,82 15,55 

10 Colomва 17,2 15,14 13,52 

11 Elfe 16,5 17,14 16,26 

Голландия 

12 Farida 17,5 15,74 14,59 

13 Vivina 26,0 18,0 14,22 

14 Bermina 18,0 20,76 17,44 

15 Bellorosa 19,3 12,89 15,82 

16 Jelli 20,6 13,66 13,85 

17 Captiva 18,9 10,58 12,75 

18 Julinka 25,5 18,5 15,31 

19 Concordiya 20,5 15,0 16,43 

20 Irina    
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Сортообразцы по этому показателю  голландского 

происхождения  Viviana, Julinka, Jelli, İrina уступают  стандартному 

сорту Тельман (18,5%). Соответственно 26,0%, 25,5%, 20,6%, 20,5%. 

По признаком водопоглотительной способности и содержания 

крахмала сортообразцы азербайджанского происхождения (кроме 

стандартного сорта Тельман) (соответственно 11,82%-14,82%) 

немного превосходят сортообразцы   германского (17,1%-22,4% и 

15,1%-18,5%) и голландского происхождения (19,3-26,0% и 17,5-

20,5%). 

Биохимические показатели у изученных сортообразцов  не 

сильно отличаются друг от друга. Среди изученных сортов по 

содержанию сухого вещества отличались сорта Viviana, Julinka, Jelli, 

İrina. (20,5-26,0%) по водопоглотительной  способности и содержанию 

крахмала Viviana соответственно (18,0%-14,22%) Julinka (18,5%-

15,31%), Jelli (13,66%-13,85%), İrina (15,0-16,43%). 
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Таблица 3 

Некоторые биологические и морфологические признаки картофеля 

(массовые цветение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1305 Farida (Голландия) 3 52 10 12 510 340 220 270 240 

2 1307 Bermina (Голландия) 2 49 8 10 400 260 160 190 210 

3 1308 Sıfra (Германия) 1 48 7 12 200 130 85 100 100 

4 1309 Bellorosa (Голландия ) 3 48,7 9 10 420 270 210 220 200 

5 1310 Panamera (Германия) 4 44 8 10 340 250 180 180 160 

6 1311 Mozart (Германия) 2 49 8 12 210 210 140 120 90 

7 1312 Fabula (Германия) 2 40 9 10 250 130 90 130 120 

8 1313 Silvana (Германия) 2 48 7 12 280 230 155 150 130 

9 1314 Red skarlet (Германия) 1 40 6 10 150 240 200 80 70 

10 1315 Colomba (Германия) 1 50 10 12 540 320 260 280 260 

11 1316 Jelli (Голландия ) 2 50 7 12 270 240 170 140 130 

12 1317 Captiva (Голландия ) 3 45 7 12 330 280 200 170 160 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 1319 Concordiya (Голландия ) 2 51 10 10 265 360 270 130 135 

14 1320 Elfe (Германия) 2 52,5 10 11 620 400 250 320 300 

15 1321 İrina (Голландия ) 3 38 6 9 220 120 80 120 100 

16 600 Аmiri (Азербайджан) 4 41,3 12 14 365 540 440 200 165 

17 6/1 Telman (Азербайджан) 4 46,5 12 9 600 330 230 300 300 

18 126 Севиндж  (Азербайджан) 4 44 18 12 270 480 360 165 165 
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Образцы, имеющее наибольшие качество побегов; Амири-4 

шт; Телман - 4 шт,  Севиндж - 4 шт и Ранашега – 4 шт  

По высоте растений отличились образцы; Еlfe-52,5 см, Farida-

52 см, Concordiya-51 см, Colomba-50 см, Jelli-50 см, Mozart-49 см и 

Bermina -49 см. 

По количесту клубней выделились образцы: Севиндж-18 шт, 

Телман-12 шт, Амири-12 шт, Elfe-10 шт, Concordiya-10 шт, Colomba-

10 шт и Farida-10 шт. 

Отличившейся образцы по количеству  ярусов: Амири-14 шт, 

Севиндж-12 шт, Captiva-12 шт, Jelli-12 шт, Соlomва-12 шт, Silvana-12 

шт, Mozart-12 шт, Sifra-12 шт, Farida-12 шт. 

Выделившиеся  образцы по массе надземной части были Elfe-

620 г, Тельман-600 г, Соlomba -540 г, и Farida-510 г.   

Вес клубней составлял соответвенно: Амири-440 г, Севиндж-

360 г, Concordiya-270 г, Colomba-260 г, Elfe-250 г. 

Выводы 

Такими образом, на основании проведенных исследований в 

условиях Апшерона Азербайджанской Республики 2018 года 

установлена, что изучаемые сортообразцы  Jelli, Julinka, Panamera, 

Viviana урожайность составляет соответавенно  466,6 ц/га, 418 ц/га, 

380 ц/га, 361 ц/га. 
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Bвeдeние. В современном мире, в условиях сильно 

изменившихся климатических факторов, огромное внимание 

уделяется внедрению в хозяйствах таких новых сортов и гибридов 

овоще-бахчевых  культур и картофеля, которые отличаются высокой 

урожайностью и пластичностью [1, 2, 7]. При районировании сортов и 

гибридов овощных и бахчевых  культур в традиционных зонах 

выращивания, предпочтение отдается тем сортообразцам, которые 

хорошо приспособились к местным почвенно- климатическим 

условиям зоны.  

 Согласно статистическим данным 2018 года, для 

выращивания в  условиях традиционных  овощеводческих зон 

Азербайджана районированы 306 сортов и гибридов овоще-бахчевых  

культур и картофеля,  из которых 66 являются  местными и 

синтетическими сортами [5, 8]. При анализе срока и видового состава 

районированных сортообразцов выяснилось, что в списки 

районирования включены имена таких сортов, которые внедряются 

либо на совсем небольших площадях, либо в последние годы вовсе не 

выращиваются в хозяйствах.  

В принятых законопроектах «О селекционных достижениях» 

(1996 г.) и «О семеноводстве  Азербайджанской Республики (1997 г.)  

было  ясно сказано, что сорта, потерявшие свою приоритетность для 

выращивания в хозяйствах либо должны исключаться из списка 

районирования, либо их необходимо заменить более перспективными 

новыми сортами [7, 8]. 

mailto:teti_az@mail.ru
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При анализе сроков районирования сортов овощных культур 

выяснилось, что в списке районирования значатся названия таких 

сортов, срок районирования которых колеблется от 30 до 44 лет, а 

иногда и до 62 лет.  

В многочисленных отечественных и зарубежных 

литературных источниках было отмечено, что хозяйственная 

долговечность районированных сортов определяется не только их 

высокой урожайностью и качественными плодами, но и хорошо 

организованной системой их первичного семеноводства [3, 6, 9]. 

Основной задачей первичного семеноводства является не 

только производство высокопродуктивных семян сортов, 

приспособленных к местным почвенным условиям зоны, но и 

улучшение их качества методами современного семеноводства. Если 

первичное и репродукционное семеноводство сорта не наложено, то 

нет необходимости оставлять их в реестре районированных сортов 

республики.  

Цель и методы исследований.  В данной работе 

проанализированы видовой и сортовой составы районированных 

сортов и гибридов F1 овощных и бахчевых  культур Азербайджана, 

указано современное состояние их первичного семеноводства, а также 

даны рекомендации о сортосмене или сортообновлении.  

Материал статьи охватывает  данные за 2000-2018 годы.  

Результаты исследований. По государственному реестру 

Азербайджана, 2018 года для выращивания в весенний, летний и 

осенний периоды были 28 сортов и гибридов F1 белокочанной 

капусты, из которых 10 являются сортами АзНИИО. Кроме этого 

районированы два иностранных сорта краснокочанной капусты, один 

сорт брокколи для весеннего посева, 10 сортов и гибридов цветной 

капусты для весеннего, летного и осеннего посева. 

Ведущей овощной культурой в республике является томат. По 

реестру 2018 года, для выращивания на открытом грунте было 

районировано 25 сортов и гибридов F1,  из которых 13 являются 

местными. Большинство местных сортов широко внедряются в 

овощеводческих зонах и у них хорошо налажено первичное 

семеноводство. Среди этих сортов особенно популярны Лейла, 

Илькин, Зафар, Алсу, Ветен-1, Зарраби, Хазар и другие. Срок 

районирования этих сортов в зонах овощеводства колеблется в 

пределах 13-28 лет.  
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Кроме этого, из томатов для выращивания в условиях 

закрытого грунта районированы  81 сортов и гибридов F1.  Из них 

только 3 индетерминантные сорта  (Бановша, Шалала и Шахин) 

созданы в Аз НИИО и у которых срок районирования составляет 16-

24 года. Остальные 78 образцов томата, являются иностранными 

гибридами  Голландии, Испании, Франции, Кореи и Турции. Дело в 

том, что в республике некоторые агросервисы постоянно привозят и 

районируют зарубежные гибриды F1 томата, не обращая внимания на 

их ареал внедрения. В итоге ненужные, но районированные гибриды 

F1, купленные за валюту из государственного бюджета, не изымаются 

из списка районирования.  

Таким образом, в Азербайджане, имеющем ограниченные 

посевные площади, сейчас  районировано 106 сортов и гибридов 

томата.  

Также широко используемой овощной культурой является 

баклажан.  Сейчас в  республике в открытом грунте районировано 10 

сортообразцов, из которых 6 являются местными. У большинства 

местных сортов хорошо организовано первичное семеноводство. 

Одной из наиболее популярных овощных культур считается 

огурец. В настоящее время в республике районированы 40 сортов и 

гибридов F1 огурца, из которых 14 для открытого, а 26 для закрытого 

грунта. Из них 1 сорт огурца для открытого грунта (Азери), и один 

сорт для закрытого грунта (Бахар) созданы местными 

селекционерами. Наиболее старым районированным иностранным 

гибридом для закрытого грунта является Стелла, срок районирования 

которого достигает 29 лет. Семена остальных районированных 38 

иностранных гибридов огурца для открытого грунта закупаются из-за 

рубежа.  

Лук репчатый является наиболее ценной и широко 

используемой овощной культурой. В настоящее время в республике 

районированы 18 сортов и гибридов этой культуры: из них 7 местные 

сорта Азербайджана, у которых хорошо налажена система 

семеноводства. А из остальных районированных сортов и гибридов 5 

являются образцами Турецкой Республики, 3 голландские гибриды F1, 

2 сорта таджикского и 1 гибрид французского происхождения. 

Кроме этого в республике районированы также 5 сортов 

чеснока, из которых 2 являются местными скороспелыми сортами 

(Джалилабад и Гусарчай), а 3 среднеспелыми (Эльчин, Любаша и 

Дунганка). Необходимо отметить, что 60% районированных сортов 
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являются популярными местными генотипами и у них хорошо 

заложена система семеноводства. 

К сожалению, о столовой свекле невозможно сказать того же. 

Это от того, что сейчас в республике районированы 5 иностранных 

сортов данной культуры.  Срок районирования сорта Бордо 237 более 

62 лет. Видно, что в будущем в республике необходимо начать 

совместные селекционно-семеноводческие работы межу АзНИИО – 

АГАУ-ИГР НАНА. 

В последние годы посевные площади под столовой морковью  

изменяются в пределах от 5 до 6 тысяч гектаров. Для весенних и 

летних посевов районированы всего 6 сортов, из которых автором 

одного сорта (Апшеронская зимняя) является АзНИИ Овощеводства. 

Срок  районированных весенних и летних сортов варьирует в 

пределах от 3 до 38 лет. Кроме одного местного сорта, элитные семена 

всех остальных районированных зарубежных сортов покупаются за 

рубежом.  

Поэтому нам необходимо усилить совместные селекционно-

семеноводческие работы с использованием современных методов и 

оборудований между лабораториями института и другими научными 

учреждениями.  

Одним из популярных овощных  культур является перец. В 

настоящее время в республике районированы 15 сортов и гибридов 

сладкого перца, из которых 5 являются местными. Из местных 

районированных сортов 4 пригодны для выращивания в открытом 

грунте (Мурад, Шафа, Ядигар и Зюмруд), а один сорт (Тохва) для 

весенних пленочных  теплиц.  

Производство элитных и репродуктивных семян этих сортов 

организовано удовлетворительно. А семена остальных 10 

районированных сортов перца сладкого привозятся из зарубежья. 

Срок районирования всех районированных сортов и гибридов перца 

сладкого варьирует в пределах от одного года (гибриды Denver и 

Hercules) до 44 лет (Подарок Молдовы). Очевидно, что для 

республики особенно необходимо создание новых сортов и гибридов 

F1 сладкого перца для выращивания в условиях всех видов теплиц. 

Кроме сладкого перца, в Азербайджане районированы также 4 сорта и 

1 гибрид F1 горького перца для отрытого грунта. Из них 4 сорта 

являются местными (Гёк-гёль, Одлу, Улдуз и  Шафаг). Срок  

районирования этих сортов длится в пределах от 2 до 25 лет (Гёк-
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гёль). В настоящее время первичное семеноводство районированных 

местных сортов можно считать удовлетворительным.  

Одной из популярных овощных культур считается овощная 

фасоль. По государственному реестру 2018 года в республике 

районированы  5 сортов этой культуры, все они являются местными 

(Зулал, Иса, Баяз, Иса 12 и Айлин). Срок  районирования (2-24 года) 

всех этих сортов сравнительно мал и первичное семеноводство их 

организовано хорошо.  

В Азербайджане в местной кулинарии широко используется 

овощной горох. В настоящее время в республике районированы всего 

5 сортов, из которых 2 являются местными. Срок  районирования этих 

сортов длится  от 2 до 24 лет. Потребность населения в продукции 

овощного гороха, в основном, удовлетворяется за счет привозного 

урожая.  

За последние годы, особенно с развитием туризма в 

республике, в кулинарии более широко используется листовой и 

кочанный салаты. В настоящее время в государственном реестре 

кроме местных, районированы 9 сортов и гибридов салата, в том 

числе из них 8 гибриды  F1 голландского происхождения, а один сорт 

(Крупнокочанный) Российской Федерации. Кроме последнего, все 

остальные гибриды  F1 салата были районированы  за последние 2-3 

года.  

Согласно реестра прошлого года, в республике районированы 

8 сортов и гибридов столового арбуза  и 7 сортообразцов  дыни. Среди 

районированных  сортов и гибридов F1 столового арбуза имеется 

только один сорт местной селекции (Марджан), у которого срок  

районирования 22 года. А также среди районированных  сортов и 

гибридов F1 дыни имеется тоже один сорт местной селекции Ветеран, 

у которого срок  районирования всего 3 года.  

Выводы. Обобщая вышеприведенные примеры о старых 

районированных  местных сортах овощных и бахчевых  культур, 

можно сделать вывод о том, что с большинством из них плохо 

разрешаются проблемы первичного и репродукционного 

семеноводства. В результате этого, у них серьезно ухудшились такие 

важные биологические показатели как пластичность и стабильность. С 

другой стороны, на быстрое ухудшение основных хозяйственно – 

ценных показателей таких сортов, огромное влияние оказала то, что 

их создатели ушли из жизни. В результате этого на 

удовлетворительном уровне находится их первичное и 
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репродуктивное семеноводство. Кроме этого, такие старые сорта при 

выращивании их в условиях нынешних агрофитоценозов очень часто 

показывают слабую адаптивность и заражаются возбудителями 

нескольких агрессивных болезней.  
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При возделывании пряно-ароматических и зеленных культур 

наряду с показателями урожайности немаловажное значение 

отводится качеству товарной продукции, которая используется для 

питания человека и сырья для пищевой промышленности [1–2]. 

Качество получаемой продукции во многом определяет 

агрономическую и экономическую эффективность возделывания 

пряно-ароматических и зеленных культур и ее конкурентоспособность 

на внутреннем и внешнем рынках.  

Качество растениеводческой продукции определяется целым 

рядом факторов: биологическими и сортовыми особенностями 

возделываемых культур, почвенно-климатическими условиями, 

агротехническими приемами, среди которых применение удобрений 

имеет первостепенное значение. 

Одним из важнейших показателей качества зеленой массы 

пряно-ароматических и зеленных культур является содержание 

нитратов. Повышенное содержание нитратов может оказать 

неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 

Цель исследования – изучить влияние минеральных удобрений 

на накопление нитратов в зеленой массе пряно-ароматических и 

зеленных культур. 

Исследования по изучению влияния удобрений на накопление 

нитратов при выращивании пряно-ароматических и зеленных культур 

проводили на протяжении 2016–2018 гг. в УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» на дерново-

подзолистой суглинистой почве. 

В исследованиях изучали новые сорта пряно-ароматических и 

зеленных культур селекции УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия»: базилик обыкновенный Ocimum 

basilicum L. сорта Володар, огуречная трава (бораго) Borago officinalis 

L. сорта Блакіт, пажитник голубой Trigonella caerulea (L.) Ser. сорта 
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Росквіт, горчица черная Brassica nigra Koch. сорта Дарунак, а также 

традиционные виды пряно-ароматических и зеленных культур: укроп 

пахучий (Anethum graveolens L.), кориандр посевной (Coriandrum 

sativum L.), салат листовой (Lactuca sativa L.) и петрушка 

(Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) [3]. 

Схема опыта включала варианты без применения удобрений, 

варианты с внесением под предпосевную культивацию N20-90Р40-50К70-80 

(карбамид, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий), а 

также варианты с подкормкой посевов N20-30. 

Как показали результаты исследований, применение 

возрастающих доз азотных удобрений оказало существенное влияние 

на накопление нитратов в зеленой массе исследуемых пряно-

ароматических и зеленных культур. 

Согласно Гигиеническому нормативу «Показатели 

безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья 

и пищевых продуктов» (Постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 21 июня 2013 г. № 52 в ред. от 

22.11.2016 г. № 120) ПДК содержания нитратов в листовых овощах в 

Республике Беларусь составляет 2000 мг/кг 4. 

Учитывая показатели качества продукции изучаемых 

зеленных и пряно-ароматических культур, содержание нитратов в 

пределах ПДК обеспечило внесение азота в дозах, не превышающих 

N60 на фоне Р40-50К70-80. 
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Введение. Рост и развитие всех живых организмов зависят 

прежде всего от их питания. Не представляет исключения и мир 

растений. Растения потребляют простейшие минеральные соединения 

(углекислый газ и несколько солей), синтезируя из них и воды с 

помощью солнечной энергии сложнейшие органические вешества. Для 

окислительно-восстановительных процессов, постоянно протекающих в 

каждой живой клетке, необходимо участие атомов марганца, меди, цинка 

и др. так называемых микроэлементов. 

Итак, микроэлементы в растениях либо входят в состав 

ферментов, либо активируют их работу. Они необходимы растениям в 

ничтожно малых количествах; увеличение и уменьшение концентрации 

иx в растворе от оптимальной приводит к угнетению и даже гибели 

организмa. Отрицательное действие неоптимальных  доз микроэлементов 

также  связано с нарушением деятельности ферментативного аппарата 

клеток и, следовательно, обмена веществ в растениях. 

Основным источником микроэлементов для всех растений 

является почва. Не надо упускать из виду, что применение органических 

и минеральных удобрений, повышая урожай, увеличивают и вынос ими  

всех микроэлементoв, поэтому необходимость добавочного внесения в 

почву микроудобрений чаще всего возникает именно при подъеме 

урожайности [1].  

Эффективность микроэлементов зависит от целого ряда условий, 

которые в одних случаях обеспечивают резкое повышение урожая и 

mailto:teti_az.@mail.ru


 55 

изменяют его качество, а в других - почти не оказывают никакого 

действия. 

Установлено, что при исключении одного из питательных 

элементов, нарушается нормальное развитие растений, даже несмотря на 

то, что этот питательный элемент содержится в организме иногда в 

самых минимальных количествах.  

Овощеводство в мировом масштабе самая интенсивно 

развивающаяся отрасль сельского хозяйства [2]. В настоящее время, 

когда продуктивность  сельскохозяйственных культур в значительной 

степени обусловлена применением минеральных удобрений, 

целенаправленное использование микроэлементов в системе удобрений 

становится все более актуальной проблемой. Поэтому при решении 

вопроса о внесении микроэлементов необходимо знать содержание их в 

почве [3]. 

Цель исследований. В целях выяснения эффективности 

некоторых микроэлементoв на урожай капусты нами в течение ряда лет 

были заложены полевые опыты, в которых использовались медь, бор и 

кобальт.  

Методы исследований. Опыты по внесению минеральных 

удобрений совместно с микроэлементами под капусту были заложены в 

условиях серо-бурой почвы Апшеронского полуострова. Повторность 

опытов трехкратная, плошадь делянок 0,05 га. Медь, бор и кобальт 

вносились из расчета 1,5; 3,0 и 6,0 кг на га совместно с минеральным 

удобрением во время посадки рассады в лунки. 

Из минеральных удобрений вносились азот из расчета 90 кг, 

фосфор – 90 кг и калий – 60 кг действующего вещества. Минеральные 

удобрения вносились в 3 срока – 50% под вспашку, 25% через  2 недели 

после посадки и 25% во время кочанообразования. В период вегетации 

над растениями проводились соответствующие наблюдения и 

биометрические измерения. Данные об урожайности приведены в 

таблице. Метеорологические условия в период проведения полевых 

опытов были близки к многолетним. На опытных участках применялись 

общие агротехнические мероприятия, принятые для данной зоны. 

Результаты исследований. Проведенные биометрические и 

биохимические наблюдения показывают, что внесение меди совместно с 

минеральным удобрением в количестве 1,5 кг увеличивает площадь 

листьев одного растения  на 15%, а вес сухой массы одного растения на 

20% по сравнению с фоном N90 P90 K60 (фон). В варианте внесения меди 

из расчета 3 кг на га, площадь листьев увеличилась на 28%, а сухая масса 
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на 22% по сравнению с фоном. Внесение большой дозы – 6 кг меди на га 

– дало увеличение площади листев капусты на 21%, а сухой массы на 

20% по сравнению с вариантом, где минеральное удобрение вносилось 

без меди (фон). Необходимо отметить, что от внесения меди на фоне 

полного минерального удобрения ускоряется созревание кочанов и 

улучшается их качество.   

Внесение бора совместно с минеральным удобрением из расчета 

1,5 кг, 3,0 и 6,0 кг на га увеличивает плошадь листьев одного растения 

капусты соответственно на 20%, 22% и 25%, а накопление сухой массы 

соответственно на 15%; 20%; 17% в сравнении с N90 P90 K60 (фон).  

Изучение влияния кобальта на развитие капусты также показало 

положительное действие указанного элемента на рост и урожайность. 

Внесение кобальта в количестве 1,5; 3,0 и 6,0 кг на га совместно с 

минеральными удобрениями  на серо-бурой почве увеличивает площадь 

листа одного растения в среднем  соответственно дозам на 13%,14% и 

13%. Вес сухой массы одного растения соответственно на 9%,31% и 21% 

по сравнению с вариантам, где NPK вносились без кобальта. 
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Таблица  

Влияние меди, бора и кобальта на урожай капусты 

(в среднем) 

 

Средние 

данные 

(Фон) 

N90P90K6

0 

Прибавка от 

применения меди 

Прибавка от 

применения бора 

Прибавка от 

применения 

кобальта 

1,5 кг 3 кг 6 кг 1,5 кг 3 кг 6 кг 1,5 кг 3 кг 6 кг 

ц/га 244 22,3 27,6 4,2 12,1 16,0 19,9 16,2 22,0 
20,

6 

% 100 9 11 10 5 7 8 7 9 8 
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Данные таблицы  свидетельствуют о том что внесение меди в 

количестве 1,5; 3,0 и 6,0 кг повысило урожай капусты в среднем за 3 года 

на серо-бурой почве Апшерона соответственно дозам на 9%; 11% и 10 % 

или 22,3; 27,6 и 24,2 ц/га по сравнению с урожаем, полученным на фоне 

азот-фосфор-калий (NPK). 

В результате применения бора в количестве 1,5; 3,0 и 6,0 кг на га 

совместно с минеральным удобрением урожай капусты повысился 

соответственно дозам на 12,1; 16,0 и 19,9 ц/га по сравнению с фоном 

(NPK). 

Урожай капусты от применения кобальта в дозах 1,5; 3,0 и 6,0 кг 

на га повысился на 16,2; 22,0 и 20,6 ц/га. При этом наилучшей дозой 

кобальта является 3 кг на га. 

При применении микроэлементов необходимо знать содержание 

доступной растениям нормы микроэлементов. 

Таким образом, применение меди, бора и кобальта совместно с 

минеральными  удобрениями не только повысило урожай капусты, но и 

улучшило её качество. 

Под действием микроэлементов значительно увеличивается 

процентное содержание азота и фосфора в кочане. Исходя из этого, 

можно сказать, что применение микроэлементов усиливает поступление 

основных питательных веществ в растение и, тем самым, активизирует 

физиологические процессы в нем. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно 

сделать основной вывод о том, что применение меди, бора и кобальта 

совместно с полным минеральным удобрением на серо-бурой почве 

Апшерона  усиливает рост и развитие капусты и улучшает её качество, 

при этом наилучшая доза меди – 3,0 кг, бора – 6,0 кг, кобальта – 3,0 кг на 

га. 
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Наряду с богатыми природными ресурсами, Республика 

Азербайджан обладает благоприятными почвенно-климатическими 

условиями для выращивания сельскохозяйственных культур. Мягкая 

зима, достаточное тепло в продолжительном летнем периоде, 

плодородие почвы и орошение позволяют круглый год выращивать 

высокий урожай всех культур отличного качества. 

Известно, что для обеспечения населения пищевыми 

продуктами большое место занимают овощные и бахчевые культуры. 

В настоящее  время трудно представить стол без овощей, что требует 

повышению производства этих продуктов. 

В Республике среди овощных культур значительное место 

занимают зеленные культуры – кориандр (кинза), укроп, шпинат, 

редис, кресс-салат, петрушка, сельдерей, базилик и другие. Составляя 

широкую группу растений, они относятся к разным семействам, 

отличаются друг от друга по использованию, биологическим 

особенностям и выращиванию. Они здесь выращиваются повсеместно 

круглый год, употребляются в свежем виде, а также при 

приготовлении различных блюд. 

По питательности они не уступают другим овощным, 

наоборот, по содержанию витаминов, минеральных солей, 

органических кислот, эфирных масел и других ценных веществ имеют 

преимущество над другими. Они особенно богаты витамином С, 

солями калия, кальция, железа и фосфора. Некоторые даже имеют 

витамин U и фолиевую кислоту.  

Некоторые зеленные используются в консервной 

промышленности, при приготовлении мясных, рыбных, овощных 

консервов, добавляются для вкуса и запаха к неалкогольных напиткам 

mailto:teti_az@mail.ru
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и солениям. В списке растений, использованных в народной медицине 

большое место занимают зеленные культуры, как кинза (кориандр), 

укроп, базилик, мята, петрушка, сельдерей и другие. 

Необходимо отметить, что всем зеленным культурам 

характерны некоторые общие свойства. Они скороспелые, от 

массовых всходов до технической спелости (хозяйственной годности) 

проходит 25-60 дней. Площади питания у них примерно одинаковы и 

ближе рассады других овощных – 15-50 кв.см. Элементы питания, 

выносимые из почвы не отличаются от других овощных культур, но 

следует отметить, что это количество элементов выносятся в 2-3 раза 

меньше времени. Значит они должны получать питательные вещества 

в 2-3 раза больше в сравнении с другими овощными культурами. Эти 

свойства еще раз доказывают высокую требовательность зеленных к 

плодородию почвы, воде и режиму питания [3, 4, 6].  

В 2018 году площадь выращивания зеленных культур 

составляла 3272,2 га, произведен урожай 36143, 9 т, урожайность 

гектара 110,7 центнер. Это доказательство того, что необходимо 

выращивать эти ценные культуры [2]. 

В Азербайджане выращиваются почти все известные зеленные 

культуры. Мы здесь   вкратце   даем некоторые сведения об основных 

широко распространённых зеленных культурах. 

Кориандр  (кинза) Koriandrum şativum L. – однолетнее 

перекрестноопыляющееся растение из семейства сельдерейные. 

Требовательно к длине   дня и тепла, но листья холодостойкие. В 

короткие и прохладные дни хорошо развиваютя розеточные листья и 

дают высокий урожай, не образуя цветочные стрелки. Период от 

массовых всходов до технической спелости (15-20 см) изменяется в 

зависимости от срока посева и составляет 25-60 дней. Выращивается 

на открытом грунте посевом семян с марта по ноябрь месяц. В 

Республике нет районированного сорта, выращиваются в основном 

местные сорта. В пищу употребляют листья и молодые побеги. Едят 

их в сыром виде как салат, а также как приправу к супам, мясным 

блюдам и салатам. 

Укроп Anethum graveolens L. – однолетнее травянистое, 

холодостойкое светолюбивое растение. Требовательно к плодородию 

почвы и влаге. Период созревания зелени 25-60 дней в зависимости от 

сезона года. Выращивается на открытом грунте с марта по ноябрь 

месяц. В Республике районированы сорта укропа Отелло и 

Харьковский 85 [1, 5]. 
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Молодые растения используют как салат и пряную приправу, 

для длительного хранения и употребления в зимний период ее солят и 

сушат. В фазе цветения употребляют в качестве специй при 

консервировании.  

Кресс–салат Lepidum sativum L. – скороспелые, однолетнее, 

холодостойкое, требовательное к влажности и плодородию почвы 

растение. Выращивают в открытом грунте посевом семян с сентября 

по май месяц. Хозяйственная годность (15-20 см) наступает через 20-

40 дней после появления всходов. Нет районированного сорта. 

В пищу используют прикорневые листья и молодые побеги. 

Кервель Anthriscus cerefolium L. Hoffm. – однолетнее 

скороспелое растение умеренного климата. Выращиваются в 

открытом грунте с сентября по май месяц на плодородных почвах при 

регулярном обеспечении влагой. С одного места убирается урожай 

зелени в несколько раз. 

Употребляется молодые листья в свежем виде и для 

приготовления различных национальных блюд. Нет районированного 

сорта. 

Базилик Ocimium basilicum L. – однолетнее растения. Листья 

от зеленого до фиолетового света разных оттенков. Растение 

теплолюбивое. От всходов до технической спелости проходит 30-60 

дней в зависимости от способа выращивания. Требует плодородных 

почв, отзывчив на удобрение. Выращивается посевом семян в грунт 

(20х10-15 см) и рассадой (30х10-15 см). Сроки посева семян и посадки 

рассады в открытом грунте апрель месяц. 

В пищу употребляют листья и верхние части молодых побегов 

(15-20 см) в свежем и сущенном виде. В течении вегетации (от мая до 

начала ноября) собирается урожай зелени с одного места 6-8 раз. В 

республике районирован сорт базилика Басил [1].  

Шпинат Spinacia oleracea L. – однолетнее, 

перекрестноопыляющееся, очень скороспелое и холодостойкое 

растение. Для его выращивания нужны плодородные, богатые 

органическими веществами, обеспеченные влагой почвы. От  всходов 

до технической спелости в зависимости от погодных условий 

проходит 25-60 дней. Выращивают посевом семян в грунт от сентября 

по май месяц. 

В пищу используют листья молодых растений чаще в вареном 

виде для диетического и детского питания. В Республике районирован 

сорт шпината Исполинский 10 [1]. 
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Редис Rhafanus sativus L., subsp. radicola – однолетнее 

корнеплодное растение. Корнеплод   различной формы – от 

плоскоокруглой до веретеновидной. Окраска белая, фиолетовая, 

красная. 

Растение требовательно к влаге, лучше удается на рыхлых 

плодородных почвах. Техническая спелость корнеплодов наступает 

через 20-45 дней после появления всходов. Холодостойкое, его 

выращивают посевом семян в открытый грунт с сентября по май 

месяц. Районированы сорта редиса Красный с белым кончиком, Рубин 

[1]. 

Петрушка Petrosolium Hill. – двулетнее, 

перекрестноопыляющееся растение. В первый год образует розетку 

листьев и корнеплод, на второй год развивает цветущие побеги 

высотой до 1 м. Холодостойкое растение, в условиях Азербайджана 

петрушка зимует в открытом грунте. 

Выращивают посевом семян в грунт в марте и ноябре месяцах. 

Пучковая спелость доходить на 50-70 день после всходов. Урожай 

зелени собирается в несколько раз в зависимости от условий 

выращивания. 

Можно использовать как приправу к супам, в виде гарнира, а 

также при приготовлении различных консервов. В Республике 

районирован сорт петрушки Урожайная [1].. 

Сельдерей Apium graveolens ssp. sativum – двулетнее, 

требовательное  к плодородию, холодостойкое растение. В условиях 

Азербайджана растения этой культуры зимуют в открытом  грунте. В 

первый год образует розетку листьев и корнеплод (у корневых форм), 

на второй год цветущие побеги. 

Выращивается посевом семян в грунт в марте и ноябре 

месяцах, а также рассадой. Хозяйственная годность поступает через 

50-70 дней от всходов. Урожай зелени собирается несколько  раз за 

сезон. 

Используют сельдерей для приготовления салатов, в качестве 

приправы различных блюд, а также овощных и мясных консервов. В 

Республике районирован сорт сельдерея Деликатес. [1]. 

Мята Mentha piperita L. – растение многолетнее, 

холодостойкое, зимует в открытом грунте. Требовательно к 

плодородию почвы, влаголюбивое, на одном листе возделывают на 

протяжении 3-4 года. Размножают вегетативным способам 

стеблевыми черенками, отрезками корней, поэтому и различается от 
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других зеленных культур. Схема посадки 70х15-20 см, норма посадки 

100-120 тыс. черенков на гектар, срок посадки октябрь-ноябрь. Листья 

и молодые побеги используют как пряную приправу к салатам, супам, 

овощным и мясным блюдам, для ароматизации соусов, различных 

напитков. 

Побеги срезают несколько раз за сезон в зависимости от 

возраста и условий выращивания. Нет районированного сорта, 

выращиваются местные популяции. 

Эстрагон (тархун)  Artemisia dracunculus L. – многолетнее, 

вегетативно размножаемое  растение. Холодостойкое, зимует в 

открытом грунте. Требовательно к температуре, структуре и 

плодородию почвы. Нет сорта, в Азербайджане выращивается 

Кавказская разновидность, которая имеет короткую высоту (30-50 см), 

очень пряная и нежная. 

В пищу используют листья и молодые побеги в свежем виде 

как салат, приправу к местным блюдам, соусам, с сыром, а также как 

пряность при консервировании. 

Размножается стеблевыми черенками и отрезками корней. 

Лучший срок посадки май-июнь месяцы. Схема посадки 70х15-20 см, 

норма посадки 75-100 тыс. черенков на гектар.  

Вышеуказанные зеленные культуры, составляя часть 

произведенного урожая овощных, во все сезоны года заполняют 

продовольственные прилавки Республики и частично экспортируются 

в другие страны (таблица).  
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Таблица. 

Сроки выращивания и поступления урожая зелени с открытого                                                         

грунта в условиях Азербайджана 

 

                             

месяцы  

 

культуры 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 1. кориандр + +  
+ 

 
+ + + 

 
+ + + + 

+ + 

 2. укроп + +  
+ 

 
+ + + + + + + 

+ + 

 3. кресс-салат +  
+ + + + 

   
+ + + + 

4.  кервель   
+ 

+ +     
+ + + 

5. базилик + + + 
+ + 

+ + + + + + + 

 6. шпинат + + 
+ + 

+ +    
+ + + 

+ + + + + 

+ + 

+ + + + + + + 

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + + 

+ + + + + + + + 
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7. редис + + 
+ + + 

+   
+ + + 

+ 

8. петрушка + + 
+ + + 

+ + 
+ + 

+ + + 

9. сельдерей + + 
+ + + 

+ + 
+ + 

+ + + 

10. мята    + 
+ + 

+ + + + +   

11. эстрагон  + + +  
+ 

 
+ 

+ +   + + + 

Примечание: 

 

  -  сроки выращивания (посева) 

 

+ - сроки поступления товарного урожая 

+ 

+ + 

+ + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + + + 
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Зважаючи на зміну погодних умов у зв’язку з глобальним 

потеплінням найбільш перспективним і економічним є спосіб 

гідровисіву, запропонований спочатку для зміцнення укосів 

транспортних магістралей. 

В 60-х роках англійці, здійснивши ряд експериментів, 

створили сівалку, де насіння рівномірно розподілялось у в’язкому 

середовищі (посівний гель) та висівалось разом з ним. Сівалка такої 

конструкції фірми “Флуід Дріллінг” (Великобританія) була створена 

для теплиць і знайшла практичне застосування. [1]. Але, не дивлячись 

на явні переваги цього способу сівби, слід наголосити на істотних 

недоліках: високій вартості посівного гелю, неможливості 

застосовувати розчинні мінеральні добрива, біологічно активні 

компоненти. Крім того, конструкція гідросівалки здатна забезпечити 
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тільки посів гніздовим способом, а застосування поршневих насосів  

призводить до травмування  паростків насіння.  

У 1965 році А.В. Лопатін – науковець Кетовського лісхозу 

(Урал) запропонував висіваючий апарат для висіву поключеного 

насіння деревних порід у рідинному середовищі. Точність висіву в 

цьому винаході досягалася тим, що в дозуючій камері під вихідним 

отвором бункера був встановлений комірчастий ролик, а в бункері 

розміщувалася перфорована труба, яка доставляла рідину, і була 

з’єднана вихідною стороною з дозуючою камерою [3]. 

Далі вже М.Ф. Сенін, Г.І. Тараканов, Н.М. Вольф – працівники 

Московської сільськогосподарської академії, взявши попередній 

винахід за прототип, запропонували до дозуючої камери під’єднати 

джерело зжатого повітря для перемішування насіння в рідині і 

запобіганню його налипання, що призводило до нерівномірності 

висіву. Вони також удосконалили дозатор, шляхом можливості 

зворотно-поступального переміщення золотника з кільцевою 

проточкою, яка утворює дозуючу камеру [5]. 

У 1987 також російські вчені В.С. Федотов, Р.А Суровцев 

винайшли гідравлічну сівалку, яка складалася із змішувальної камери 

для рідини і насіння, повітропроводу з джерелом зжатого повітря, 

резервуар для рідини, магістралі підводу рідини і виходу насіння. 

Дана сівалка для підвищення рівномірності висіву насіння  вже мала  

розміщене над її днищем на певній відстані перфороване  днище з 

вихідним патрубком, з’єднаним з магістраллю виходу насіння [6]. 

Ця сівалка послужила прототипом для моделі нашої 

гідросівалки, в якій проходить процес підготовки насіння до висіву  та 

дозований висів насіння аерогідравлічним способом разом з рідиною 

без пошкодження паростків 

Дана гідросівалка містить розміщений на рамі з колесами 

компресор – в дію приводиться від акумуляторної батареї,  ресивер,  

до якого приєднаний повітряний кран для контролю тиску повітря в 

робочих ємностях. В бак, розміщений над рамою, через горловину 

заливають воду, з можливістю додавання добрив, гербіцидів, та 

пророщене насіння. Проводиться перемішування бульбашками 

повітря через форсунки. Далі суміш самопливом через патрубок 

потрапляє до дросельно-розподільної заслінки, де дозується та 

розподіляється на два протоки, потім виливається в робочі ємності. 

Там насіння барботується,  і за допомогою зміни тиску повітря 

проходить порціонування суміші та витікання через уловлювач по 
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насіннєпроводам до сошників, які висівають насіння в борозну. Далі 

загортачі, розташовані позаду сошників,  закривають борозну,  а коток 

ущільнює ґрунт, забезпечуючи утримання вологи [7]. 

Вперше в умовах Лівобережного Лісостепу України проведено 

висів пророщеного насіння моркви та редису за допомогою 

розробленої моделі гідросівалки,  яка дає можливість висіву дрібного 

насіння овочевих культур без механічної дії на них, що в свою чергу 

дозволяє отримання ранніх врожаїв овочевих культур в промислових 

обсягах. Польові дослідження проводились на території дослідної 

станції «Маяк» ІОБ НААН, Чернігівська обл., Ніжинський р-н.,          

с. Крути у 2018 році. 

В Україні розробкою гідросівалок також займалися автори 

В.Ф. Пащенко та інші, які запропонували спосіб внесення насіння в 

ґрунт та пристрій для його здійснення, який транспортує насіння до 

сошника потоком рідини під тиском від гідронасоса. 

Ольховський М.В. та ін. запропонували гідравлічний апарат, 

який включає цистерну з розміщеною в ній мішалкою з приводом 

обертання, яка має вихідний отвір, обладнаний запірним пристроєм, 

встановленим в розподільній камері [4]. 

Дешко В.І., Коновал О.О., Кузьменко Л.І. розробили 

гідросівалку для пророщеного насіння, яка містить цистерну  з 

розміщеної в ній системи постійного самозабору посівної суміші, що 

включає наділену поплавком ємність у вигляді плаваючої ампули, яка 

має кришку зверху і отвори знизу, розмір яких менше розміру насінин, 

що дозволяє служити ампулі в ролі ємності для завантаження в неї 

порції пророщеного насіння, причому над вихідним каліброваним 

отвором в ампулі виконано наділений клапаном отвір для 

надходження через нього потоку води в ампулу при роботі сівалки, а в 

гнучкому трубопроводі, що  знаходиться в воді, виконано отвір для 

додаткового забору води з цистерни [2]. 

Незважаючи на дослідження і розробку гідросівалок, жодна 

так і не була впроваджена в серійне виробництва, тому проблема  

подальшого вдосконалення  гідросівалок залишається.  
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Введение. Нематоды являются одним из наиболее богатых 

видами и широко распространенных в природе групп организмов [8]. 

Большая часть нематод – свободноживущие животные, обитающие в 

водных и наземных ценозах, другие приспособились к 

паразитированию в растениях, животных и человеке [6]. Колебания 

численности особей в популяциях нематод могут быть самыми 

различными. Динамика нематод также зависит от изменения 

численности особей, составляющих популяцию, во времени и в 

пространстве, происходящие под воздействием экологических 

факторов. Комплексный каузальный подход в исследовании динамики 

фауны нематод помогает более полно изучить их видовой состав, 

выявить трофические связи видов и экологические группы, 

расшифровать некоторые вопросы биологии и экологии популяций, 

раскрыть специфику участия этих животных в многообразных 
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экологических, биологических и биохимических процессах, 

протекающих в почве и в растениях [5, 7]. 

Целью исследования являлось изучение видового состава 

нематод, выявление закономерностей их количественного развития, а 

также определение сезонной динамики нематодных сообществ в 

агроценозе томата. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили 

почвенные пробы, собранные в течение 2015 г. в агроценозе 

помидоров первого года посадки в ширкатном хозяйстве 

«Каракалпак» Паркентского тумана Ташкентского вилоята 

Республики Узбекистан. Для выявления фауны нематод и её динамики 

по сезонам года был собран материал в феврале, апреле, июне и 

октябре месяцах. В каждом сезоне пробы брались в пяти точках по 

трём горизонтам почвы: 0-10, 10-20 и 20-30 см. Извлечение, фиксация 

нематод, изготовление временных и постоянных препаратов 

проводились по общепринятым в фитогельминтологических 

исследованиях методам [1, 2]. Степень доминирования нематод в 

пробах определяли из процентного соотношения особей отдельных 

видов к числу всех обнаруженных [9].  

Результаты исследований. При таксономическом анализе 

обнаруженных нами нематод мы придерживались системы В.В. 

Малахова [3], где класс Nematoda рассматривается в составе трех 

подклассов. В результате исследований фауны нематод томат 

отмечено 45 вид нематод, относящихся к 34 родам, 15 семействам, 8 

отрядам и трем подклассам. Наиболее богато представлены отряды 

Rhabditida и Tylenchida на которые приходилось 82,4% отмеченных 

особей. В отряде Rhabditida преобладают роды Eucephalobus (9,5%), 

Cephalobus (3,8%). В отряде Tylenchida числено преобладали роды 

Aphelenchus (3,2%), Bitylenchus (18,5%), Ditylenchus (7,9%). 

При изучении динамики фауны нематод почвы в агроценозе 

томата по сезонам года выяснилось, что наибольшее число видов 

нематод и их особей наблюдается весной. В этот период мы 

обнаружили 39 видов (891 экз.), из которых доминировали 

Eucephalobus laevis, Cephalobus persegnis, Bitylenchus dubius, 

Ditylenchus dipsaci, Helicotylenchus multicinctus. Максимальное 

количество особей соосредоточенно в 10-20 см. слое почв. Пик фауны 

нематод в вессенний период объясняется развитием растительности. В 

это время наблюдались оптимальные условия температуры (+18,30 С) 

и влажности (34 видов, 540 экз.) Здесь мы не встретили 
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преобладающий вид. Это объясняется повышением температуры 

почвы в среднем до 310 С и с резким спадом влажности почвы до 2,4 

%. По литературным данным, фауна немотод почв и ее динамика 

зависят от ряда факторов: температуры, влажности, достаточных 

запасов гумуса и корневой системы растений [1]. Эти факторы, 

безусловно, определяют специфику фауны нематод и их динамику. 

Влияние высокой температуры и низкой влажности почвы ясно 

демонстрируются в пробах, взятых в летний сезон. В этом сезоне 

обнаружено 26 видов нематод (291 экз.). Осенью температура почвы 

на глубине от 0 до 30 см в среднем + 16,30 С, влажность 11%. В связи с 

понижением температуры и повышением влажности почвы и воздуха 

число видов и особей нематод увеличивается. Кроме того, в октябре 

наблюдалось некоторое выпадение осадков, которое привело к 

изменению температуры и влажности почвы, а также увлажнению 

остатков пищи (корни, стебли, листья). В этом сезоне обнаружено 26 

видов нематод (164 экз.). Доминирующими видами являлись Tylenchus 

filiformis, Ditylenchus tulaganovi. С начала зимнего сезона в почве 

заметно уменьшается количество особей нематод (33 вида, 145 экз.). 

Зимой температура почвы в среднем +1,5 - +2,50 С, влажность 14,7%. 

Обнаруженные нами в зимний период виды нематод главным образом 

принадлежат к отряду Tylenchida, который представлен 15 видами.  

Из приведенного выше видно, что весной качественное и 

количественное преобладание нематод наблюдается в двух верхних 

слоях. Перемещение максимума фауны из слоя 10-20 см в слой 0-10 

см весной объясняется, по видимому, не только наличием 

оптимальных условий для развития, но и появлением растительности. 

Вертикальное распределение почвенных нематод и их 

скопление в определенном слое почвы в первую очередь зависит от 

наличия корневой системы растений, оптимальной температуры и 

влажности почв и воздуха. Эти факторы являются главнейшими 

причинами различий в составе и динамике фауны нематод тех или 

иных местообитаний, что подтверждает содержание количественного 

состава нематод: в летний сезон на глубине 0-10 см обнаружено 15 

видов нематод (74 экз.), по сравнению с весенним сезоном (33 вида в 

количестве 299 экз.). Это является результатом максимального 

подъёма температуры почвы (до 310 С) и резкого понижения 

влажности (2,4%).  

Динамика видового состава и особей нематод на глубине 10-20 

см на протяжении исследования примерно соответствует динамике 
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нематодофауны на глубине 0-10 см. Факторы, действующие в слое 0-

10 см, имеют силу и в этом горизонте почвы. В почве на глубине 10-

20 см преобладают виды Aphelenchus avenae, Eudorylaimus 

monchystera встречающиеся на протяжении всего периода 

исследования. Нематодофауна почвы на глубине 20-30 см более чем в 

3-4 раза беднее по сравнению с верхнеележащими слоями, и 

характеризуются наименьшим колебанием численности в период 

исследования. По нашему мнению это объясняется, отсутствием 

перемещений почв, которым подвергаются верхние слои во время 

механической обработки почвы. В нижнем горизонте преобладают 

виды Tylenchus agricjla, Aphelenchus avenae, которые встречались на 

протяжении всего периода исследования. Различные экологические 

группы нематод и отдельные виды не одинаково реагируют на 

изменение условий существования. 

Как известно, трофические связи нематод с растениями 

весьма разнообразны. По классификации А.А. Парамонова [4] 

нематоды относятся к следующим экологическим группам: 

эусапробионты, девисапробионты, параризобионты, 

фитогельминты специфичного и неспецифичного патогенного 

эффекта. В данной работе мы придерживались этой 

классификации. 

Параризобионты – самая разнообразная по видовому составу 

группа, в основном приурочена к прикорневой почве растений. Из 

представителей этой группы было найдено 14 видов (14,4%). В 

динамике параризобионтов максимум приходился на весенний 

период, когда почва хорошо обеспеченна влагой и ее температура 

относительно невысокая. 

Эусапробионты – немногочисленная группа, включающая 

всего 2 вида (1,3%) нематод (Rhabditis brevispuna, Mesorhabditus 

monchystera). Из представителей девисапробионтов на протяжении 

исследования было обнаружено 9 видов (23,3%). Видовой состав этой 

группы более разнообразен в весенний и осенний период. 

Фитогельминты специфичного и неспецифичного 

патогенного эффектана протяжении исследования представлены 20 

видами (61,0%). В динамике видового состава данной группы нет 

таких резких колебаний, которые наблюдались в других 

экологических группах. Максимальное количество приурочено к 

весеннему периоду. Наибольший спад видового состава наблюдался в 
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летний период. В динамике фитонематод особо важное значение 

имели микогельминты из родов Aphelenchus и Aphelenchoides. 

Таким образом, к каждому сезону приурочен определенный 

комплекс нематод, и пространственное распределение их зависит от 

почвенных факторов. Наибольшее значение имеют растительный 

покров и физические свойства почвы, сезонные изменения 

температуры и влажность почвы. 

Выводы. В фауне нематод агроценоза томата отмечено 45 

видов, относящихся к 34 родам, 15 семействам, 8 отрядам и трем 

подклассам. Вертикальное распределение почвенных нематод и их 

скопление в определенном слое почвы в первую очередь зависит от 

наличия корневой системы растений, оптимальной температуры и 

влажности почвы и воздуха. В сезонной динамике нематодофауны 

томата выявлено накопление нематод весной в почве, летом их 

численность сокращалась, осенью и зимой жизнедеятельность 

эусапробионтов и девисапробионтов возобновлялась. 
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Вступ. Картопля – один з найважливіших продуктів 

харчування. У харчуванні нашого населення вона займає друге місце 

після хлібу, тому в народі її заслужено називають другим хлібом. В 

бульбах картоплі, окрім крохмалю, міститься білок, жир та інші 

речовини. Особливо багато в бульбах вітаміну С, а також інших 

вітамінів – А, В1, В2, P, D, PP, K. Вуглеводи картоплі є істотним 

джерелом енергії для людського організму, білок за своїми 

властивостями еквівалентний білку молока, яєць та яловичини, і 

перевищує якість його у хлібних злаків, сої і бобів.  

Картоплю широко використовують у харчовій, кондитерській, 

хімічній, парфумерній та інших галузях промисловості.  

Відомий спосіб вирощування картоплі ранньої включає 

висадку бульб за схемою 70 х 20 см. Недоліком даного способу є те, 

що на ранніх стадіях розвитку рослини картоплі не повністю 

використовують площу міжрядь, що зменшує ефективність 

використання зрошуваних ділянок. 

Ущільнення посівів сільськогосподарських культур є одним із 

дієвих способів більш ефективного використання посівних площ, 

добрив, вологи і сонячної енергії. 

Однак вирішенню даної проблеми присвячена незначна 

кількість публікацій в літературних джерелах. За даними досліджень 
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В. Дегтярьова [1], В. Сосунова [2], В. Сапожнікова [3], Р. Недбала [4], 

Н. Дідуха [5], Т. Гарбовської [6], З. Сича [7] при вирощуванні 

сільськогосподарських культур в умовах ущільнення посівів 

урожайність основних культур збільшувалась на 2–3 т/га до 

контрольного варіанту. В окремих випадках урожайність залишалась 

на рівні контролю, при цьому сумарний врожай основних та 

ущільнюючих рослин з одиниці посівної площі підвищувався до 15–

20% і залежав від зони вирощування та рослин ущільнювачів. 

Мета досліджень полягала в розробці прийомів більш 

ефективного використання зрошуваних земель при вирощуванні 

картоплі ранньої в умовах ущільнення посіву за рахунок додаткового 

врожаю і реалізації ранньої овочевої продукції рослин ущільнювачів у 

порівнянні з прийнятим способом (без ущільнення). 

Дослідження по вирощуванню картоплі ранньої в умовах 

ущільнення виконували у відділі селекції та технології вирощування 

овочевих і баштанних рослин Дніпропетровської дослідної станції 

Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії 

аграрних наук України (2016– 2018 рр.). При розробці даного способу 

використовували сорт картоплі Рив’єра та цибулі шалот Джигіт. 

Результати досліджень. Вивчали різні ущільнювачі при 

вирощуванні картоплі за ущільнення посіву: картопля + цибуля шалот 

на зелене перо, картопля + горох овочевий, картопля + салат. За 

результатами досліджень визначено кращий ущільнювач – цибуля 

шалот. При вирощуванні картоплі ранньої в умовах ущільнення посіву 

повинні витримуватись певні умови: в міжряддях основної культури 

(картоплі ранньої) розміщують рослину ущільнювач – цибулю шалот 

на зелене перо з густотою 80–85 тис. шт./га.  

Спосіб здійснюють наступним чином: технологія вирощування 

картоплі ранньої загально прийнята для північного Степу України. 

Різниця полягає в тому, що посадки основної культури (картопля 

рання) ущільнюють рослинами ущільнювачами. Картоплю 

висаджують у першій–другій декаді квітня з густотою 54–55 тис. 

шт/га. 

Ущільнюючу рослину (цибуля шалот на зелене перо) 

висаджують в міжряддя картоплі відразу після її посадки  на глибину 

4–5 см за схемою 140 х 8–10 см (80–85 тис. шт/га). За слідом коліс 

трактора ущільнення не проводиться. 

Догляд за посівами полягає у підживленнях, вегетаційних 

поливах та захисті рослин від шкідників і хвороб препаратими 
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внесеними до діючого «Переліку пестицидів і агрохімікатів 

дозволених до використання в Україні». 

Збирають цибулю шалот на перо при довжині листків 28–30 см 

не допускаючи їх огрубіння разом з цибулинами. Своєчасний збір 

врожаю рослин ущільнювачів дозволяє отримати повноцінний врожай 

картоплі ранньої та раніше звільнити ділянку для повторного 

вирощування інших овочевих рослин. 

Сумарний врожай та економічну ефективність вирощування 

картоплі в умовах ущільнення визначали після завершення збирання 

врожаю основної культури.  

Середня урожайність картоплі без ущільнення за роки 

досліджень складала 35,4 т/га. За ущільнення посіву одержано 31,9 

т/га бульб картоплі ранньої та додатково 10,2 т/га цибулі шалот на 

зелене перо. Сумарний врожай основної культури та рослини 

ущільнювача підвищується на 6,7 т/га в порівнянні з контролем; 

одержано 112,7 тис. грн/га чистого прибутку при рентабельності 

172,1% (табл. 1). 

Таблиця 1  

Ефективність вирощування картоплі ранньої  за 

ущільнення посіву (2016–2018 рр.) 

Показник 

Варіант  

Картопля без 

ущільнення 

(контроль) 

Картопля + цибуля 

шалот 

Урожайність, т/га 35,4 31,9 + 10,2 

42,1 

Вартість продукції,  

тис. грн/га 

112,6 178,2 

Виробничі витрати,  

тис. грн/га 

46,3 65,5 

Чистий прибуток,  

тис. грн/га 

66,3 112,7 

Рентабельність, % 143,2 172,1 

 

Запропонований спосіб вирощування картоплі ранньої за 

ущільнення цибулею шалот на зелене перо з густотою 80–

85 тис. шт/га у порівнянні з відомим раніше способом веде до до 

збільшення сумарного врожаю картоплі ранньої та цибулі шалот на 

6,7 т/га, чистого прибутку на 46,4 тис. грн/га, рентабельності на 28,9%. 
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Одержані дані підтверджують можливість вирощування 

картоплі ранньої в умовах ущільнення цибулею шалот на зелене перо 

з густотою 80–85 тис. шт./га в північному Степу України. 

Висновки. Розроблено «Спосіб вирощування картоплі ранньої 

за ущільнення посіву» та подано до Укрпатенту заявку на корисну 

модель (№ u201810690 від 29.10. 2018 р.). Корисна модель відноситься 

до галузі сільського господарства, зокрема до технології вирощування 

картоплі ранньої, яка може бути використана у картоплярстві та 

направлена на більш ефективне використання зрошуваних земель. 

Спосіб включає посадку ущільнюючих рослин в міжряддя  

ущільнюючої культури, який відрізняється тим, що посадки картоплі 

ранньої ущільнюють цибулею шалот на зелене перо за схемою 140 х 

8–10 см, при цьому за слідом колес трактора ущільнення не 

проводиться через виконання робіт по догляду за посівами. 
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Для селекції салату часто виникає потреба в зберіганні насіння 

протягом кількох років. Відомо, що насіння салату належать до 

макробіотиків, тобто здатні зберігати схожість насіння довше 15 років 

[1]. Встановлено, що за низьких додатних температур 4 – 8оС 

протягом 18 років схожість насіння салату може зберігатись на рівні 

вище 90 %. За даними дослідників при відкритому зберіганні та 

вихідній вологості насіння 7 % через п’ять років насіння може 

втратити схожість повністю. При зберіганні насіння в герметичній 

тарі за його вологості 3 % схожість насіння була 94 % через 18 років 

зберігання. Високий рівень схожості насіння салату (вище 90 %) після 

10 років зберігання в контрольованих умовах спостерігали і інші 

дослідники [2]. Контрольовані умови їх спостережень складали 3 % 

вологості насіння за температури 4 С.  

Відомо про вплив летючих сполук на довговічність насіння 

салату та залежність природи та кінетики їх утворення від рівня 

вологості насіння [3]. Ці дані підтверджують доцільність зберігання 

насіння салату зі зниженим рівнем вологості. Раніше англійськими 

дослідниками встановлено про доцільність зберігати насіння салату зі 

схожістю не вище 5 % [4]. Існують загальні рекомендації для насіння 

овочевих культур [5], зокрема довгострокового. Для довгострокового 

зберігання насіння існують загальні рекомендації FAO [6], які радять 

зберігати насіння, яке можна піддавати висушуванню, за температури 

мінус 18±3оС та відносній вологості 15±3 %. Для середнього терміну 

зберігання бажано дотримуватись температури 5 – 10оС та цієї ж 

вологості насіння. 

Метою нашої роботи було встановити особливості зберігання 

насіння салату за низької додатної температури 4 С та від’ємної – 

мінус 20 С. 

Матеріалом для досліджень були зразки салату посівного 

листкового (Lactuca sativa L. var. secalina Alef.) сортів Сніжинка, 

mailto:olzador@ukr.net
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Ольжич (Україна); Neptun (Великобританія); Banorat (Нідерланди); 

місцевих форм UL1600026 (Україна), UL1600055 (Франція) та зразки 

салату посівного головчастого Lactuca sativa L. var. capitata Alef. 

Сортів Вагомий, Спалах(Україна);  Grande, Kouser Treib (Німеччина) 

Attrautan, Karaat (Нідерланди). 

Перед закладанням на зберігання насіння спочатку 

висушували потоком повітря за температури не вище 25оС та 

відносної вологості 25 % за допомогою осушувача фірми Munters 

(Швеція) до рекомендованої вологості близько 3 %. Після цього 

насіння поміщали в герметичну тару – пакети з багатошарової фольги. 

Після сушіння та герметизації насіння зберігали в камері сховища з 

температурою 4оС та камері з температурою мінус 20оС.  

Моніторинг схожості проводився на момент закладання та під 

час зберігання згідно відповідних методик [7, 8]. Результати 

оброблялись за допомогою методів варіаційної статистики [9]. Для 

порівняння двох вибірок використовувався критерій вибіркових 

часток. 

Результати проведених досліджень свідчать про високий 

рівень зберігання схожості насіння салату посівного головчастого як 

за температури мінус 20 С – у зразків Ольжич і Banorat, так і у решти 

зразків за температури 4оС. Рівень схожості досліджених зразків 

становив вище 90 % (рис.1).  

 
 

Рис. 1 - Схожість насіння салату посівного головчастого після 

зберігання за вологості 3% 
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Не виявлено переваг у довговічності насіння салату в 

залежності від умов репродукції зразків, вирощених в північному та 

східному лісостепу України. Так тенденції рівня схожості насіння 

зразків UL1600055, Banorat, Neptun, Ольжич, вирощені в Інституті 

овочівництва і баштанництва НААН (ІОБ) відповідно в 2000, 2001, 

2003, 2003 рр. (східий лісостеп України) суттєво не відрізнялись від 

схожості насіння зразків Сніжинка, UL1600026, вирощених на 

Дослідній станції "Маяк" (ДСМ) Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН (північний лісостеп України) відповідно у 1997 

та 1999 р. 

При зберіганні насіння салату посівного листкового 

спостерігалась подібна тенденція стану рівня схожості (рис.2).  

Загалом, схожість насіння салату після зберігання була вище 90 %. 

Слід відзначити рівень схожості насіння сорту Спалах, який після 

зберігання потягом дев’яти років (репродукція 2005 р., ДСМ) за 

температури мінус 20 С, збільшив її на 6 %. Схожість насіння сорту 

Вагомий збільшилась на 8 % вже через три роки зберігання за 

температури 4 С. Така тенденція може бути пов’язана зі зміною 

балансу фітогормонів, що відомо і для інших культур [10].  

 
Рис. 2 - Схожість насіння салату посівного листкового після 

зберігання за вологості 3% 

 

Через 12 років зберігання за температури 4оС знизилась 

схожість насіння зразка Attrautan на 8 %, яке репродукувалось в ІОБ в 

2001 р. Припускаємо, що це пов’язано з особливостями даного сорту 

або умовами репродукції, бо для сортів Кouser Treib та Karaat, які 
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вирощувались в ІОБ відповідно у 1998 та 2004 рр. тенденція зниження 

схожості не спостерігалась. Слід відзначити високий рівень схожості 

сорту Grande ( вирощений на Устимівській дослідній станції Інституту 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (південний лісостеп України), 

1999 р.). Після зберігання насіння протягом 10 років за температури 

4 С вихідна схожість насіння 97 % суттєво не змінилась. 

Таким чином, проведені дослідження моніторингу схожості 

насіння салату, що зберігалось за температури 4 С та мінус 20 С, 

вологості насіння близько 3 % свідчать про високу довговічність 

насіння салату за регульованих умов зберігання. Не встановлено 

переваг довговічності насіння салату будь-якої з досліджених 

різновидностей салату посівного та переваг вирощування у 

відповідній підзоні лісостепу. 
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Science and practice have established that prolonged use of some 

mineral fertilizers leads to a decrease in the content of humus in soils, a 

decrease in the potential of soils to obtain high sustainable crop yields and 

the ability of soils to transfer residues of pesticides and heavy metals to 

inaccessible to plants compounds [2]. When assessing the fertility of the 

soil, one should first pay attention to providing the soil with organic matter. 

Organic matter performs in the soil 2 important functions that are 

inaccessible to modern agrochemical technologies and agricultural 

technology: 1 - maintaining a good structural condition of the soil, when 

individual soil colloids are combined into larger aggregates with the 

formation of a stable soil structure, due to this it becomes possible intensive 

gas exchange, easy moisture penetration, active root growth and high 

biological activity; 2 - nutrients and water are connected loosely enough, 

and they slowly and continuously enter the plants. Therefore, organic 

matter provides a high content of stable soil structures in the soil and serves 

as a transformer of nutrients and water [1]. It is known that an important 

method of improving soil fertility, allowing to improve their physical, 

hydrophysical and agrochemical properties, is the application of organic 

fertilizers [3]. Studies have shown that in order to preserve soil fertility and 

mailto:zamanovaazada@mail.ru
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productivity, it is necessary to apply organic fertilizers of 10–12 t / ha 

annually to return to the soil the amount of nutrients that agricultural plants 

tolerate: nitrogen - 75–80, phosphorus - 25–30, potassium - 60–70 kg / ha; 

soluble humus and other elements that plants need, –500 kg / ha. Each ton 

of organic fertilizer contains on average: 50–100 kg of humus, 5–10 kg of 

nitrogen, 2.5–3.0 kg of phosphorus, 4–6 kg of potassium in pure form, as 

well as trace elements and beneficial microorganisms [4]. In the arable soil 

of the Republic of Azerbaijan over the past period, with the long-term 

cultivation of crops, without using or using insufficient quantities of 

fertilizers, its own “biological” soil degradation took place. This is 

explained by the fact that, losing humus, the soil loses its ability to absorb 

and retain water, and the processes of dehumification and depletion of 

nutrients are aggravated [5]. The calculations showed that in the presence 

of 1,700,000 hectares of land under crops in the republic, 20.4 million tons 

of organic fertilizers should be applied at the rate of 12 tons / ha. 

Traditional fertilizer - manure rightfully occupies the main place among 

fertilizers. However, in Azerbaijan, the annual production of manure does 

not exceed 9 million tons, which can provide only 750,000 hectares of land. 

For many years almost 1 million hectares of arable land is not fertilized, 

besides the manure available on the farm is used for crops in greenhouses 

and greenhouses. Sown areas of main crops (cotton, tobacco, corn, cereals, 

fruits) do not receive organic fertilizers. This naturally leads to a decrease 

in the amount of humus, a deterioration of the agrochemical and structural-

aggregate properties of the soil. Therefore, there is an urgent need to find 

new sources for providing the sown areas of the republic with organic 

fertilizers. 

RESEARCH TECHNIQUE 

In order to assess the quantitative situation with local organic 

waste, expeditions were conducted in each zone of Azerbaijan, in 

particular, to the Shirvan zone. Revealed stocks of organic waste in each of 

the 12 districts of the Shirvan zone: Agdash, Agsu, Gokchay, Hajigabul, 

Ismayilli, Kurdamir, Mingachevir, Salyan, Samukh, Shamakhi, Shirvan and 

Ujar. Then, in the Shirvan zone on the land plot of the Ujar Experimental 

Station of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the National 

Academy of Sciences of Azerbaijan, a study was conducted of the effect of 

organic waste in this zone on the content of nutrients and humus in serum-

based soil under sunflower culture. Field experiments were established in 5 

versions in fourfold. Plot area - 50 m2. In the experience experienced the 

effect of household waste, manure, plant debris and silt freshwater bodies. 
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All materials used as organic fertilizers were taken at a dose of 20 t / ha. 

The concentration of pollutants, they complied with regulatory 

requirements. The agrochemical characteristics of the soil of the test plot 

were as follows: ammonia nitrogen — 16.5, mobile phosphorus — 22.0, 

exchange potassium — 275 mg / kg, humus — 2.0%. 

RESULTS AND ITS DISCUSSION 

Research and calculations of the laboratory showed that there are 

about 40 items of organic waste weighing almost 22 million tons in 

Azerbaijan. These sources include household and municipal waste, dry 

sewage sludge, tops of agricultural plants, bedding of forest and other 

greenery, industrial waste products and sawdust of woodworking plants, 

green and dry pruning of grape, tea and fruit plantations, salts of mineral 

and thermal waters, silts of freshwater reservoirs, pro zvodimy republic 

manure (cattle, ovine, avian, porcine, equine), etc. It was found that 21.8 

million tons of this waste and environmental pollutants contain: 176 

thousand tons of nitrogen, 75 thousand tons of phosphorus, 212 thousand 

tons of potassium in pure form, more than 6,400 thousand tons of organic 

substances, as well as a significant amount of trace elements and beneficial 

microorganisms. When converted to standard fertilizers, the content of 

nitrogen, phosphorus and potassium wastes in pure form is 1,790 thousand 

tons of mineral fertilizers, of which 862 thousand tons of nitrogen 

fertilizers, 396 thousand tons of phosphate fertilizers, 529 thousand tons of 

potash fertilizers (Table 1 ). The study in a single Shirvan zone of 

Azerbaijan revealed the presence of large stocks of waste in each of the 12 

districts of this zone, which can be used as local organic fertilizers. The 

total amount of household waste in these areas was 73 thousand tons, 

manure - 3 590 thousand tons, plant residues - 609 thousand tons, 

freshwater reservoir sludge - 50 thousand tons, the amount of waste per 1 

ha of arable land - 15.4 tons ( Table 2). Data were obtained on the amount 

of nutrients and organic matter required by the soil and plants as part of the 

waste distributed in the territory of the Shirvan zone. The amount of waste 

in the amount of 4,330 thousand tons contains 41 thousand tons of nitrogen, 

17 thousand tons of phosphorus, 48 thousand tons of potassium (in terms of 

mineral fertilizers, respectively, 199, 92 and 121 thousand tons, 

respectively) and 1,050 thousand t of organic matter. 
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Table 1. 

 Organic waste distributed in the Republic of Azerbaijan and the content of nutrients necessary for plants 
 

 

 

 

Title 

 

amoun

t 

waste 

Content in the waste mineral 

nutrients 

(NPK) in pure form 

When transferring a mass of waste 

on the weight of standard mineral fertilizers 

 

N 

 

P 

 

К 

total 

mineral 

content 

organic 

substance 

nitrogen 

(coef. 

4.9) 

phosphoru

s 

(coef. 5.3) 

potassium 

(coef. 2.5) 

Total 

NPK 

thousand t. 

Manure  

9000 

 

62,1 

 

27,0 

 

90,0 

 

179 

 

2160 
304 143 225 672 

Communal 

household waste 

 

5600 

 

28,0 

 

21,3 
43,7 93,0 1790 137 113 109 359 

Peat 119 9,0 0,5 1,2 10,7 70,0 44,1 2,7 3,0 49,8 

Plant residues 837 10,8 4,2 24,3 39,3 293 53,0 22,3 60,8 136 

Production waste 477 5,3 5,7 13,3 24,3 133 26,0 30,2 33,3 89,5 

sewage sludge 1200 8,4 4,8 30,0 43,2 432 41,2 25,4 75,0 142 

forest floor, including 

including litter from 

urban landscaping 
170 3,7 1,0 4,6 9,3 61,2 18,1 5,3 11,5 34,9 

Freshwater 

reservoirs 
4400 48,4 10,1 4,4 62,9 1410 237 53,6 11,0 302 

Sideral cultures 
20 0,12 0,026 

0,08

2 
0,228 7,4 0,6 0,14 0,2 0,9 

Total 21800 176 74,6 212 462 6360 862 396 529 1790 
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Table 2.  
Stocks of wastes that can be used as organic fertilizers in areas of the Shirvan zone, and their amount per 1 ha of arable land 

Area 

Shirvan 

zones 

Household 

waste 
Manure 

Vegetable 

leftovers 

Freshwater 

reservoirs 

General 

quantity Sowing 

area, ha 

The amount of 

organic waste 

attributable to 

on 1 ha of arable 

land, t 
thousand t. 

Agdash 7,1 475 75,7 0,5 558 39800 14,0 

Agsu 4,7 333 57,4 3,4 399 32900 12,1 

Gokchay 7,7 318 36,9 4,5 368 21800 16,8 

Hajigabul 4,3 260 27,5 - 292 13600 21,5 

Ismailly 5,6 424 190 9,5 629 32100 19,6 

Kurdamir 6,9 409 627 972 479 49900 9,6 

Mingachevir 8,3 143 177 15,5 38,2 95 40,2 

Salyan 8,2 462 56,3 10,9 537 39500 13,6 

Samukh 3,5 237 23,0 2,0 265 13300 20,0 

Shamakhi 6,2 338 51,1 2,5 398 16500 24,1 

Shirvan 5,5 22,9 120 - 28,5 72 396 

Ujar 5,2 299 28,9 483 333 21600 15,4 

Total 73,1 3590 609 50,1 4330 281000 15,4 
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Absheron compost was obtained from the following components: 

solid household waste (SHW) - 40, sewage sludge (SS) - 30, manure - 10, 

crop residues - 15, ash - 3, complex organic mineral fertilizer - 1, Daridag 

thermal salt water (by the name of the mountain Daridag) - 1%. The 

chemical composition of the compost: N - 1.95, P2O5 - 1.37, K2O - 1.63, 

organic matter - 24.0%. Absheron compost was used as an almond in the 

conditions of Absheron pva soil irrigated with sulfur-rearing. At the same 

time, the yield increase of almonds from each hectare was 4.0 centners. The 

composition of the Nakhchivan compost includes the following 

components: manure - 50, Batabat peat (after the name of Lake Batabat in 

the Nakhchivan Autonomous Republic) - 10, waste of the cannery - 10, 

tops of agricultural plants - 10, bird droppings - 10, simple superphosphate 

- 4, ammonium sulfate - 4, ash - 2%. The chemical composition of the 

compost: N - 1.50, P2O5 - 0.85, K2O - 1.15, organic matter - 32%. Compost 

was used for tobacco under the conditions of irrigated gray soil of the 

Nakhchivan AR. The yield of tobacco leaf per hectare was 12 centners. The 

Lankaran compost consists of: manure - 50, waste of tea plantations and 

vegetable crops - 38, bird droppings - 10, simple superphosphate - 1, 

ammonium sulfate - 0.5, complex organic micronutrient fertilizer - 0.5%. 

Chemical composition: N - 1.36, P2O5 - 0.65, K2O - 1.34, organic matter - 

27.7%. Compost was introduced into the yellow-soil-podzolic soil of the 

Lankaran river on the tea plantation, while the yield increase of the green 

tea leaf per hectare was 3.7 centners. Shirvan compost was made of the 

following wastes: manure - 60, waste of the cannery - 10, tops of 

agricultural crops - 10, bird droppings - 10, forest floor - 6, simple 

superphosphate - 2, ammonium sulfate - 2%. The chemical composition of 

the compost: N - 1.30, P2O5 - 0.82, K2O - 1.02, organic matter - 41%. 

Compost “Shirvan” was used for cotton under the conditions of irrigated 

serum-like soil of the Ujar, while the increase in the yield of cotton-yarn 

from each hectare was 2.8 centner. All composts were applied before the 

main plowing at a dose of 10–20 t / ha. 

CONCLUSION 

The use of organic waste in Azerbaijan for various crops is 

becoming increasingly important. At the same time, the problem of 

environmental protection is solved when waste from a source of its 

pollution is transformed into a valuable raw material for producing 

fertilizers. In accordance with the results of the study, doses of fertilizers 

have been proposed to maintain the natural fertility of the soil of the 

republic. Currently, research is being conducted to identify ways to obtain 
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high, environmentally friendly yields of annual and perennial crops by 

improving soil using local waste, to develop a diet (using organic 

fertilizers) of vegetable, fodder and industrial crops in various soil-climatic 

conditions of the Republic . 

This work has been executed in Institute of Soil Science and 

Agrochemistry of  the National Academy of Sciences of Azerbaijan and 

was supported by the  Science Development Foundation under the 

President of the Republic of Azerbaijan—Grant No. EİF-KETPL-2-2015-

1(25)-56/38/3-M-38.  
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Введение 

К качеству продукции арбуза предъявляются различные 

требования. Органолептическая оценка определяет такие параметры, 

как вкусовые качества, цвет и структуру мякоти. Химическая 

характеристика включает количественные показатели содержания 

сухих веществ, общего сахара и витамина C в мякоти плодов. 

Наряду с высокими вкусовыми качествами арбуз столовый 

(Citrullus lanatus Thumb.) является источником полезных химических 

веществ. 

Химический состав плодов арбуза включает от 5,5 до 13% 

сахаров (1,4-4,6% фруктозы, 1,1-2,8% глюкозы и 0,5-5,4% сахарозы), 

0,68% пектина, 0,54% клетчатки, 0,004-0,008% глюкозы. Содержание 

витамина C в мякоти 7-10 мг/100 г, каротина – 0,1 мг/100 г [1, 4]. 

Аминокислоты – валин, изолейцин, фенилаланин, треонин, 

оксилизицин, цитруллин также входят в комплекс полезных 

химических веществ, содержащихся в плодах арбуза. 

Арбузы – универсальный диетический продукт, полезный всем 

– от ребенка до людей преклонного возраста. Используют арбузы и 

для лечения многих болезней. 

Витамин В6 или фолиевая кислота участвует в образовании 

ферментов, регулирует обмен жирных кислот, оказывает 

положительное влияние на деятельность нервной системы, 

предупреждает ожирение печени. Витамин В2 или рибофлавин 

незаменим в процессах обмена веществ. При недостатке этого 

витамина ухудшается восстановление тканей, возникает анемия, 

различные воспалительные процессы в слизистых оболочках, 

нарушения в нервной системе. 

Мякоть арбуза оказывает положительное влияние на полезную 

микрофлору кишечника и способствует выведению из организма 

холестерина. Обладает мочегонным и желчегонным действием. 

mailto:pniish@yandex.ru
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Экстракт и масло из семян арбуза оказывают парализующее действие 

на ленточных червей и глистов [2]. 

Значимость арбуза определила цель наших исследований, 

которое являлось изучение биохимического состава плодов арбуза и 

определение их пригодности к потреблению. 

Методы 

Научно-исследовательская работа проведена в 2015-2017 гг. на 

базе ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства», изучаемые 

образцы арбуза выращивались в открытом грунте без орошения. 

Исследования включали изучение биохимического состава 

сортов местной селекции в сравнении с широко распространенными 

сортами. 

Анализ плодов арбуза на содержание биохимических веществ 

проводили в почвенной лаборатории ГУ «ПНИИСХ» по 

общепринятым методикам: 

- содержание сухого вещества – термостатно-весовым 

методом; 

- содержание общего сахара по Бертрану в модификации 

Бьерри; 

- содержание витамина C – титрованием 2,6 

дихлорфенолиндофенолом. 

Результаты исследований 

В соответствии с ГОСТ 7177-80 «Арбузы продовольственные 

свежие» качество плодов арбуза должны соответствовать следующим 

основным показателям: 

1) По внешнему виду – плоды свежие, зрелые, целые, 

здоровые, незагрязненные, с формой, окраской и блеском коры, 

свойственные зрелому плоду данного ботанического сорта. 

Допускаются плоды с отклонениями   от   правильной   формы,   но   

не   уродливые с зарубцевавшимися повреждениями коры в виде 

порезов или царапин. 

2) По зрелости – мякоть зрелая, но не перезрелая, сочная, без 

пустот, с окраской и семенами свойственному данному сорту. 

Согласно литературным данным [2, 3, 4] в плодах арбуза 

содержание основных химических веществ в среднем cоставляет: 

сухого вещества – 5-9%,  общего сахара 4-8,0 (до 14% у отдельных 

сортов), витамина C – 7-10 мг/100 г. 

В наших опытах в питомнике конкурсного испытания сорта 

местной селекции с полосатым рисунком плода Бриз и Орион 
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сравнивали по комплексу ценных признаков с широко 

распространенным сортом Кримсон Свит. Темноплодный сорт Кредо 

сравнивали с темноплодным стандартом сортом Огонек. По внешним 

показателям плоды изучаемых образцов соответствовали заявленным 

требованиям. По форме и рисунку плоды были выровненными в 

соответствии с характеристиками сортов. Изучаемые сорта с 

полосатым рисунком относились к среднеранним, с вегетационным 

периодом 80-85 дней. Темно-плодные сорта Огонек и Кредо 

относились к раннеспелым – 71-85 дней. Сбор зрелых плодов, 

имеющих внешние признаки спелости, в оптимальные сроки, 

обеспечивал необходимое качество мякоти. 

Лучшие показатели по содержанию сухого вещества в период 

с 2015 по 2017 гг. В группе сортов с полосатым рисунком плода были 

у сорта местной селекции Орион – 8,8%. У этого образца отмечали и 

высокое содержание общего сахара 9,1% (табл. 1). Образец превысил 

сорт Кримсон Свит St по этим показателям соответственно на 0,8 и 

1,3%. Сорт Бриз по содержанию общего сахара превысил стандарт на 

1,4%, по содержанию витамина C превышение составило 0,5 мг/100 г. 

Сорт Орион по содержанию витамина C оказался ниже стандарта на 

0,2 мг /100 г. Среди группы темноплодных сортов местный сорт Кредо 

незначительно уступил стандарту сорту Огонек по сухому веществу и 

общему сахару и на 1,5 мг /100 г ниже по содержанию витамина С. 

Необходимо отметить, что по показателям содержания сухого 

вещества и общего сахара изучаемые образцы соответствовали 

общепринятым требованиям. Содержание витамина C у всех образцов 

по результатам трехлетних испытаний оказалось ниже требуемых 

норм, что может быть вызвано влиянием засушливых периодов в фазе 

созревания плодов при отсутствии орошения.  

                                                                                           Таблица 1 

Биохимические показатели плодов арбуза столового  

в питомнике конкурсного испытания, 2015-2017 гг. 

Наименование 

образца 

Биохимический состав плодов 

сухое 

вещество, % 

общий 

сахар, % 

витамин C, 

мг/100 г 

Кримсон Свит, St. 8,0 7,8 5,8 

Орион 8,8 9,1 5,6 

Бриз 8,2 9,2 6,3 

Огонек, St. 8,7 9,5 7,1 

Кредо 7,8 8,9 5,6 
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Выводы 

1.  По химическому составу плоды изучаемых сортов 

соответствовали заявленным требованиям. 

2. По параметрам формы, рисунку плода, цвету и структуре 

мякоти образцы были выровнены в соответствии с сортовыми 

особенностями и отвечали установленным требованиям. 

3. Сорта местной селекции с полосатым рисунком Бриз и 

Орион превысили стандарт Кримсон Свит по всем изучаемым 

показателям. 

4. У всех изучаемых сортов отмечали снижение показателей 

содержания витамина С. Наибольшее содержание аскорбиновой 

кислоты (витамина С) было у сорта Бриз. 
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Районированный в Украине сортимент тыквы и дыни в разной 

степени соответствует требованиям к производству органической 

продукции бахчевых растений [1]. Сорта тыквы Славута, Арабатская, 

Гилея не всегда созревают в полевых условиях северной Степи 
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Украины во влажные прохладные годы и поэтому имеют низкую 

товарную ценность. Сорта тыквы обыкновенной Украинская 

многоплодная, Мозолеевская 15 недостаточно стабильны по 

урожайности. Кустовые сорта тыквы Лель, Валок, Свитень и другие 

требуют интенсивных технологий с применением повышенных доз 

минеральных удобрений, что обычно приводит к значительному 

накоплению ими нитратов. Это касается и некоторых районированных 

форм дыни. В последние годы среднеспелые сорта дыни Берегиня, 

Даяна, Ольвия подвергаются значительному воздействию солнечной 

инсоляции, в результате теряют товарность из-за ожогов на плодах. 

Анализ работы зарубежных стран в области бахчеводства 

свидетельствует о значительном акценте на производство 

органической продукции. Главным заданием в этом направлении 

остается сохранение и развитие стратегического курса на создание 

комплексно устойчивых сортов, линий и гибридов для получения 

экологически чистой продукции. При этом обязательно нужно решить 

следующие проблемы: генетический контроль минерального питания 

растений дыни и тыквы; селекция форм с высоким, сбалансированным 

качеством продукции, общая энергетическая ценность дынной и 

тыквенной продукции. Учитывая важность и актуальность этого 

направления в Днепропетровской опытной станции проводится 

селекционная робота по созданию сортов и гибридов для агроценозов 

органического земледелия в соответствии с методическими 

рекомендациями в овощеводстве и бахчеводстве [2]. 

Эффективность селекции по созданию форм для 

органического земледелия определяется многими факторами: 

количеством и качеством исходного материала, системным подходом 

в управлении селекционным процессом, что требует 

последовательного осуществления основных целей селекции по трем 

фазам –планирование параметров сорта, гибрида, разработка и 

обоснование программы по достижению поставленной научной цели и 

выполнение программы. Особую значимость приобретает научное 

обоснование будущего сорта / гибрида, который будет отличаться 

таким сочетанием морфологических, физиологических, 

биохимических признаков и свойств, при которых в определенных 

агроценозах модельным сортом или гибридом обеспечивается 

получение высоких устойчивых урожаев органической бахчевой 

продукции с заданными параметрами качества.  
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В результате научно-исследовательской работы разработаны 

модели сортов / гибридов дыни и тыквы трех культурных видов для 

органического земледелия.  

Для дыни среднеранней и средней групп спелости  

(70–80 дней) предусмотрена товарная урожайность в пределах 20–25 

т/га. Плод овальный, оранжевый или желто-оранжевый с содержанием 

сухого вещества 11–13%, общего сахара 8–10%, витамина С –  

25–30 мг%. 

Для тыквы параметры хозяйственно-биологических признаков 

будут отличаться в зависимости от культурного вида:  

– мускатная – товарная урожайность 30–40 т/га, 

вегетационный период – 120–130 дней, плод перехватка и 

сплюснутый коричневой окраски без рисунка, содержание сухого 

вещества 10–12%, общего сахара 8–9%, витамина С – 30–35 мг%, 

каротина – 20–25 мг%; 

– крупноплодная – товарная урожайность 30–40 т/га, 

вегетационный период – 130–140 дней, плод сплюснутый, серый, 

содержание сухого вещества 13–14%, общего сахара 9–11%, витамина 

С – 30–35 мг%, каротина – 20–22 мг%; 

– обыкновенная – товарная урожайность 25–30 т/га, 

вегетационный период – 95–100 дней, плод овальный, оранжевый, 

содержание сухого вещества 8–10%, общего сахара 7–8%, витамина С 

– 25–30 мг%, каротина – 4–6 мг%. 

Моделируемые сорта дыни и тыквы будут отличаться высокой 

устойчивостью против болезней и вредителей (7–9 баллов), 

повышенной устойчивостью к неблагоприятным абиотическим 

факторам и способностью накапливать минимальное количество 

нитратов и тяжелых металлов (меньше ПДК). 
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Вступ. Харчування людей продуктами з низьким рівнем 

каротину є високим фактором ризику раку легенів, шлунка, 

кишечника і молочних залоз.  

М’якоть плодів гарбуза включає 70–94% води і 6–30% сухої 

речовини та містить за різним джерелами (в % на сиру речовину): 1,5–

15 цукрів, 4–23 клітковини і геміцелюлоз, до 24 крохмалю, 0,3–1,4 

пектинів, 1–3 азотистих речовин, 0,5–0,7 сирого жиру, 0,1 кислот, 0,4–

1,4 золи, 25–40 мг на 100 г аскорбінової кислоти, 2–28 мг на 100 г 

каротину [1].  

Отже гарбуз представляє собою високо функціональний 

продукт харчування, який, до того ж, можна розглядати і як недорогу, 

надійну та високоефективну сировину для виробництва каротину.  

При систематичному споживанні столового гарбуза, багатого 

на каротин, в організмі створюється міцний антиоксидантний фонд, 

достатній для профілактики атеросклерозу, гіпертонії, діабету, 

онкопатологій.  

В експериментах доведена не тільки затримка розвитку 

ракового пошкодження, але і дегенерація вже розвинутого рака шкіри 

в результаті добавок бета-каротину внаслідок його впливу на 

збільшення числа кілерних клітин, Т-лімфоцитів тощо [2]. 

За виходом каротину гарбуз займає перші місця серед рослин – 

джерел каротину.  

Цікаво, що в гарбузових квітках, маточках, тичинках вміст 

каротину більш постійний, ніж в плодах [3]. Аналіз патентів та 

наукових публікацій показав, що існують три основні напрями 

одержання каротину: 1) мікробіологічний синтез за допомогою штамів 

бактерій, грибів, водоростей; 2) виділення його із природних джерел; 

3) хімічний синтез каротину [4].  

mailto:Opytnoe@i.ua


 96 

Різні культурні види гарбуза (звичайний, великоплідний, 

мускатний) дуже мінливі за вмістом цукрів і каротину.  

Найбільш цукристі та каротинні форми зустрічаються в межах 

виду великоплідного (Cucurbita maxima Duch.) різновидності зимова 

(var. hiberna). В широко поширених сортах цього таксону вміст 

каротину сягає 12–15 мг на 100 г, у окремих сортів іншого виду – 

гарбуза мускатного (Cucurbita moschata Duch.) –в середньому 15–16 

мг%.  

Форми гарбуза звичайного (Cucurbita pepo L.) містять лише 3–

4 мг% каротину в м’якоті плодів.  

Значним резервом у вирішенні багатьох проблемних питань, 

які відомі на сьогодні в селекційно-насінницькій роботі з гарбузом 

(збільшення врожаю плодів, підвищення їх якості, стійкість проти 

основних хвороб, правова охорона сортів, контролювання ринку 

насіння) стає перехід на гетерозисну селекцію.  

Дослідження з гетерозису, селекція гібридів гарбуза з високим 

вмістом каротину особливо інтенсивно ведуться в Китаї, Японії, 

США, Росії, Іспанії, Німеччині.  

Тому на черзі стають нові завдання: пошук надійних способів 

добору батьківських компонентів гібридів; створення на їх основі 

висококаротинних ліній, генетично вирівняних, з високою 

комбінаційною здатністю за основними господарськими ознаками; 

розробка високоефективних методів гібридного насінництва.  

Завдяки створенню генотипів гарбуза з вмістом каротину (17–

20 мг%) можна ефективно вирішити проблему одержання дешевої 

високоякісної сировини гарбуза для вітамінної та харчової 

промисловості.  

Успіх селекційної роботи за цими параметрами залежить від 

вдало підібраного вихідного матеріалу і застосування методу 

гетерозису.  

Добір каротинних форм можна вести як за даними хімічного 

аналізу, так і за морфологічними ознаками генеративних органів на 

основі кореляційних залежностей між забарвленням органів квіток та 

вмістом каротину.  

При селекції на каротин в гібридизаційний процес краще 

залучати висококаротинні зразки та лінії з невеликою амплітудою 

мінливості в екологічно різних умовах.  

Мета досліджень – ідентифікувати джерела з високим 

вмістом каротину у гарбуза. 
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Методика досліджень. Дослідження виконували за 

апробованими в баштанництві методиками: “Методика дослідної 

справи з овочевими і баштанними культурами” [5], “Методика 

селекційного процесу та проведення польових дослідів з баштанними 

культурами” [6].  

Облік врожаю плодів розпочинали в момент повного 

визрівання генотипів за існуючим стандартом [7].  

Для оцінки морфологічних ознак, біологічних властивостей та 

господарської характеристики використовували “Шкалу цветов для 

полевого и лабораторного описания растений (тыквенные культуры)” 

[8] та “Широкий унифицированный классификатор СЭВ культурных 

видов рода Сucurbita L. Тыква” [9].  

Результати досліджень. Науково-дослідну роботу по 

створенню гетерозисного гібриду гарбуза з високим вмістом каротину 

розпочато в ДДС ІОБ НААН з 2016 року.  

Існуючі методи оцінки вмісту каротину, як правило, 

включають кількісну екстракцію каротиноїдів органічним 

розчинником і визначення сумарного вмісту каротину за величиною 

оптичної щільності екстракту. В ряду випадків використовують також 

методи хроматографічного розділення пігментів на основні фракції, їх 

ідентифікацію і фотометричне визначення.  

Вказані методи відрізняються тривалістю і трудомісткістю 

аналізу, що значно ускладнює оцінку колекційного матеріалу на 

перших етапах селекційного процесу.  

Попередні дослідження, які були направлені на пошук 

побічних ознак добору на вміст каротину в плодах, виявили, що у 

гарбуза мускатного є певний зв’язок між забарвленням маточки і 

тичинок, забарвленням м’якоті і вмістом каротину в плодах, що 

дозволяє під час цвітіння проводити добір каротиноносних рослин.  

З метою ідентифікації та виділення джерел з високим вмістом 

каротину впродовж періоду цвітіння по кожному зразку проводили 

структурний аналіз рослин за забарвленням маточок в жіночих 

квітках.  

Довільно вибрали 3-бальну шкалу забарвлення маточки. Для 

Сисиrbita maxima бал 1 – жовте забарвлення, 2 – жовто-оранжеве. 3 – 

оранжеве; для Сисиrbita moschata бал 1 – жовте, 2 –оранжеве. 3 – 

червоно-оранжеве.  

В колекційному розсаднику 2016 року сіяли 74 зразки із 21 

країни світу. З метою ідентифікації джерел-каротиноносіїв вивчали 30 
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зразків гарбуза мускатного (Сисиrbita moschata Duch. ex Poir.) і 44 

зразки гарбуза великоплідного (Сисиrbita maxima Duch.).  

В результаті проведеного аналізу сортолінійних популяцій 

було ідентифіковано сорти і зразки з високим вмістом каротину в 

органах квітки.  

Рослини, виділені за інтенсивністю забарвлення маточки (бал 

3) самозапилювали. 

Вміст каротину в плодах зразків мускатного гарбуза варіював 

в межах 1,4–2,8 бали (середнє значення по колекції – 2,3 бали).  

Найбільш «каротиномісткими» (середній вміст каротину в 

плодах зразка – 2,8 бали) за нашою шкалою оцінки виявилися 

наступні п’ять зразків: Бальзам, Олешківський, Італьянська лінія та 

дві лінії власної селекції (БАБ-1 і БАК-1), виділені із гібридів Бальзам 

х Альба білокорий і Бальзам х Альба коричневокорий.  

Певний інтерес в селекції на каротин представляють 14 зразків 

з середнім балом вмісту каротину 2,2–2,6 бали.  

Стабільним проявом ознаки (у всіх плодів – бал 2,0) 

відзначилися п’ять зразків – Новинка, Зразок №7, Медовая красотка, 

Хіделін, Micecado.  

У вивчених зразків гарбуза великоплідного за вмістом 

каротину спостерігали наступну картину. Більшість зразків (30 зразків 

із 41-го) мали середній бал за вмістом каротину 2,0 і вище.  

У 11-ти зразків цей показник складав 1,0–1,8 бали, ці зразки 

малоперспективні в селекції на каротин.  

Найвищий середній бал (2,8 бали) за вмістом каротину в 

м’якоті плодів спостерігали у 9-ти зразків: Славута, Славута білокора, 

Ювілей, Ждана, Зорька, Мраморная, Крокус, Каравай, Biggi. Ці 9 

зразків виділено нами в якості джерел для подальшого селекційного 

процесу на вміст каротину. 

В колекційному розсаднику 2017 р пошук джерел значно 

розширили (190 зразків двох видів). Висіяли колекцію, представлену 

59 зразками гарбуза мускатного (Сисиrbita moschata Duch. ex Poir.) і 

131 зразком гарбуза великоплідного (Сисиrbita maxima Duch.). 

Вміст каротину в плодах у зразків мускатного гарбуза 

варіював в межах від 1,6 (інтродукований із В’єтнаму Зразок к-4974) 

до 2,8 балів.  

За нашою трьохбальною шкалою оцінки найбільшу 

«каротиномісткість» (середній вміст каротину в м’якоті плодів– 2,8 

бали) виявили 10 українських сортів і ліній (лінії БАК-1, БАБ-1, НАБ; 
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сорти – Бальзам, Альба, Олешківський, Гілея, Яніна, Родзинка, 

Арабатський), два російські сорти (Витаминная, Августина), три 

зразки італійської селекції (Лола, Італійська лінія, Zucca butternut), 

німецький сорт Large Sweet Сheese, зразок із Ізраїлю Gekiroebi Tohum 

та зразок із Туркменістану Палав каду (разом 18 джерел).  

Певний інтерес в селекції на каротин можуть представляти 11 

зразків з середнім балом вмісту каротину 2,5–2,6.  

У гарбуза великоплідного за вмістом каротину 13 зразків 

(Славута, Ждана, Ювілей, Слава F1, Польовичка, Зимняя сладкая, 

Столовая зимняя А-5, Мраморная, Зорька, Крокус, Каравай, Marina di 

Chioggia, Biggi) мали цей показник 2,8 бали. Тому, ці зразки є цінними 

джерелами для селекції на каротин в межах виду великоплідного 

гарбуза.  

За поєднанням двох значимих ознак (високий вміст сухої 

розчинної речовини і каротину) визначено вісім зразків гарбуза 

мускатного (Августина, Арабатський, Бальзам, Гілея, лінія НАБ, 

Gekiroebi Tohum, Zucca butternut, Large Sweet Cheese) і дев’ять зразків 

гарбуза великоплідного (Славута, Ждана, Ювілей, Полевичка, Зимняя 

сладкая, Столовая зимняя, Мраморная, Marina di Chioggia, Biggi). 

В 2018 р. колекційний розсадник сформували з 60-ти зразків із 12-ти 

країни світу (34 зразки гарбуза мускатного і 26 – гарбуза великоплідного)  

В результаті проведеного аналізу сортів та ліній гарбуза 

мускатного і великоплідного було ідентифіковано сорти і лінії з 

високим вмістом каротину в органах квітки (середній бал 2,8–3,0). Під 

час збирання врожаю визначали середній вміст каротину в м’якоті 

плодів за трьохбальною оцінкою (бали 1–3).  

Таким чином, за результатами оцінки генетичного 

різноманіття гарбуза двох культурних видів (Сисиrbita moschata Duch. 

ex Poir. – гарбуз мускатний, Сисиrbita maxima Duch. – гарбуз 

великоплідний) нами визначено джерела за вмістом каротину, сухої 

розчинної речовини та поєднанням цих двох важливих ознак.  

Виділено 21 джерело з високим вмістом каротину (середній 

бал 2,8): гарбуз мускатний (лінії БАК-1, БАК-2, БАК-3, БАК-4, БАБ-1, 

БАБ-2, БАБ-3, БАБ-4, НАБ-1, сорти Альба, Ананасная, Мускатний 

№6, Августина,); гарбуз великоплідний (Славута, Славута білокора, 

Ждана, Ждана б/н, Ювілей, Столовая зимняя А-5, Мраморная, 

Испанская). 
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Висновки. В якості джерел в селекції на каротин найбільший 

інтерес представляють зразки (сорти і лінії) гарбуза мускатного і 

різновидності зимова виду великоплідного.  

За результатами трьохрічного вивчення виділено 26 зразків 

гарбуза мускатного і 16 гарбуза великоплідного, які залучено в 

гібридизаційний процес по створенню гетерозисних гібридів 

столового гарбуза з високим вмістом біологічно-активних речовин. 
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Вступ. Баштанна попелиця – найбільш шкодочинний шкідник 

баштанних рослин в зоні північного Степу України. Вона відноситься 

до третьої групи по типу динаміки популяцій, що характеризуються 

найбільш високою чутливістю до змін екологічної обстановки в 

зв’язку з характером і технологіями сільськогосподарського 

виробництва [1]. Під негативною дією цих факторів можуть досить 

швидко проходити процеси зміни чисельності і поширення попелиці. 

Цьому сприяють також різкі зміни у динаміці погодних умов, 

зростання резистентності комах до пестицидів, постійний вплив 

людської діяльності на навколишнє середовище [1-2]. 

Пороговий рівень шкодочинності баштанної попелиці 

змінюється залежно від фази розвитку рослин: в першу половину 

вегетації – 10–15% заселених рослин на більш ніж чверті поверхні 

листка, в другу половину – до 30% заселених колоніями рослин. 

Залежно від агроекологічної зони, баштанна попелиця може 

розвиватись у 8–15 генераціях, досягаючи характеру епізоотії. 

Найбільшої шкоди гарбузовим рослинам вона завдає на стадіях 

личинки й імаго. В умовах Дніпропетровської області попелиця 

починає заселяти посіви в кінці травня – на початку червня, мігруючи 

з рослин–господарів (багаторічні бур’яни – осот рожевий, осот 

жовтий, березка польова, суріпиця звичайна). Пошкоджені рослини 

мають пригнічений вигляд, пошкоджені листки скручуються і в’януть, 

погано відбувається цвітіння, пагони деформуються, рослини 

припиняють ріст і незабаром гинуть, здебільшого, не зав’язавши 
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плодів [2–4]. 

Обмеження розвитку баштанної попелиця можливо при 

постійному моніторингу шляхом хімічного захисту рослин. При цьому 

досить важливу роль відіграє і використання новітнього сортименту з 

високими показниками стійкості до несприятливих біотичних 

чинників. Поміж колекційного матеріалу спостерігається сильне її 

варіювання, що зумовлено генетичними особливостями селекційних 

зразків [5]. Тому актуальним є вивчення і пошук стійких до 

пошкодження попелицею форм серед генетичного різноманіття 

баштанних рослин. 

Мета досліджень полягала у проведенні ентомологічної 

оцінки колекційного матеріалу кавуна та дині. Дослідження 

проводили у ДДС ІОБ НААН у 2017 р. Досліди закладали згідно з 

існуючими методиками в овочівництві і баштанництві [6]. Методи 

досліджень: польові (обліки, спостереження), статистичні. 

Ентомологічну оцінку проводили шляхом визначення фактичного 

заселення (пошкодження) зразків на природному інфекційному фоні 

[7]. Технологія вирощування загальноприйнята для зони північного 

Степу України.  

Результати досліджень. Аналізуючи погодні умови 

вегетаційного періоду 2017 р., слід відмітити їх несприятливість щодо 

росту і розвитку баштанних рослин. У другій половині вегетації через 

надмірне підвищення середньодобових температур на фоні дефіциту 

вологи, створились передумови для швидкого поширення баштанної 

попелиці до рівня епізоотії, що негативно відобразилось на 

формуванні рослинами високих та якісних врожаїв. Сукупність 

зазначених факторів дозволила провести ґрунтовну оцінку наявного 

колекційного матеріалу на стійкість проти цього шкідника. 

В дослідженнях використовували 100 зразків кавуна, шести 

еколого-географічних груп: американської – 13 зразків, європейської – 

21 зразок, російської – 25 зразків, східно-азіатської – 15 зразків, 

далекосхідної – 14 зразка, середньоазіатської – 12 зразків; а також 51 

зразок дині, різні за походженням та біологічним статусом – 

селекційні сорти (37), селекційні лінії (1), місцеві форми (5), популяції 

(8). У роботі вивчено колекційний матеріал з 21 країни світу: Україна, 

Угорщина, Югославія, Болгарія, Іспанія, Чехія, Нідерланди, Румунія, 

Швеція, Японія, Монголія, Китай, Росія, Узбекистан, Казахстан, 

Ізраїль, Молдова, Німеччина, США, Італія. 

На посівах кавуна перші прояви пошкодження відмічено на 
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початку цвітіння (третя декада червня) на деяких сортах – АGX, 

Місцевий №3, Оазис, Asahi jamato, Royal jybille, б/н США, Spigetesepi, 

Tайвань сигуа, Місцевий Туркменія, Місцевий Росія, Zaiko 200, Cтарт, 

Сказка. В подальшому попелиця поширилась на всіх зразках, набувши 

загрозливих розмірів. Вивчені зразки кавуна за ступенем 

пошкодження попелицею розподілили на 6 груп (за 5-ти бальною 

шкалою): дуже стійкі (0,4 бали) – 5 зразків; пошкоджено до 10% рослин 

(1 бал) – 12 зразків; пошкоджено від 11 до 20% (2 бали) – 11 зразків, 

пошкоджено від 21–30% (3 бали) – 11 зразків; пошкоджено від 31 до 

40% (4 бали) – 21 зразок; пошкоджено понад 40% рослин (5 балів) – 40 

зразків (див. табл. 1). 

Таблиця 1  

Пошкодження кавуна баштанною попелицею у розсаднику 

вихідного селекційного матеріалу, 2017 р. 

 

Характеристика 

зразків 

Розподіл зразків за групами 

1 2 

Дуже стійкі  

(0,4 бали) 

Борисфен, Королєвский золотой, Тюльпан, 

Місяць і зірки, Столовий 

Пошкоджено до 10% 

рослин (1 бал)  

Зразок з Колобка №2, Гарний, Бінго, Фотон, 

Молочник, Конго, Дунай 2, Фумін 2,  

Княжич 1, Сніжок, Велес, De la Raina 

Пошкоджено  

від 11 до 20% рослин 

(2 бали)  

Киргизія, Том Уотсон, Блактайн чорний,  

Dew green, Zaiko, Ілк, Suika Swet 1,  

Suika Swet 2, Hyngarian, Чумак, Красень 

Пошкоджено  

від 21 до 30% рослин 

(3 бали)  

Зразок з Колобка №1, AGX, Павлін 

полосатий, Малалі, Король пустині,  

Дунай 1, Suika Swеet 3, Лінія Шарм, Фаворит, 

Новорічний, Higyero de verdas 

Пошкоджено  

від 31 до 40% рослин 

(4 бали) 

Місцевий №3, Місцевий №62, Sunnybrook, 

Місцевий Югославія, Koskemeti heterosis, 

Szigetesepi, Оазис, Koskemeti mezes 1,  

б/н Монголія 1, Фумін 1, Лінія №46,  

Лінія №11 Сказ, Лінія Макс плюс, Лінія 172, 

Royal Jubilee, б/н США, Приамурський, 

Старт, Шарм, Печорний, Північне Сяйво 
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Продовження таблиці 

1 2 

Пошкоджено понад 

40% рослин  

(5 балів)  

б/н Румунія, б/н Швеція, б/н Монголія 2,  

Zaiko 200, Asahi Jamato 1, Asahi Jamato 2, 

Codata creem, Higuero Vedaz,Nishiki jamato 1, 

Nishiki jamato 2, De la Reina 1, б/н Японія, 

б/н Росія (Прим. Край), Чорний принц,  

б/н Монголія, Klexley, Charleston gray №5, 

Гавана, De la Reina 2, De la Reina 3, 

Szigetesepi, Буросемянный, б/н Росія,  

Тай-вань-си-гуа, Місцевий Туркменія,  

б/н Казахстан, б/н Приморський край, 

Місцевий Росія, Місцевий Росія,  

Чарівник, Zaiko 200 (2), Місцевий Росія, 

Борчанський, Протектор, Зиск, Сказка, 

Серпень, Мелітопольський 60,  

Скарб, Арсенал 

 

На уражених рослинах кавуна спостерігали скручування 

листкової пластинки, низьке зав’язування плодів через опадання 

жіночих квіток, деформацію молодих плодів. Рослини зразків шостої 

групи пошкодження загинули. Загальна продуктивність більшості 

інших сортів (38) знизилась до 0,3–0,5 кг/росл., 14 зразків утворили 

посередній врожай низької якості (0,6–1,3 кг/росл.). Деякі зразки (9) в 

умовах епізоотії баштанної попелиці відновили вегетацію, 

сформувавши середній рівень продуктивності: Зразок з Колобка №1 

(4,5 кг/росл.), Зразок з Колобка №2 (2,8 кг/росл.), Новорічний 

(2,8 кг/росл.), Чумак (2,1 кг/росл.), Hyngarian (2,0 кг/росл.), 

б/н Монголія (2,0 кг/росл.), Hyguero de verdas (2,0 кг/росл.), Л-

Фаворит (1,8 кг/росл.), Місяць і зірки (1,8 кг/росл.), при цьому у цих 

зразків спостерігали здатність до подовження періоду плодоношення 

(на 30–36 діб). 

На посівах дині заселення баштанною попелицею проходило 

більш повільними темпами. Початкові ознаки було виявлено у першій 

декаді липня на окремих рослинах сортів Ольвія, Amarillo oro, Альфа, 

АХ 12-3016, Pepen golden. Найбільш інтенсивний період розвитку 

шкідника співпав з міжфазним періодом цвітіння жіночими квітками – 

початок плодоутворення. Характер пошкодження на рослинах дині 

був схожий з культурою кавуна, окрім того ослаблені рослини 
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меншою мірою протистояли ураженню грибковими та бактеріальними 

хворобами, що призвело до значного поширення альтернаріозу та 

бактеріозу. Рослини зразків Южанка, Зразок 2–16 під сумарною 

негативною дією біотичних чинників не утворили плодів, також 

спостерігали відпадання молодих плодів у зразків Алушта, Аеліта, 

Янтарна. 

Для порівняльної оцінки вивчені зразки дині також 

розподілили на групи за середньозваженим балом заселення рослин 

шкідниками  

(9-ти бальна шкала) та ступенем заселення (табл. 2). Імунних сортів не 

виявлено. Баштанною попелицею значно ушкоджувались 29 зразків 

(3,2–8,2 бали), меншою мірою – 20 (1,2–2,8 бали). Найбільш масове 

розповсюдження комах спостерігали на рослинах дині Зразок 1-16, 

Місцевий 5753, Альфа, Amarillo oro (середньозважений бал заселення 

– 7,3–8,2 бали / ступінь заселення – 81,5–91,1%).  

Дуже стійкими до дії цього шкідника були сорти Липнева та 

Придністровська (1,0 бал / 11,1%). Сорти Думка, Чайка, Лілея, Злата, 

Десертна 5, Ілійська, Вікторія та Новтрі 6, віднесені до другої групи, 

також відрізнялись відносною стійкістю проти баштанної попелиці 

(1,2–1,5 бали / 13,3–16,7%). 

Рівень продуктивності пошкоджених рослин значно 

зменшився, порівняно з попередніми роками досліджень. У частини 

сортів (20) продуктивність визначено на рівні або дещо вищою за 

стандарт: 0,40–0,63 кг/росл. Серед 20-ти зразків, що були менш 

продуктивні (0,20–0,37 кг/росл.), негативно відмічено такі як Альфа та 

Биковська 735 з найнижчими показниками (0,20 кг/росл.). Найбільш 

спроможними до накопичення врожаю виявились сорти Фортуна та 

Г 19 (0,66 кг/росл.), Даяна (0,77 кг/росл.), АХ 30-26 (0,79 кг/росл.), 

Самарська (0,98 кг/росл.). 
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Таблиця 2  

Характеристика вихідного матеріалу за стійкістю проти 

баштанної попелиці (на природному інфекційному фоні, станом на 

16.07), 2017 р. 

Характеристика зразків 

(середньозважений бал 

заселення / ступінь 

заселення) 

Розподіл зразків за групами 

Дуже стійкі 

1,0 бали / 11,1% 

Липнева, Придністровська 

Стійкі 

1,2–2,8 бали / 13,3–31,4% 

Думка, Чайка, Лілея, Зразок 2-16, 

Десертна 5, Злата, Ілійська, Вікторія, 

Новтрі 6, Тіна, Дідона, Самарська, 

Альтанка, Южанка, Даяна, Фантазія, 

Пам’яті Пангало, Криничанка,  

Місцева 1, Тітовка 

Середньостійкі 

3,2–5,0 бали / 35,6–55,6% 

Ананасна, Фортуна, Місцева 256/98, 

Зразок 3-16, Зразок 4-16, АХ 30-26, Г 19, 

АХ 12-3016, Delicious 51, Луна, Берегиня, 

Інея, Pepen golden, Сказка 

Сприйнятливі 

5,4–7,0 бали / 60,5–77,8% 

Зразок 4596, Зразок 5121, Басарабія, 

Аеліта, Биковська 735, Престиж, 

Місцевий 5827, Ольвія, Алушта, 

Місцевий 5747, Янтарна 

Дуже сприйнятливі 

7,3–8,2 бали / 81,5–91,1% 

Зразок 1-16, Місцевий 5753,  

Amarillo oro, Альфа 

 

Висновки. 1. В результаті проведеної польової оцінки колекції 

кавуна визначено зразки, дуже стійкі проти баштанної попелиці (5) та 

зразки, які здатні відновлювати вегетацію в умовах епізоотії (9). 

2. Серед колекційного матеріалу дині виділено джерела 

стійкості проти баштанної попелиці (2); відмічено стійкі зразки, 

поширення шкідника на яких не пригнічувало їх розвиток (20); 

встановлено зразки, які за негативної дії вивченого фактора 

сформували достатні показники продуктивності (5).  
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Постановка проблеми. Найбільша віддача досягнень сучасної 

селекції можлива лише за чітко налагоджену систему насінництва, 

основною задачею якої є прискорене розмноження й поширення в 

сільгоспвиробництві нових сортів і гібридів вітчизняної селекції, зі 

збереженням їх цінних господарських ознак і властивостей [1]. 

Дослідження закордонних вчених свідчать, що при 

обприскуванні рослин томата бором врожайність насіння становить 

193,35 кг/га, обприскування ZnSO4 збільшує врожайність насіння до 

206,72 кг/га. Обприскування MnSO4 дещо менше збільшує 

врожайність насіння томата (173,08 кг/га), але більше, ніж без 
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обприскування. На контрольному варіанті (без обробки) врожайність 

насіння становить 150,74 кг/т [2].  

Метою нашої роботи є дослідження впливу удобрення та 

схеми посіву на насіннєву продуктивність томата за краплинного 

зрошення в умовах Південного Степу України. 

Методи. Дослідження проводили на дослідному полі 

лабораторії овочівництва Інституту зрошуваного землеробства НААН. 

При закладанні досліду і виконання супутніх досліджень керувались 

загальноприйнятими методичними рекомендаціями в овочівництві і 

баштанництві [3, 4]. В орному шарі вміст гумусу становить 2,14%, 

загального азоту – 2,24%, рухомого фосфору й обмінного калію 

відповідно – 62 і 323 мг/кг ґрунту. У метровому шарі ґрунту найменша 

вологоємність (НВ) – 21,3%, вологість в'янення (ВВ) – 9,5% від маси 

сухого ґрунту, щільність будови – 1,41 г/см3, рН водної витяжки 

орного шару ґрунту дорівнює 7,2. Агротехніка в досліді є 

загальноприйнятою для умов зрошення півдня України за 

виключенням елементів технології, які вивчалися, за наступною 

схемою: фактор А – сорт томата – Легінь, Ювілейний; фактор В – 

схема посіву – 100+50 см, 150 см; фактор С – удобрення рослин – 1) 

без добрив (контроль); 2) розрахункова доза мінеральних добрив; 3) 

розрахункова доза добрив та листкове підживлення препаратом 

Плантафол; 4) розрахункова доза добрив та Біопроферм; 5) 

розрахункова добрив, Біопроферм та Плантафол. Розрахункову дозу 

N219P102K40 добрив визначали на запланований урожай 80 т/га. 

Біопроферм – органічне добриво, в одній тонні якого міститься 10–15 

кг д.р. азоту, фосфору – 9–14 кг д.р., калію – 6–10 кг д.р., кальцію – 

10–30 кг д.р. Внесення Біопроферму на дослідних ділянках проводили 

із розрахунку 6 т/га. Позакореневе підживлення препаратом 

Плантофол проводили чотири рази за вегетацію: перше – Плантафол 

N10P54K10, наступні три – Плантафол N20P20K20. Досліди закладали з 

сортами томата селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН. 

Сорт Легінь занесений до Реєстру сортів рослин, Ювілейний 

проходить держсортвипробування. 

При проведені досліджень використовували комплекс методів, 

а саме: польовий, лабораторний, вимірювально-розрахунковий, 

порівняльний, математично-статистичний аналіз. 

Результати досліджень. Основним показником насіннєвої 

продуктивності є показник урожайності. Урожайність насіння у 2016 

році для сорту Легінь була в межах 40,36-164,88 кг/га, для сорту 
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Ювілейний – 44,74-139,61 кг/га. В 2017 році врожайність складала для 

сорту Легінь від 43,41 кг/га до 154,32 кг/га, для сорту Ювілейний від 

35,91 кг/га до 143,94 кг/га. Урожайність насіння в 2018 році для сорту 

Легінь становила 54,45-160,53 кг/га, для сорту Ювілейний – 

59,70-145,39 кг/га. 

Середня врожайність протягом 2016-2018 рр. у варіантах 

досліду становила 115,13 кг/га. Для сорту Легінь урожайність 

складала 177,62 кг/га, для сорту Ювілейний – 112,63 кг/га (НІР05=4,17)  

У середньому за три роки встановлено, що урожайність за 

схеми посіву 100+50 см переважала врожайність за схеми 150 см на 

0,66 кг/га. Різниця між схемами була неістотною і становила 0,6%. 

Найбільший вплив на формування врожайності насіння мав 

фактор удобрення рослин томата. Мінімальна врожайність насіння 

49,06 кг/га отримана на варіанті без удобрення. За використання 

мінеральних добрив урожайність насіння в середньому по досліду 

збільшилась до 113,98 кг/га, що на 56,95% більше, ніж на 

контрольному варіанті. Додаткове застосування листкового 

підживлення Плантафолом сприяло збільшенню прибавки врожаю 

насіння на 82,59 кг/га відносно контрольного варіанта. Оптимальне 

поєднання мінеральних добрив з органічним Біопрофермом 

підвищило показник урожайності насіння томата до 132,09 кг/га, що 

становить 62,86%. Комплексне поєднання органічних з мінеральними 

добривами та листкове підживлення сприяють отриманню 

максимальної врожайності насіння незалежно від сорту, схеми посіву 

та року досліджень. У середньому за роки досліджень урожайність за 

комплексного удобрення становила 148,86 кг/га, збільшення складає 

67,04%. 

Аналіз впливу досліджуваних факторів на врожайність насіння 

рослин томата показав значний влив внесення добрив 96%. Вплив 

сорту складав 0,5%, схеми посіву – 0,6%.  

Висновки. Дослідженнями встановлено, що найбільший вплив 

на формування насіннєвої продуктивності рослин чинить фактор 

удобрення рослин томата. Сорт Легінь за насіннєвою продуктивністю 

перевищив сорт Ювілейний.  
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Сорт є надійним і економічно вигідним фактором підвищення 

врожайності культури, за будь-якої технології вирощування. Сучасне 

різноманіття сортів та гібридів помідора величезне. В Державному 

реєстрі рослин, придатних до поширення в Україні на 2019 рік, 

представлено 490 сортів та гібридів даної овочевої культури. 

Зрозуміло, що сортимент різниться за призначенням (для відкритого 

або захищеного ґрунту, кімнатні), висотою рослин (високорослі та 

штамбові), крупністю плодів, їх кольором, смаком тощо. 

Сучасні сорти та гібриди повинні максимально відповідати 

інтенсивним технологіям вирощування (особливо за використання 

нових підходів в оптимізації живлення рослин, застосування 

краплинного зрошення, нових видів регуляторів росту рослин тощо). 

Метою досліджень було проведення екологічного 

випробування сортів помідора в умовах Лівобережного Лісостепу 

України при вирощування за інтенсивними технологіями. 

Дослідження проводилися в Інституті овочівництва і 

баштанництва в 2018 році на чорноземі типовому малогумусному 
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середньосуглинистому на лесовидному суглинку. До випробування 

було залучено сорти та гібриди селекції Інституту овочівництва і 

баштанництва (Господар, Ірішка, Карась, Чайка, Клондайк, 

Малиновий віконте, Дама, Елеонора, Зореслав, Золотий потік, Алтей, 

Гейзер, Севен, Топаз, Сандра F1), селекції Інституту зрошуваного 

землеробства (Інгулецький, Легінь, Прелюдія), гібриди іноземної 

селекції: Багіра F1 (Clause) та Терра Котта F1 (Syngenta). Технологічні 

умови вирощування включали: схема розміщення рослин 1,4 х 0,25 

см, вирощування розсадним способом, краплинне зрошення, система 

живлення на рівень урожайності 80 т/га (N455Р240К230 з внесенням 

частини азотних та калійних добрив у фертигацію + з позакореневі 

підживлення в три строки комплексними добривами з макро- та 

мікроелементами). 

Було зазначено, що за рівнем урожайності більше 70 т/га 

виділялись сорти Дама, Елеонора та гібрид Сандра F1  (табл. 1). 

Достатньо високий рівень урожайності відмічено для сортів Севен 

(54,6 т/га) та Топаз (64,5 т/га). 

 

Таблиця 1 

Урожайність та якість плодів сортів та гібридів помідора 

Сорти, гібриди 

З
аг

ал
ь
н

а 

у
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 

т/
га

 

Вміст в плодах, % 

су
х

а 

р
о

зч
и

н
н

а 

р
еч

о
в
и

н
а 

за
га

л
ь
н

и
й

 

ц
у

к
о

р
 

ас
к
о

р
б

ін
о
в
а 

к
и

сл
о

та
, 

м
г/

1
0

0
 г

 

к
и

сл
о

тн
іс

ть
 

1. Господар 26,1 5,2 2,65 28,27 0,629 

2. Ірішка 36,1 5,0 3,33 28,72 0,871 

3. Карась 32,1 4,2 2,46 16,19 0,790 

4. Чайка 28,2 4,1 2,91 24,68 0,790 

5. Клондайк 43,6 3,5 1,70 23,78 0,964 

6.Малинове 

Віканте 

41,8 5,0 3,23 19,74 0,790 

7. Дама 72,5 4,1 2,55 20,19 0,549 

8. Елеонора 70,7 2,9 2,22 21,99 0,428 

9. Зореслав 44,6 4,9 1,68 19,29 0,616 

10. Золотий потік 35,4 4,9 2,72 12,56 0,616 

11. Алтей 33,6 4,2 2,88 16,05 0,522 
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12. Гейзер 25,4 4,9 3,69 21,09 0,549 

13. Севен 54,6 4,9 2,91 20,64 0,857 

14. Топаз 64,5 4,6 3,43 21,88 0,562 

15. Сандра F1 73,9 4,2 2,83 21,99 0,482 

16. Багіра F1 19,6 4,8 2,25 20,32 0,455 

17. Терра Котта F1 38,6 5,6 3,39 21,09 0,750 

18. Інгулецький 31,4 4,0 2,91 14,52 0,400 

19. Легень 35,7 3,03 2,87 13,64 0,365 

20. Прелюдія 35,7 3,53 2,99 15,4 0,304 

НІР0,95 5,35 0,44 0,31 1,14 0,04 

 

Урожайність менше 30 т/га зазначено для сортів Господар, Чайка, 

Гейзер та гібриду Багіра F1. 

Сорти селекції Інституту зрошуваного землеробства 

характеризуються потенційно більш високим рівнем урожайності, ніж 

тим, що було отримано в дослідженні (31,4–35,7 т/га). Але дані сорти 

створено для умов півдня України, тоді як в північних регіонах вони не 

встигають сформувати урожай плодів (більша частина плодів не дозріла 

до перших приморозків, які в умовах Лівобережного Лісостепу України 

відмічались в третій декаді вересня). 

За якісними параметрами виділились сорти та гібриди з 

підвищеним вмістом в плодах сухої розчинної речовини, загального 

цукру та аскорбінової кислоти – Іришка, Гейзер, Севен, Терра Котта F1; 

за вмістом загального цукру та аскорбінової кислоти – Чайка, Сандра 

F1. Підвищений вміст цукру (2,87–2,99 %) виявлено у сортів селекції 

Інституту зрошуваного землеробства. 

Сорт Клондайк, не дивлячись на високий вміст аскорбінової 

кислоти в плодах (23,78 мг/100 г), характеризується низьким вмістом 

сухої речовини (3,5 %) та загального цукру (1,70 %). 

Отже, в умовах Лівобережного Лісостепу України за 

використання інтенсивних технологій вирощування з метою 

отримання високого рівня урожайності продукції з підвищеним 

вмістом вітамінів та цукрів можна використовувати сорти помідора 

Дама, Елеонора, Севен, Топаз та гібрид Сандра F1. 

 

 

 

 

 



 113 

УДК 577.21:631.526.32:635.621.3 

ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КАБАЧКА 

(CUCURBITA PEPO L.) НА СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСУ ЖОВТОЇ 

МОЗАЇКИ (ZVMV) В ШТУЧНИХ УМОВАХ 

 

Ланкастер Ю.М., Кондратенко С.І., 

Сергієнко О.В., Самовол О.П. 
Інститут овочівництва і баштанництва НААН 

смт. Селекційне, Харківська обл., Україна 

e-mail: ovoch.iob@gmail.com 

 

За умови головного завдання агропромислового комплексу 

України в забезпеченні населення продуктами харчування, важливого 

значення набуває збільшення використання плодів кабачка (Cucurbita 

Pepo L.) родини Гарбузові, які, крім поживних, мають високі дієтично-

лікувальні властивості. А зважаючи ще й на те, що держава займається 

постачанням власної продукції в інші країни світу, постає важливе 

завдання для науковців в створенні нових, екологічно безпечних методів 

захисту сільськогосподарської продукції від хвороб. 

В Україні одним із найбільш розповсюджених патогенів є вірус 

жовтої мозаїки огірка (ZYMV). Він поширений повсюдно, масово 

проявляється спалахами в окремі посушливі роки. Специфічними 

переносниками вірусу є попелиці. Ознаками захворювання є зеленувато-

жовті мозаїчні плями на молодих листках рослин кабачка. По мірі 

розвитку хвороби спостерігається закручування листків та утворення 

невеликих бугорків. Також ріст рослин сильно уповільнюється, а в 

деяких випадках при сильному уражені вірусом рослини гинуть. Плоди 

мають бородавчасту поверхню, смакові якості значно знижуються, що 

призводить до зниження врожайності та значних фінансових втрат. 

Найбільш дієвими заходами протистояння вірусним хворобам є вчасна 

діагностика та проведення профілактичних засобів по виділенню рослин-

резерваторів інфекції, визначення високоадаптивних джерел стійкості, 

створення (з подальшим запровадженням) стійких сортів та отримання 

безвірусного посадкового матеріалу.  

Метою нашої роботи, проведеної у 2018 році, була оцінка в 

лабораторних умовах ступеню ураження колекційних зразків кабачка 

вірусом жовтої мозаїки кабачка (ZYMV) для відпрацювання методики 

зараження. Як об’єкти досліджень в роботі використовувалося 30 ліній і 

сортів та 23 гібриди F1 іноземної селекції. Для сортів за стандарт був 

mailto:ovoch.iob@gmail.com
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прийнятий сорт вітчизняної селекції Чаклун, для гібридів першого 

покоління – гібрид Patriot F1 англійської селекції. 

Дослідження проводилися в два етапи:  

1) відпрацювання методики інокуляції рослин кабачка вірусом 

жовтої мозаїки кабачка (ZYMV), для чого використовували насіння 

кабачка, нестійкого до вірусу, сорту Чаклун та еталона стійкості – сорту 

Mikоnos;  

2) вивчення особливостей ураження вірусом жовтої мозаїки кабачка 

(ZYMV) колекційних зразків. 

В результаті виконання першого етапу досліджень було 

встановлено: 

– висадка проростків кабачка у віці 72 год. скорочує час 

необхідний для розвитку рослин в результаті чого інокуляцію вірусом 

необхідно проводити раніше; 

– очистка проростків від насіннєвої оболонки через 72 год. 

можлива, даний прийом дозволяє на 1–2 доби раніше провести 

інокуляцію; 

– інокуляція вірусом проходить більш успішно при використанні 

карбіду кремнію у порівнянні із зубною щіткою;  

– виявлений суттєвий склад буферної суміші для приготування 

суспензії інокуляту на кількість уражених рослин, кращий результат було 

одержано при використанні фосфатного буфера (Lecoqatal 1991) pH 7,0; 

0,03 М + Sodiumdiethyldithiocarbamate. 

В результаті виконання другого етапу досліджень було 

встановлено: 

– найбільш доцільним для зараження є проростки у віці 7–10 діб, 

саме у такому віці на рослинах швидше за все проявляють симптоми 

зараження вірусом;  

– при інокуляції рослин у віці від 15 діб зростає час до появи 

симптомів з 5–7 діб до кілька тижнів, а швидкість розвитку хвороби 

сповільнюється; 

– для інокуляції вірусом можна використовувати сім'ядолі у віці 

рослини 7–10 діб з карбідом кремнію F320, або листя більш пізнього віку 

(12–15 діб і старше) з карбідом кремнію F600;  

– стебла проростків не підходять для інокуляції вірусом. 

За результатами оцінки вся вибірка колекційних зразків кабачка 

була розділена на три групи за ступенем прояву симптомів вірусу. В 

першу групу (10–7 балів) були віднесені варіанти з відсутністю або 

незначними проявами мозаїчності, змін форми або розміру листя. 
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Рослини з цієї групи сформували повноцінні плоди без будь-яких змін їх 

морфології. Варіанти сортів першої групи становлять найбільший інтерес 

для подальшого використання в якості вихідного селекційного матеріалу 

толерантного до вірусу ZYMV. До першої групи ввійшли 2 гібриди, 2 

лінії і 2 сорти: гібрид Afrodite F1 (9 балів); лінія TZ 6390 (8 балів); сорт 

Mikinos (8 балів); лінія TZ 6391 (7,5 балів); сорт Trieste white half-long (7 

балів); гібриди Cronos F1 (7 балів). 

До другої групи увійшли варіанти із середньою стійкістю до 

вірусу. Такі рослини мали чітко виражені ознаки зараження, які 

проявилися у мозаїчності і редукуванні листя. Плоди формувалися у 

меншій кількості, ніж у контрольних варіантах і були деформованими. 

До третьої групи увійшли варіанти зі ступенем розвитку захворювання 

порівняно з нестійким сортом Чаклун. Рослини цієї групи не формували 

плодів, а самі були значно меншого розміру, ніж у контролі. 
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Введение 

Многолетними проведенными исследованиями установлено, 

что без внесения в почву удобрений невозможно получение высокого 

урожая картофеля, который зависит от условий возделывания и его 

сортовых особенностей [2, 3, 5]. 

Основными направлениями экономического и социального 

развития Азербайджанской Республики намечены меры по 

удовлетворению потребности населения в плодоовощной продукции 

вообще и картофеля в частности [6, 9, 10]. 

Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных 

культур разностороннего использования. Его питательная ценность 

определяется оптимальным соотношением органических и 

минеральных веществ, необходимых человеку. В настоящее время 

mailto:goshgarmm@day.az
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площадь картофеля в Республике составляет около 26 тыс.га. 

Площадь возделывания этой культуры в богарных условиях равна 5 

тыс.га Он является одним из основных культур, используемых 

населением в качестве продукта питания [6]. 

Картофель является очень полезным и необходимым 

продовольственным продуктом питания населения. В мире 

производство картофеля составляет более 320 млн. тонн, а занятые им 

площади 18 млн/га[7, 8]. 

Однако исследований, связанных с применением удобрений, 

изучением баланса питательных веществ и оптимизацией уровня 

агрохимических показателей питательных веществ и плодородия почв 

при его возделывании в республике проведено не достаточно. 

Постановка проблемы 

Целью исследований являлось установление баланса 

питательных веществ и оптимизации уровня агрохимических 

показателей плодородия почв под картофелем, возделываемым в 

горных черноземных почвах северо-западной части Малого Кавказа, 

изучение влияния различных доз и соотношений минеральных и 

органических удобрений, вносимых на минеральном и органическом 

фоне на накопление питательных веществ (NPK) в клубнях картофеля.  

В связи с этим изучалось влияние минеральных и органических 

удобрений, вносимых как раздельно, так и в сочетании на динамику 

накопления питательных веществ в почве и клубнях картофеля. 

Уточнены оптимальные дозы и соотношения  вносимых 

минеральных и органических удобрений, разработана научно-

обоснованная система их применения под культуру картофеля в 

богарных условиях. Установлено улучшение динамики питательных 

веществ в почве и растениях, повышение качества клубней картофеля. 

 Результаты исследований позволили разработать научно- 

обоснованную систему применения минеральных и органических 

удобрений под картофель  в богарных условиях в горных 

черноземных почвах, северо-западной части Малого Кавказа, 

применить научно-обоснованную систему использования 

минеральных и органических удобрений для улучшения динамики 

питательных веществ в почве и клубнях картофеля, в условиях их 

влияния на содержание NPK в почве и  картофеле.  

Результаты исследований позволили установить наиболее 

эффективную дозу совместного внесения минеральных и 

органических удобрений,  вносимых как на органическом, так и на 
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минеральном фоне под картофель, способствующую получению 

высокого и качественного урожая картофеля, и рекомендовать ее 

внесение  при возделывании культуры в горных черноземных почвах 

северо-западной части Малого Кавказа. 

Цель и методы исследований 

Для разработки методов проведения исследований были 

заложены лабораторные и полевые опыты. 

Полевые опыты проводились в течение 2-х лет (2015-2017 гг.) 

на горных черноземных почвах северо-западной части Малого Кавказа. 

В целях изучения влияния сбалансированных норм и соотношений 

минеральных и органических удобрений на динамику, поступление 

питательных веществ в почву была разработана схема внесения 

различных доз минеральных и органических удобрений, вносимых на 

минеральном и органическом фоне под картофель для изучения 

динамики накопления питательных веществ в клубнях картофеля. 

Схема опыта представлена в таблицах 1 и 2.  

В почвенных образцах изучали содержание питательных 

веществ(NPK) в клубнях картофеля. Валовые формы питательных 

веществ (NPK) определяли по следующим методам: валовой азот по 

И.В.Тюрину, валовой фосфор по Мещерякову, валовой калий по 

Смитту [4]. 

Результаты исследований 

Горные черноземные почвы северо-западной части Малого 

Кавказа широко используются под сельскохозяйственные культуры, в 

том числе под картофель. По сравнению с другими культурами, 

выращиваемый на этих почвах картофель очень чувствителен к 

содержанию питательных веществ. Существует прямая корреляционная 

зависимость между содержанием питательных веществ и урожаем 

культуры.  
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Таблица 1  

Влияние минеральных удобрений на накопление NPK в 

клубнях картофеля (2015-2016 гг в %) 

№ Варианты 
2015 2016 

В среднем за 2 

года 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1. Контроль 

(без 

удобрений) 

0,26 0,19 0,48 0,22 0,20 0,50 0,24 0,19 0,49 

2. N90 0,36 0,20 0,48 0,34 0,18 0,53 0,35 0,19 0,51 

3. P90 0,28 0,27 0,51 0,27 0,25 0,52 0,27 0,26 0,52 

4. K120 0,28 0,26 0,05 0,29 0,21 1,00 0,28 0,24 1,03 

5. N90K90 0,35 0,29 0,50 0,33 0,25 0,88 0,34 0,27 0,59 

6. N90K120 0,34 0,22 1,11 0,31 0,22 1,03 0,33 0,22 1,07 

7. P90K120 0,27 0,28 1,10 0,24 0,25 0,94 0,26 0,26 1,02 

8. N90P90K120 0,35 0,30 1,08 0,36 0,31 1,02 0,36 0,31 1,05 

 

Таблица 2 

Влияние минеральных и органических удобрений, вносимых 

на фоне навоза и минеральных удобрений, на накопление NPK в 

клубнях картофеля (2015-2016 гг, в %) 

№ Варианты 
2015 2016 

В среднем за 2 

года 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1. Навоз 

20т/га 

0,20 0,24 0,50 0,29 0,23 0,52 0,30 0,24 0,51 

2. N90 + фoн 0,38 0,26 0,52 0,39 0,22 0,54 0,39 0,24 0,51 

3. P90 + фoн 0,34 0,27 0,54 0,30 0,29 0,52 0,32 0,28 0,53 

4. K120 + фoн 0,36 0,24 0,60 0,34 0,25 0,61 0,25 0,25 0,61 

5. N90K90 + 

фoн 

0,40 0,29 0,52 0,38 0,27 0,50 0,39 0,28 0,51 

6. N90K120 + 

фoн 

0,38 0,25 0,64 0,36 0,24 0,62 0,37 0,25 0,63 

7. P90K120 + 

фoн 

0,34 0,28 0,59 0,32 0,25 0,63 0,33 0,26 0,61 

8. Навоз 

30т/гa 

0,36 0,27 0,54 0,37 0,26 0,52 0,37 0,27 0,53 
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С этой целью в 2015-2016 год было изучено влияние 

минеральных и органических удобрений, вносимых на минеральном и 

органическом фоне, на картофель, возделываемый на горных 

черноземных почвах северо-западной части Малого Кавказа, на 

динамику накопления питательных веществ в клубнях картофеля. 

Для получения на этих почвах устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур, необходимо обогащать их усвояемыми 

формами азота, фосфора и калия, а также другими питательными 

элементами.  

Изучение динамики питательных веществ (NPK) в почве 

показало, что удобрения улучшают ее питательный режим и 

обеспечивают растения необходимыми элементами питания,  

содержание которых зависит от доз и соотношений вносимых 

удобрений. 

Приведенные в таблицах 1  и 2 данные показывают, что во всех 

вариантах опыта с внесением удобрений происходило обеспечение 

растений питательными веществами в зависимости от доз и 

соотношений вносимых удобрений. Как показывают данные таблицы 2, 

внесение минеральных удобрений на органическом фоне оказывало 

положительное влияние на накопление питательных веществ в клубнях 

картофеля. Так, в фоновом варианте внесения органических удобрений 

в дозе 20т/га среднее – 2-х годичное (2015-2016 гг.) содержание азота 

составило - 0,30%, фосфора – 0,24%, калия.  

В варианте N90P90 + фон, эти показатели характеризовались 

следующими данными азот – 0,37%, фосфор – 0,25%, калий – 0,63%, а 

варианте внесения 30т/га навоза эти величины составили 

соответственно: 0,37%, 0,27% и 0,53%. Наиболее эффективным 

оказалось внесение на органическом фоне 30 т/га навоза минеральных 

удобрений в дозе Р90К120.  

Этот вариант характеризовался наиболее высокими 

показателями содержания питательных веществ. Здесь в среднем за 2 

года их величина составила соответственно по элементам питания 

0,37%; 0,27% и 0,53%.  Если мы рассмотрим влияние минеральных и 

органических удобрений, вносимых на фоне навоза и минеральных 

удобрений на накопление NPK в клубнях картофеля за 2 года 

наблюдений (2015-2016 гг.) на накопление питательных веществ в 

клубнях картофеля, при внесении только минеральных удобрений 

(NPK), то можно отметить, что здесь отмечено возрастание накопления 

величины питательных веществ при внесении удобрений, причем 
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отмечена коррелятивная связь между дозами и соотношением 

вносимых минеральных удобрений и накоплением питательных 

веществ в растении.  

Здесь наиболее эффективной оказалась доза внесения 

минеральных удобрений – фон + N90P90, характеризующаяся 

наилучшими показателями накопления питательных веществ, где в 

среднем за 2 года величина азота составила – 0,37%, фосфора – 0,25%, 

калия – 0,63%. 

Выводы 

1. Проведенные исследования позволили выявить наиболее 

эффективные сочетания внесения минеральных и органических 

удобрений для наилучшего накопления питательных веществ в 

клубнях картофеля и рекомендовать их внесение при его 

возделывании в горных черноземных почвах северо-западной части 

Малого Кавказа.  

2. Установлено, что 30 т/га навоза + Р90К120 и N90Р90К120 

оказались наиболее перспективными нормами при возделывании 

картофеля в данной зоне. 
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Введении. Альтернариоз – распространенное и вредоносное 

заболевание картофеля. Потери урожая от болезни в отдельных зонах 

страны достигают 30-50%. 

 Обследование производственных и селекционных  посадок 

картофеля в горных и низменных районах Азербайджана показало, 

что альтернариоз развивается во всех зонах выращивания   культуры, 

различающихся по климатическим условиям. В некоторых районах 

отмечено эпифитотийное или  сильное развитие альтернариоза. 

Заболевание вызывается двумя видами грибов – Alternari 

Solani (J.J.Mart) sor u Alternaria  alternata  (F2) Keissler. Альтернариоз 

появляется в горных районах в апреле - мае, развивается в течение 

лета и продолжается в конце сентября, начало октября. Болезнь 

поражайет листья, стебли иногда и клубни.   

Развитие альтернариза во всех зонах выращивания картофеля, 

различающихся по климатическим условиям, свидетельствует о 

высокой пластичности возбудителей болезни. Так, горная зона 

Кедабекского района, где 2018 году отмечено  эпифитотийное  

развитие альтернариза находится на высоте 1800 м над уровнем моря, 
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климат умеренно холодный, среднегодовая температура +70С, сумма 

осадков 700 мм. В то же время на Апшеронском полуострове, где  

также отмечено сильное развитие болезни (до 41%) - климат сухой, 

субтропический, высота над уровнем моря 20 м. (табл. 1). 

В горной зоне Кедабекского района в 2018 году 

производственные посадки сорта Лаймдота и гибрида  199 в конце 

сентября были поражены на 87-100%, то есть погибли от 

альтернариоза. В то же время сорта Мавка, Татьянка и Свитанок не 

имели признаков поражения на фоне эпифитотийного развития 

болезни. 

В этом же году на Апшеронском полуострове испытывали  18 

гибридов, привезенных из Голландии и Германии и 3 сорта 

Азербайджанского НИИ овощеводства. На Апшероне при весенней 

посадке 12 сортов и гибридов картофели были  поражены 

альтернариозом в пределах 34-40%. Не были поражены или имели 

очень слабое поражение  сорта Farida, Jelli, Jilinka. В горном 

Кедабекском районе  гибриды 531, 353, 333, 139 и сорта Мавка, 

Татьянка и Свитанок не поражались. Сорт Hedorot  был поражен на 

36,2%. 
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Таблица 1 

Развитие альтернариоза у различных сортов 

 на Апшеронского полуострове, 2018 г. 

Название  

сорта 

Поражение, 

 % 

Урожай  

г/куст 

Урожай 

 ц/га 

Farida 0 608 286,0 

Viviana 40 768 361,0 

Bermina 34 532 274,0 

Sifra 0,1 561 264,0 

Bellorosa 0,3 600 282,0 

Panamera 0,4 810 381,0 

Mozart 0 691 325,0 

Fabula 0 731 344,0 

Silvana 0,1 448 211,6 

Red. Skar 0 412 194,2 

Colomba 0,3 719 338,6 

Jelli 0 991 272,0 

Captiva 0,2 991 272,0 

Julinka 0 578 418 

Concopdiya 0,8 638 300 

Elfe 0,4 706 332,0 

Jrina 0 495 233,6 

Amiri 0,2 219 103,2 

Тельман 0 397 188,1 

Севиндж 0,3 244 115,8 

 

На Апшеронское полуострове был поражен 34% сорт Bermina, 

Viviana - 40%.  Не были порожены Farida, İrina, Julinka и Jelli. 
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                                                                                Таблица 2 

Развитие альтернаиоза у различных сортов в  

Кедабекском районе  

Сорта Поражение, 

 % 

Урожай  

г/куст 

Урожай 

 ц/га 

Севиндж 33,0 400 188,0 

Мавка  0 700 329 

Свитанок 0 900 423,0 

Panamera 0 420 197,4 

Jirina 0 380 178,6 

Fabula 0 400 188,0 

Hedorot 36,2 320 150,0 

531 0 500 235,0 

353 0 530 249,0 

333 0 550 258,5 

139 0 480 225,6 

Из таблицы видно, что в горных зонах Кедабекского района 

поражались сорта Севиндж-33,0% и Hederot-36,2%, остальные сорта 

остались здоровыми.  

 

Таблица 3 

В редоносность возбудителя альтернариоза картофеля у 

сорта  Hederot  в Кедабекском районе,  2018 г 

сорт 

Д
а

т
а

 о
п

ы
т

а
  

Развитие 

болезни 
Урожай по вариантам  
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о
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я
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г/куст ц/га 
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О
б
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а
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к
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н
т

р
о

ль
 

Hederot 07,05 0,8 36,2 320 305 150 143,8 21,6 
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Таблица 4 

Развитие альтернариоза у различных сортов 

картофеля в горном Таузский ЗОС  в 2018 г. 

Название  

сорта и 

гибридов 

Число 

посаженных, 

 клубней  

Поражения, 

% 

Урожай,  

г/куст 

Урожай, 

 ц/га 

Monaliza 80 0 260 129 

Pissota 82 0,2 240 119 

Arinda 77 0,3 245 120 

Felsina 81 0,3 270 136 

Vilantes 85 0,5 260 130 

Varla 80 0,2 240 119 

İmpala 76 0,3 245 122 

Sevinc 57 - 270 126 

Amiri-600 80 0,2 255 119 

 

Из таблицы видно, что в Таузском ЗОС у сортов и гибридов 

было слабое поражение альтернариозом.  

Таким образом, альтернариоз в республике развивается во всех 

зонах выращивания картофеля. В горном Кедабекском районе 

отмечено эпифитотийное развитие альтернариоза. Потери урожая 

картофеля от  альтернариоза по зонам и годам могут значительно 

колебаться и достигали 33% и более. 

Выводы 

Испытание сортов и гибридов картофеля в различных зонах, 

различающихся почвенно климатическими условиями, показало, что 

многие из них слабо или не поражаются альтернариозам и дают 

высокий урожай. Внедрение таких сортов в производство наиболее 

верный путь борьбы с болезнями.  
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Несин В.М., Позняк О.В., Птуха Н.І. 
Дослідна станція «Маяк»  

Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

с. Крути, Чернігівська обл., Україна 

e-mail: dsmayak@ukr.net 

 

Постановка проблеми. На території міста Ніжина 

Чернігівської області шляхом народної селекції був створений сорт 

огірка Ніжинський місцевий, який упродовж кількох століть 

залишався еталоном огірка засолювального типу. На основі цього 

сорту розвивався славнозвісний ніжинський засолювальний огірковий 

промисел. Близько 30 років тому (зрештою, у промислових масштабах 

– і донині) вирощування сортів огірка ніжинського сортотипу в 

регіоні, як і в цілому в державі, припинилося через їх низьку стійкість 

проти пероноспорозу (несправжньої борошнистої роси), епіфітотія 

якого спостерігається з кінця 80-х років минулого століття. Водночас 

занепала через брак сировини і переробна промисловість на 

Ніжинському консервному комбінаті, відомому тоді чи не на весь світ 

підприємстві.  

З метою збереження сорту огірка Ніжинський місцевий 

проводилась пошукова і селекційна робота науково-дослідними 

установами, що розташовані в регіоні, зокрема й Дослідною станцією 

«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН. 

Так, на Селекційно-дослідній станції «Маяк» (тепер ДС 

«Маяк» ІОБ НААН), створеній в насінницькому радгоспі ім. 

Котовського в с. Крути Ніжинського району Чернігівської області за  

наказом Міністерства сільського господарства СРСР № 192 від 26 

квітня 1974 року з метою удосконалення  технології механізованого 

вирощування і збирання насіння овочевих культур та кормових 

коренеплодів в районах Полісся УРСР, з самого початку діяльності 

установи згідно тематичних планів проводилась науково-дослідна 

робота  з  сортом огірка народної селекції Ніжинський місцевий по 

вивченню різноманітних аспектів, зокрема проводилися 

морфологічно-біометричний опис сортопопуляції, підтримання сорту 
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у чистоті, селекційно-насінницька робота з сортопопуляцією тощо. В 

теперішній час всі ці напрями відроджені і постійно включаються в 

тематичний план досліджень установи. 

З часом відмічаємо набуття класичним сортом відносної 

стійкості до пероноспорозу, є тенденція до зміни популяції в 

результаті постійного добору в бік більш раннього вступу рослин в 

плодоношення, що дає змогу збільшити кількість вибраних плодів до 

масового поширення хвороби, створено відносно стійкі форми – 

сорти, гібриди, лінії. 

Важливим етапом у дослідженні сорту огірка Ніжинський 

місцевий у сучасних умовах є його реєстрація в Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Це пов’язано з 

тим, що, згідно з чинним законодавством, сорти, які не внесені в 

Держреєстр, не можуть вирощуватись на території Україні. У 2009 

році до Державної служби з охорони прав на сорти рослин Дослідною 

станцією «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН була 

подана Заявка на реєстрацію сорту і визнання установи його 

підтримувачем. У 2015 р. науково-технічна експертиза сорту в 

експертних закладах системи державного сортовипробування 

завершена успішно і Державною ветеринарною та фітосанітарною 

службою України прийнято рішення про виникнення майнового права 

інтелектуальної власності на поширення цього сорту (Наказ 

Держветфітослужби № 2620 від 30.12.2015 р.). Відтак сорт у 2016 р. 

офіційно внесено до Держреєстру України, а підтримувачем сорту 

визнається заявник - Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва 

і баштанництва НААН (Свідоцтво про державну реєстрацію сорту 

рослин № 160878 від 13.06.2016 р.). 

Тож з упевненістю можна констатувати, що славнозвісний 

сорт огірка Ніжинський місцевий, який був еталоном засолювального 

типу протягом кількох віків - до кінця ХХ століття, не залишиться в 

історії краю, він де-факто відроджений і збережений, триває 

масштабна селекційна робота щодо його поліпшення.  

Сорт Ніжинський місцевий  середньопізній: від посіву до 

початку плодоношення – 48 діб, насіння дозріває через 95-110 діб. 

Тривалість плодоношення 32 доби. Урожайність  плодів 25 т/га 

Стійкість проти пероноспорозу помірна – 5 балів. 

 Смакові якості свіжих і солоних огірків високі – 5 балів. 

Стебла розгалужені, завдовжки 1,4-2 метри, листки середнього 

розміру з виїмчастими краями. Зав’язь видовжено-яйцеподібна і 
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циліндрична зі щільним опушенням чорного забарвлення. Плід-

зеленець видовжено-яйцеподібний, у поперечному розрізі – 

тригранний. Ребристість виражена добре. Горбики середнього розміру 

і великі. Забарвлення плодів зелене, з повздовжніми смугами до 1/4-

1/3 їх довжини. 

Зеленець завдовжки 11 см, у поперечному розрізі завширшки 

4,4 см, індекс форми 2,5. Плоди-насінники коричневого забарвлення, 

сітка з вічками середніх або великих розмірів. 

Рекомендовано вирощувати в відкритому ґрунті в умовах 

Лісостепу і Полісся України. Сфери впровадження: 

сільськогосподарські підприємства різних форм власності і 

господарювання, приватний сектор. 

Якість продукції ніжинських огірків обумовлена декількома 

факторами: 

 ґрунтами, на яких їх вирощували; 

 водою, що використовувалася при засолюванні огірків; 

 рецептами засолювання, що були ніби-то секретом 

ніжинських засолювачів; 

 самого огірка, як певного сорту, що, однак, проявляв 

свій вплив на якість готової продукції тільки в поєднанні з іншими 

згаданими факторами. 

Це твердження підтверджується як науковими дослідженнями, 

так і практичним досвідом вирощування ніжинських огірків і є 

класичним прикладом того, що якість огірків знаходиться в 

найтіснішій залежності від поєднання умов клімату і ґрунту. 

Стосовно новітнього сортименту огірка Ніжинського 

сортотипу, варто зазначити, що в останні роки до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних до поширення в Україні, внесені селекційні 

розробки, створені науковцями ДС «Маяк» ІОБ НААН, а саме: 

гібриди Джекон F1 і Сармат F1, сорти Дарунок осені, Ніжинський дар, 

Ніжинський 23.   

На багатьох науково-практичних форумах, конференціях, 

семінарах, днях поля, виїзних дегустаціях, у яких беруть участь 

співробітники Дослідної станції «Маяк» ІОБ НААН, завжди 

представлені як посівний матеріал, так і ферментована продукція - 

солоні ніжинські огірки, приготовлені за класичними і оригінальними, 

експериментальними рецептами. Така інформаційно-роз’яснювальна 

робота серед виробників й приватних споживачів сприяє поширенню 

новітніх сортів і заохочує населення до відродження класичного 



 129 

ніжинського соління. Така робота з популяризації ніжинського огірка 

проводиться й органами місцевої влади і самоврядування. Так, у м. 

Ніжині започатковано і щорічно проводиться фестиваль «Його 

величність, Ніжинський огірок».  

Важливим напрямом діяльності науковців Дослідної станції 

«Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН є розроблення 

рецептів і способів соління плодів огірка ніжинського сортотипу, 

зокрема з використанням широкого асортименту пряно-смакових і 

ароматичних рослин: конкурентоспроможних сортів, створених в 

установі, а також дикорослих видів. Так, у 2015 р. отримано патент на 

оригінальний спосіб соління з додаванням у якості пряної сировини 

малопоширеної пряно-смакової рослини змієголовника молдавського  

і така робота в установі продовжується.   

ОСНОВНІ ПОРЛОЖЕННЯ БАЗОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ІНСТРУКЦІЇ ЗАСОЛЮВАННЯ ПЛОДІВ ОГІРКА СОРТІВ 

НІЖИНСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ТА НІЖИНСЬКОГО СОРТОТИПУ  

Солоні огірки готують із свіжих плодів, закладених в тару з 

прянощами, залитих розчином кухонної солі та підданих 

молочнокислому бродінню (ферментації). 

Свіжі огірки можна солити: 

- в бочках дерев’яних із липи, осики та дуба місткістю 

від 10 л; 

- у відрах пластмасових місткістю від 10 до 15 л; 

- у скляних банках місткістю від 1 л. 

В кожну ємкість для засолювання закладаються огірки  

відсортовані за розміром. 

Сировина і прянощі 

Свіжі огірки, що використовуються для соління, повинні 

належати до сортотипу «Ніжинські», бути короткоплідними, цілими, 

без механічних пошкоджень, з типовою для ботанічного  сорту 

формою і забарвленням, щільним м’якушем, з недорозвиненим 

волокнистим насінням. Розмір огірків не повинен  бути більшим 14,0 

см за довжиною та 5,5 см за найбільшим  поперечним діаметром. Для 

корнішонів відношення довжини до найбільшого поперечного 

діаметру повинно бути не менше 2,2.  

Не допускаються для соління огірки салатних сортів, 

перезрівших, а також пожовклих та огірків всіх сортів, вирощених в 

захищеному ґрунті. 
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Часник свіжий. Головки повинні бути дозрілими, сухими, 

чистими, здоровими з обрізаною стрілкою довжиною не більше 1 см. 

Не допускається використання часнику, зараженого кліщами, 

пошкодженого хворобами та гниллю.  

Перець стручковий гіркий сушений або свіжий, який має 

пекучий смак і притаманний аромат. Не допускається використання 

плодів, пошкоджених хворобами чи пліснявою. 

Кріп свіжий або сушений повинен бути чистим, без плісняви, 

з вираженим ароматом кропового масла, не запареним, зібраний в 

період цвітіння або  початковій насіннєвій стиглості, без коренів чи 

насіння кропу. Аналогічним чином готуються інші пряно-смакові та 

ароматичні рослини, передбачені відповідними рецептами. 

Хрін (корінь чи листя) повинні бути свіжими, соковитими, не 

в’ялими, без гнилі, плісняви та пошкоджень шкідниками. 

Використовують корені хрону віком більше двох років. Листя 

використовується у крайньому випадку, оскільки від нього розсіл стає 

тягучим, знижується якість ферментованої продукції. 

Сіль кухонна молота, (не йодована) не великого помелу № 2. 

Вода питна твердістю 20-35 мг-екв.1л., що не містить в 100 

см3 спор анаеробних мікроорганізмів. 

Перевезення, прийом та зберігання 

Огірки перевозять в ящиках, ємкістю 16-20 кг. Приймання 

проводиться по сортах, розмірах та якості у відповідності з правилами 

та методами перевірки. Сировина, що не відповідає стандартам, до 

переробки не допускається. В супровідних документах про якість 

сировини повинні бути вказані дата останнього строку обробки його 

отрутохімікатами  та їх види. Овочі з наявністю отрутохімікатів до 

переробки не допускаються. 

Зберігати огірки на критих для сировини площадках чи в 

прохолодному приміщенні, що добре провітрюється. Період з 

моменту збору врожаю огірків до  їх соління не повинен 

перевищувати 48 годин. 

Технологічний процес 

Технологічний процес соління огірків включає такі операції: 

- підготовка сировини; 

- укладання огірків та прянощів у тару; 

- приготування розсолу; 

- заливання огірків розсолом; 

- ферментацію; 
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- зберігання солоних огірків. 

 Підготовка сировини 

Огірки миють, сортують, і калібрують за  розмірами: 

- пікулі                                      не більше 5 см; 

- корнішони першої групи       5,1-7,0 см; 

- корнішони другої групи         7,1-9,0 см; 

- зеленець дрібний                      9,1-11,0 см; 

- зеленець середній і великий    11,1-14,0 см. 

Миття огірків проводять безпосередньо перед їх солінням. 

Зберігання митих огірків категорично забороняється.  

Огірки після попереднього замочування миють в мийних 

машинах, обладнаних душовим пристроєм. Витрата води на 

споліскування складає 1м3 на 1 тонну сировини. У випадку значного 

забруднення огірки замочують у ваннах з чистою проточною водою на 

30-40 хв., а потім  піддають повторному миттю в мийних машинах.  

Інспекцію, сортування за якістю, калібрування за розміром проводять 

на інспекційному транспортері. При сортуванні вибраковують плоди, 

що загнили, пошкоджені хворобами і шкідниками, з механічними 

пошкодженнями, з відхиленнями від стандартів за розмірами.  

Кріп, листя хрону, зелену масу інших пряно-смакових рослин 

сортують, видаливши жовті, в’ялі, гнилі частини. Потім піддають 

дворазовому миттю з наступним ополіскуванням під душем. Чисті 

спеції подрібнюють на частини завдовжки не більше 8 см.  

Корені хрону сортують за якістю, піддають первинному 

миттю, інспекції, очищенню від шкірки, доочистці, повторному миттю 

з ополіскуванням під душем і подрібненням на “локшину”, або кільця 

не товщі за 3 мм.  

Часник піддають інспекції за якістю, миттю, ополіскуванню 

під душем та подрібненню. 

Укладання огірків і прянощів у бочки. 

Підготовлену сировину укладають в заздалегідь підготовлені і 

зважені бочки. На нижнє дно кладуть 1/3 маси прянощів, 

передбачених за рецептами. Потім бочку наповнюють огірками до 

половини. Після ущільнення кладуть другу третину маси прянощів. 

Заповнюють бочку огірками доверху і закладають останню кількість 

прянощів. Стручковий гіркий перець, часник, корінь хрону додають  

по мірі заповнення бочок рівномірно по всій масі огірків. Заповнені 

овочами і прянощами бочки подають на зважування для визначення 
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ваги нетто укладених огірків, маркірують і направляють на заливку 

розсолом.  

При використанні поліетиленових вкладишів  верхню частину 

поліетиленового вкладишу загинають на зовнішній бік бочки, 

розправляють, вставляють купорочне дно і насаджують обручі. 

Заповнені овочами і прянощами бочки подають на зважування для 

визначення ваги нетто укладених огірків, маркірують і направляють 

на заливку розсолом.  

Для попередження розриву поліетиленових вкладишів, 

перекочувати бочки в горизонтальному положенні не рекомендується. 

Переміщення бочок проводиться тільки по утору або на піддонах за 

допомогою електронавантажувача. У випадку розриву 

поліетиленового вкладиша продукцію перекладають в іншу бочку з 

цілим вкладишем. Допускається після заповнення бочок верхній край 

поліетиленового вкладиша протягувати через шпунтовий отвір 

купорочного дна бочки.    

Приготування розсолу. 

Розчин кухонної солі (розсіл) для заливання огірків готують за 

добу до його використання. Для цього поварену сіль розчиняють в 

чистій питній воді.  

Готують розсіл в спеціально обладнаній розсільній станції з 

гідравлічною подачею розсолу.  

Концентрований розсіл подається в ємкості, де доводиться до 

потрібної концентрації питною водою.  

Для соління огірків використовують розсіл масової 

концентрації кухонної солі 60, 70, 80 г/л в залежності від розміру 

огірків. Питома вага розсолу по аерометру відповідає 1,011; 1,049; 

1,056 г/см3.  

Для заливання огірків з наступним зберіганням їх в 

неохолоджуваних сховищах концентрацію розсолу підвищують на 10 

г/л.  

Заливання огірків розсолом. 

Укладені в бочки огірки з прянощами повинні бути негайно 

залиті розсолом.  

Для заливання огірків використовують розсіл наступної 

масової концентрації кухонної солі, г/л:  

- для огірків розміром до 9 см         - 60; 

-           -//-                      9-11 см        - 70; 

-            -//-         11-14 см, а також  
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кубариків з перехватами, крючків   - 80.      

Заповнені огірками з прянощами бочки розміщують партіями 

на ферментаційній площадці і заливають розсолом до повного 

заповнення бочки. Після заливання шпунтовий отвір бочки злегка 

закривають пробками.  

Ферментація огірків 

Свіжі огірки, закладені з прянощами в бочки і залиті розсолом, 

мають пройти ферментацію в  дві стадії: 

- перша – попередня /активна/; 

-  друга – заключна /повільна/. 

Попередню ферментацію огірків здійснюють на  

ферментаційній площадці при температурі  20-26оС до накопичення 

кислотності, що титрується,  в розсолі 0,3-0,4%.  

В процесі попередньої ферментації  слідкують за 

накопиченням молочної кислоти в розсолі, станом бочок і 

зменшенням розсолу в бочках. У разі необхідності бочки доливають 

розсолом до повного покриття  продукції.  При виявленні витікання 

розсолу на бочках осаджують обручі, заробляють місця, де протікає 

розсіл. Якщо витікання розсолу не припиняється, продукцію 

необхідно перекласти у нову бочку або в цілий вкладиш.  

Заключна ферментація огірків проходить в початковий період 

їх  зберігання. Її здійснюють  при наявності камер, що охолоджуються,  

за температури від 0 до +2оС, а в приміщеннях, що не охолоджуються, 

при температурі повітря не вище 10оС, до накопичення в розсолі  

кислотності, що титрується  (в розрахунку на молочну кислоту) 

солоних огірків 0,6%.  

У складських приміщеннях, що охолоджуються, процес 

ферментації закінчується  через 40-60 діб, а у  тих складах, що не 

охолоджуються, – через 15-30 діб від дня засолювання. 

Ферментовані огірки за органолептичними і фізико-хімічними 

показниками повинні  відповідати вимогам відповідних стандартів. 

Зберігання солоних огірків. 

 Зберігання солоних огірків повинно  відбуватися  за 

температури  від мінус 1 до плюс 4оС і відносній вологості  повітря  не 

більше 95%. Допускається короткочасне  зберігання  огірків при 

температурі  до +10оС.  

Ферментовані солені огірки зберігають в охолоджених 

камерах, льодовнях, траншеях з льодом, підвалах. Бочки з продукцією 

закладають на зберігання «лежма», якщо шпунтовий отвір 
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знаходиться в клепці, або вертикально, якщо шпунтовий отвір у 

верхньому закупорочному дні.  

В охолоджених камерах бочки встановлюють на плоскі 

піддони. Піддони з бочками закладають у штабелі 

електронавантажувачами. Бочки з дерева м’яких порід штабелюють у 

два-три яруси, а твердих порід – в три-чотири яруси, ємкості ЕС-200 – 

в чотири-шість ярусів. Між штабелями залишають проходи на ширину 

транспортних засобів  не менше 0,7 м. 

При закладанні на зберігання продукцію закладають по 

товарних сортах і видах, не змішуючи різні товарні сорти в одному 

штабелі. Не допускається змішувати в одному штабелі бочки з дерева 

твердих і м’яких порід. На кожний штабель вивішують паспорт  з 

даними назви і дати засолювання продукції, ваги нетто товарного 

сорту, кількості одиниць тари та прізвища майстра. Строк зберігання 

солоних огірків повинен становити не більше 8 місяців.  

Результати досліджень. За результатами проведених 

досліджень на Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН розроблено і 

запатентовано «Спосіб засолювання плодів огірка Ніжинського 

сортотипу», адаптований для використання на невеликих переробних 

підприємствах. Адже  недоліком описаного вище способу є те, що він 

розроблявся з урахуванням крупномасштабного виробництва і не 

враховував вимог дрібнотоварного виробництва продукції 

овочівництва у сучасних умовах інноваційного розвитку 

агропромислового виробництва. Іншим новаційним аспектом наших 

розробок у цьому напрямі є також включення у рецептуру широкого 

асортименту прянощів, придатних для вирощування у 

природнокліматичних зонах Північного Лісостепу і Полісся України. 

Сутність корисної моделі полягає в тому, що засолювання 

проводиться у скляну тару місткістю від 1 до 3 л; вода за хімічним 

складом повинна бути «середня» (загальна мінералізація від 200 до 

350 мг/м3, вміст Ca від 15 до 25 мг/м3; розсіл має бути наступної 

масової концентрації кухонної солі: для плодів розміром до 9 см – 60 

г/л, для плодів розміром 9-11 см – 70 г/л; плоди огірка піддаються 

ферментації у дві стадії: перша – попередня (активна) – здійснюється 

при температурі +18...24оС протягом  72 годин до накопичення у 

розсолі кислоти, що титрується, 0,3-0,4%, заключна ферментація 

огірків проходить в початковий період зберігання продукції при 

зберіганні у холодильних камерах при температурі від 0 до +2оС або 

сховищах при температурі не вище +10оС (до накопичення у розсолі 
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кислоти, що титрується, 0,6%;  до загально відомої рецептури 

прянощів (подрібена зелена маса кропу городнього у фазі технічної 

стиглості  – 400 г, очищений і подрібнений на «лапшу» або кільця 

розміром 0,5 см соковитий корінь хріну – 60 г, подрібнені плоди 

перцю гіркого свіжого у фазі технічної стиглості – 10 г, часник 

очищений та подрібнений – 70 г, зелена маса  полину естрагону – 50 г) 

включено пряно-смакову овочеву рослину змієголовник молдавський 

(Dracocephalum moldavica L.) у фазі початку–масового цвітіння у 

кількості 50 г на 10 кг плодів огірка. 

В основу винаходу поставлена задача якомога повніше 

реалізувати потенційні можливості пряно-смакових овочевих рослин, 

придатних для вирощування у природнокліматичних зонах Північного 

Лісостепу і Полісся України, здатних суттєво поліпшити якість 

солоних плодів огірка ніжинського сортотипу та розширити 

асортимент ферментованої продукції. 

Цьогоріч в установі розроблено «Модифікований спосіб 

засолювання плодів огірка» (заявка на корисну модель подана до 

Укрпатенту), який також призначений для використання на невеликих 

переробних підприємствах і у приватному секторі. 

Розроблений спосіб засолювання плодів огірка здійснюється 

наступним чином: засолювання проводиться у скляну тару місткістю 

від 1 до 3 л; плоди огірка піддаються активній ферментації при 

температурі +18...24оС протягом  72 годин до накопичення у розсолі 

кислоти, що титрується, 0,3-0,4%; після чого розсіл зливається в 

емальований посуд,  доводиться до кипіння і ним відразу заливають 

банки з огірками і закупорюють металевими кришками (без 

надрізання резинової прокладки у кришці); зберігають банки з 

продукцією - солоними огірками при температурі від 0 до +20оС; при 

цьому використовується насичено-пряна рецептура прянощів (з 

розрахунку на 10 кг плодів огірка): подрібнена зелена маса кропу 

городнього у фазі технічної стиглості  у кількості 400 г, очищений і 

подрібнений на «лапшу» або кільця розміром 0,5 см соковитий корінь 

хріну у кількості 60 г, подрібнені плоди перцю гіркого свіжого у фазі 

технічної стиглості у кількості 30 г, часник очищений та подрібнений 

у кількості 30 г, подрібнена зелена маса  полину естрагону у кількості 

50 г, подрібнена зелена маса васильків справжніх у фазі початку-

масового цвітіння у кількості 50 г, подрібнена зелена маса чаберу 

садового у фазі початку-масового цвітіння у кількості 50 г, подрібнене 

свіже листя смородини у кількості 50 г, подрібнене свіже листя дуба у 
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кількості 50 г, подрібнена зелена маса материнки звичайної у фазі 

початку-масового цвітіння у кількості 80 г, подрібнена зелена маса 

чебрецю повзучого у фазі початку-масового цвітіння у кількості 100 г, 

подрібнена зелена маса монарди дудчастої у фазі початку-масового 

цвітіння у кількості 50 г, подрібнена зелена маса гісопу лікарського у 

фазі початку-масового цвітіння у кількості 50 г. 

Біохімічні показники ферментованої продукції, приготовленої 

розробленим способом, відповідали стандарту (ГОСТ 7180-73): 

загальна кислотність розсолу (при перерахунку на молочну кислоту) 

становила: 1,07%, вміст загального цукру - 0,35, аскорбінової кислоти 

- 1,48 мг/100 г, солі - 0,58% при 0,32% загального цукру, 1,43% 

загальної кислотність розсолу, 1,18 мг/100 г, аскорбінової кислоти 

0,93% солі у варіанті 1 (за технологічною інструкцією). Загальна 

дегустаційна оцінка ферментованої продукції 4,83 балів при 4,60 балів 

у контролі. 

Триває робота з розроблення оригінальних рецептур 

засолювання плодів огірка ніжинського сортотипу з використанням 

дикорослої рослинної сировини. Так, експериментальним шляхом 

підібрано і змінено оптимальну кількість пряної сировини (включає в 

себе з розрахунку на 10 кг плодів огірка подрібнену зелену масу кропу 

городнього у фазі технічної стиглості  у кількості 300 г, очищений і 

подрібнений на «лапшу» або кільця розміром 0,5 см соковитий корінь 

хріну у кількості 50 г, подрібнені плоди перцю гіркого свіжого у фазі 

технічної стиглості у кількості 40 г, часник очищений та подрібнений 

у кількості 30 г, подрібнену зелену масу  полину естрагону у кількості 

50 г) та додано сировину дикорослої рослини деревію звичайного 

(Achillea millefolium L.) – подрібнену зелену масу у фазі початку–

масового цвітіння у кількості 100 г. 

Біохімічні показники ферментованої продукції, приготовленої 

за розробленою рецептурою, відповідали стандарту (ГОСТ 7180-73): 

загальна кислотність розсолу (при перерахунку на молочну кислоту) 

становила: 1,07%, вміст загального цукру – 0,35%, аскорбінової 

кислоти – 1,28%, солі – 0,87%, при цьому за традиційної рецептури 

загальна кислотність розсолу – 1,43%, загальний цукор –  0,32%, 

аскорбінова кислота – 1,18 мг/100 г, вміст солі – 0,93%. Загальна 

дегустаційна оцінка ферментованої продукції 4,84 балів(за 

розробленої рецептури) і  4,60 балів за традиційної   . 



 137 

Задовольнити смаки гурманів мають і солені огірки, 

приготовлені за розробленою нами рецептурою з додаванням зеленої 

маси відомої пряно-смакової рослини м’яти перцевої.  

Додавання до базової рецептури сировини цієї рослини у фазі 

початку – масового цвітіння у кількості 150 г суттєво поліпшує смак і 

аромат готового продукту, що також сприяє урізноманітненню 

асортименту власне ніжинських солоних огірків. Біохімічні показники 

ферментованої продукції за використання цієї рецептури, відповідали 

стандарту (ГОСТ 7180-73): загальна кислотність розсолу (при 

перерахунку на молочну кислоту) становила: 1,31% при 1,43% у 

контролі (традиційна промислова технологія), вміст загального цукру 

склав 0,33%, аскорбінової кислоти – 1,58 мг/100 г, вміст солі –  0,58% 

при 0,93% у контролі. Загальна дегустаційна оцінка ферментованої 

продукції 4,88 балів при 4,60 балів у контролі. 
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Введение 

В настоящее время во всем мире возрастает спрос на плоды томатов 

разной массы, формы и окраски. Повышенный интерес к вишневидным (10-

40 г) и коктейльным (41-60 г) томатам вызван их хорошими 

потребительскими качествами, возможностью разнообразного использования 

плодов, их привлекательностью, уникальными вкусовыми качествами и 

высокой устойчивостью к болезням. Хотя такие томаты имеют мелкие плоды, 

по урожайности они уступают незначительно обычным томатам, а по 

химическому составу значительно их превосходят [6]. В этой связи наряду с 

традиционными направлениями селекции томата, актуальным является также 

создание и мелкоплодных гибридов детерминантного типа для открытого и 

защищенного грунта. Вновь созданные гибриды такого типа должны 

отличаться высокой выравненностью плодов по форме и размеру в кисти, 

быть устойчивыми к растрескиванию кожицы, к осыпанию при уборке и 

транспортировке, быть пригодными к краткосрочному (не менее 3-х недель) 

хранению [4, 5]. 

В связи с отсутствием на нашем рынке детерминантных гибридов 

F1 томата вишневидного и коктейльного типа селекции            ПНИИСХ, 

возникла необходимость разработать селекционную программу для создания 

таких гибридов, и в первую очередь, пригодных для уборки целыми кистями. 

mailto:pniish@yandex.ru
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Для достижения поставленной цели важное значение имеет научно-

обоснованный подбор, изучение и использование исходного селекционного 

материала. 

Методы 

Селекционная работа по созданию новых мелкоплодных 

гибридов томата детерминантного типа в институте проводится с 2012 

года. В качестве материнских форм использовали линии с 

функциональной мужской стерильностью и рецессивными 

маркерными признаками, что позволило значительно снизить затраты 

труда на гибридизацию и повысить качество гибридных семян [1, 3]. 

Использовали созданные в институте оранжевоплодные 

детерминантные линии с ФМС и рецессивным маркерным признаком 

“ae” (отсутствие антоциановой окраски) 443/12 с округлыми, 725/16 с 

округлыми и «носиком» плодами массой 120-130 г; раннеспелую с 

антоцианом оранжевоплодную линию 442/12 с плодами овальной 

формы, массой 70-80 г и рецессивным маркерным признаком “j” – 

бесколенчатое сочленение плодоножки; розовоплодную 

ультрараннюю линию 88а с округлыми, гладкими плодами массой 40-

60 г и красноплодную линию 412 с кубовидными плодами 60-80 г. 

Отцовскими формами служили детерминантные, 

мелкоплодные, фертильные раннеспелые, дружносозревающие линии: 

214 – красная, плоды округлые, 10-15 г; розовоплодные – 336 и 274 

(овальные с «носиком»), 500/12 (округлые); оранжевоплодные – 

311/15 (овальные), 312 и 318/14 (округлые плоды). Скрещивания 

проводили по типу топкросса. 

На рассаду сеяли в середине третьей декады марта в 

необогреваемой пленочной теплице. Рассаду выращивали при густоте 

стояния 300-350 растений/м2. На постоянное место рассаду 

высаживали после 25 апреля по схеме 80 х 35 см, учетная площадь 

делянки 2,0-2,4 м2, повторность 2-3-х кратная. 

Гибриды вишневидного типа сравнивали со стандартом F1 

Каменари (фирма ООО «Семко», Россия), а коктейльные гибриды – с 

сортом Гармония (ПНИИСХ). 

Во время вегетации в теплице растения подвязывали и 

формировали в 3-4 стебля, а в открытом грунте испытания проводили 

в расстил. Регулярно, по мере необходимости, проводили подкормки и 

химические обработки растений против вредителей и болезней. 

Урожай убирали за 3-4 приема, начиная с 15-20 июля. Химический 

состав плодов определяли в почвенной лаборатории ПНИИСХ, а 
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полученные экспериментальные данные обработаны статистически 

[2]. 

Результаты исследований 

Научно-исследовательская работа проводилась в 2015-2018 гг. 

в условиях пленочной теплицы и открытого грунта лаборатории 

селекции ПНИИСХ. На первом этапе, в 2015-2016 гг., проводили 

конкурсное испытание перспективных гибридов томата вишневидного 

типа. Полученные экспериментальные данные (табл. 1) 

свидетельствуют о том, что по комплексу признаков в открытом 

грунте по сравнению со стандартом F1 Каменари выделились 3 

гибрида с разной формой и окраской плода: 

- F1 88а х 214 – ранний (90 дней), плоды округлые, красные, 

без желтого пятна, массой 15-20 г, обеспечивший на 25 июля по 6,4 

кг/м2 (+78% к стандарту), а общая урожайность достигла 7,9 кг/м2 (на 

32% больше стандарта); 

- F1 88а х 336 – ранний, плоды розовые, без желтого пятна, 

плотные, гладкие, округлые с «носиком», массой 30-35 г, с ранней (4,0 

кг/м2) и общей урожайностью (6,4 кг/м2) немного выше стандарта (+7-

11%); 

- F1 443 х 312 – ранний, плоды округлые, со слабым зеленым 

пятном, при созревании – темно-оранжевые, массой 20-25 г, 

превосходивший стандарт по раннему урожаю на 25%, по общему – 

на 20%. 

В условиях пленочной теплицы все испытуемые гибриды 

имели существенное преимущество перед стандартом F1 Каменари по 

урожайности, при этом наибольшей урожайностью (13,4 кг/м2) 

выделился розовоплодный гибрид F1 88а х 336. Общая же 

урожайность выделившихся перспективных гибридов томата в 

условиях пленочной теплицы была больше, чем в открытом грунте от 

15 до 110% и составила 9,1-13,4 кг/м2. 

По данным почвенной лаборатории (табл. 2), плоды 

мелкоплодных гибридов томата характеризовались гармоничным 

химическим составом. Так, в открытом грунте содержание сухого 

вещества находилось в пределах 5,0-5,2%, общего сахара – 3,0-3,6%, 

титруемых кислот – 0,63-0,74%, витамина C – 19,2-22,2% мг/100 г, 

бета-каротина в плодах оранжевоплодного гибрида 443 х 312 – 1,45 

мг/100 г массы. 
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                                                                                                                                                          Таблица 1 

Результаты конкурсного испытания перспективных детерминантных гибридов F1 томата 

вишневидного типа, 2015-2016 гг. 

Образец 

Всход

ы – 

созрев

ание, 

дни 

Урожайность 

товарных плодов 

Признаки плода 

на 25 июля общая форма окраска Масса, 

г кг/м2 % к 

станда

рту 

кг/м2 % к 

станда

рту 

в 

техническ

ой 

спелости 

в 

биологичес

кой 

спелости 

а) открытый грунт 

F1 Каменари – 

стандарт 
93 3,6 - 6,0 - округлая U+ красная 11 

F1 88а х 214 90 6,4 78 7,9 32 - // - U - // - 17 

F1 88а х 336 99 4,0 11 6,4 7 округлая с 

«носиком» 

U розовая 32 

F1 443 х 312 93 4,5 25 7,2 20 - // - U+ - // - 24 

НСР0,95  0,3  0,4      

б) пленочная теплица 

F1 Каменари – 

стандарт 
90 4,2 - 8,0 - округлая U+ красная 11 

F1 88а х 214 92 6,8 62 9,1 14 - // - U - // - 18 

F1 88а х 336 97 7,4 76 13,4 67 округлая с 

«носиком» 

U розовая 33 

F1 443 х 312 89 6,5 54 11,4 42 - // - U+ оранжевая 29 

НСР0,95  1,0  0,5      
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                                                                                                        Таблица 2 

Химический состав плодов перспективных детерминантных 

гибридов томата вишневидного типа, 2015-2016 гг. 

 

Гибрид 

Сухое 

вещес

тво, 

% 

Общи

й 

сахар, 

% 

Кисло

тность

, % 

Витам

ин C, 

мг/ 

100 г 

β-

каро-

тин,  

мг/ 

100 г 

Ликоп

ин, 

мг/ 

100 г 

а) открытый грунт 

F1 Каменари – 

стандарт 
5,0 3,0 0,88 20,0 - - 

F1 88а х 214 5,0 3,2 0,74 21,5 - - 

F1 88а х 336 5,0 3,9 0,63 22,2 - - 

F1 443 х 312 5,2 3,6 0,70 19,2 1,45 - 

б) пленочная теплица 

F1 Каменари – 

стандарт 
6,0 3,9 0,70 36,7 - - 

F1 88а х 214  6,0 4,1 0,63 32,4 - - 

F1 88а х 336 6,0 3,9 0,70 36,7 - - 

F1 443 х 312 7,6 4,9 0,63 41,3 1,5 1,0 

 

В условиях пленочной теплицы плоды всех гибридов 

характеризовались повышенным содержанием всех биологически 

активных веществ. Наиболее высоким их содержанием выделился 

оранжевоплодный гибрид вишневидного типа 443 х 312: сухое 

вещество – 7,6%, сахар – 4,9%, витамин C – 41,3 мг/100 г в сочетании 

с 1,5 мг/100 г бета-каротина и 1,0 мг/100 г ликопина. 

Выделившиеся перспективные детерминантные гибриды F1 

томата вишневидного типа успешно прошли Государственное 

испытание в 2017-2018 гг. под соответствующими названиями: F1 

Ромео (88а х 214), F1 Джульетта (88а х 336), F1 Медовые яблочки (443 

х 312) и районированы в Приднестровье и Республике Молдова с 2019 

года. 

В 2017-2018 гг. проводили конкурсное испытание 

перспективных детерминантных гибридов коктейльного типа по 

комплексу признаков. Полученные данные свидетельствуют, что в 

условиях открытого грунта первым (на 79-й день) вступил в 

плодоношение оранжевоплодный гибрид 443/12 х 318а/14 (табл. 3). 
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По раннему урожаю лучшие гибриды превосходили стандарт 

сорт Гармония на 16-34% с урожайностью 42-48 т/га. Особенно 

выделились по этому признаку оранжевоплодный гибрид F1 443/12 х 

318а/14 и розовоплодный F1 88а х 274. 

Существенное преимущество перед стандартом по общему 

урожаю (+21-66%) имели оранжевоплодные гибриды 442/12 х 274 и 

443/12 х 318а/14, а также красноплодный F1 412 х 274. 

                                                                                                     

Таблица 3 

Результаты конкурсного испытания коктейльных гибридов F1 

томата детерминантного типа, 2017-2018 гг. 

Сорт, 

гибрид 

Всход

ы – 

созрев

ание, 

дни 

Урожайность Средня

я масса 

плода, 

г 

на 25 июля общая 

т/га, 

кг/м2 

% к 

станда

рту 

т/га, 

кг/м2 

% к 

станда

рту 

- открытый грунт 

Сорт 

Гармония, 

стандарт 

98 36,3 - 56,3 - 40,0 

F1 442/12 х 274 89 42,2 16 93,4 66 39,9 

F1 443/12 х 

318а/14 
79 48,5 34 68,4 21 39,7 

F1 88а х 274 86 48,1 32 57,7 2 34,5 

F1 412 х 274 89 35,3 -3 76,3 35 30,7 

НСР0,95  1,6  4,1   

- пленочная теплица 

Сорт 

Гармония, 

стандарт 

95 2,92 - 7,17 - 58,5 

F1 442/12 х 274 85 5,16 77 8,58 20 45,2 

F1 443/12 х 

318а/14 
80 5,36 83 7,99 11 40,5 

F1 88а х 274 83 4,90 68 7,86 10 54,9 

F1 412 х 274 91 2,51 -14 8,20 14 42,1 

НСР0,95  1,3  0,4   
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В условиях пленочной теплицы гибриды коктейльного типа 

превосходили стандарт сорт Гармония по раннеспелости на 4-15 дней. 

Самым раннеспелым (80 дней) стал оранжевоплодный гибрид 443/12 х 

318а/14 с округлыми, гладкими, очень плотными плодами средней 

массой более 40 г. Он выделился высокой дружностью плодоношения 

на 20 июня, обеспечивший свыше 5 кг/м2 (+83% к стандарту). 

Гибрид 442/12  х 274 с цилиндрическими с «носиком» 

оранжевыми и розово-красными полосками, гладкими, очень 

выровненными, плотными плодами массой 40-45 г вступил в 

плодоношение на 10 дней раньше стандарта, при этом существенно 

(на 77%) превосходил его по урожайности на 25 июля, выделился 

наибольшей общей урожайностью (8,6 кг/м2 или +20% к стандарту). 

Розовоплодный гибрид F1 88а х 274 превосходил стандарт по 

раннеспелости на 12 дней, выделился дружной отдачей раннего 

урожая (4,9 кг/м2 или +68% к стандарту), обеспечил общую 

урожайность около 8 кг/м2. Он характеризуется округлыми, гладкими, 

очень плотными, выровненными темно-розовыми (малиновыми), 

очень вкусными плодами массой 50-55 г. 

Красноплодный гибрид 412 х 274 с овально-цилиндрическими 

плодами с «носиком» массой более 40 г имел небольшое 

преимущество перед стандартом по общей урожайности (+14%). 

Отличается он красивыми, гладкими, темно-красными, очень 

плотными, устойчивыми к растрескиванию и осыпанию плодами. 

По данным почвенной лаборатории института свежеубранные 

плоды коктейльных гибридов F1 томата детерминантного типа, как в 

условиях открытого, так и защищенного грунта, характеризовались 

весьма гармоничным химическим составом: сухое вещество – 5,0-

5,6%, сахар – 2,63-3,41%, кислотность – 0,35-0,64%, витамин C – 

14,65-19,32 мг/100 г массы (табл. 4). Кроме того, плоды гибрида 

F1 442/12 х 274 характеризуются повышенным содержанием бета-

каротина. 

По результатам проведенных комплексных испытаний и 

оценок перспективные гибриды коктейльного типа 88а х 274, 412 х 

274 и 442/12 х 274 переданы на 2019 год в Государственное испытание 

в Приднестровье и Республике Молдова под соответствующими 

названиями: F1 Акция, F1 Грация и F1 Сенсация. 
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                                                                                          Таблица 4 

Химический состав плодов детерминантных гибридов F1 томата 

коктейльного типа, 2017-2018 гг. 

Сорт, 

гибрид 

Сухое 

вещес

тво, 

% 

Общи

й 

сахар, 

% 

Кисло

тность

, % 

Витам

ин C, 

мг/ 

100 г 

массы 

Сахар

окисл

отный

коэфф

ициен

т, ед. 

β-

карот

ин, 

мг/ 

100 г 

- открытый грунт 

Сорт 

Гармония, 

стандарт 

4,8 2,70 0,46 13,07 5,9  

F1 442/12 х 

274 
5,6 2,73 0,60 14,85 4,5 

 

F1 443/12 х 

318а/14 
5,0 2,99 0,56 21,58 5,3  

F1 88а х 274 5,0 2,63 0,35 17,62 7,5  

F1 412 х 274 5,6 3,06 0,53 14,65 5,8  

- пленочная теплица 

Сорт 

Гармония, 

стандарт 

4,6 2,63 0,56 16,33 4,5  

F1 442/12 х 

274 
5,0 3,00 0,64 19,32 4,7 2,34 

F1 443/12 х 

318а/14 
4,4 2,56 0,56 17,94 4,6  

F1 88а х 274 5,6 3,41 0,63 17,71 5,4  

F1 412 х 274 5,2 3,20 0,53 14,95 6,0  

Таким образом, созданные в недрах Приднестровского НИИ 

сельского хозяйства детерминантные гибриды F1 томата 

вишневидного типа Ромео, Джульетта и Медовые яблочки, а также 

коктейльные гибриды Акция, Грация и Сенсация для свежего 

потребления и консервирования с разной формой и окраской плода 

характеризуются раннеспелостью, имеют существенное 

преимущество перед стандартами по завязываемости и урожайности, 

отличаются лучшим химическим составом и вкусовыми качествами, 

пригодны для уборки целыми кистями. 
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Выводы 

1. В результате проведенных исследований созданы, испытаны 

и выделены по комплексу признаков новые перспективные 

мелкоплодные гибриды F1 томата детерминантного типа с разной 

формой, массой и окраской плода для открытого и защищенного 

грунта. 

2. Районированы с 2019 года в Приднестровье и Молдове 

гибриды вишневидного типа F1 Ромео (красный, плоды округлые), F1 

Джульетта (розовый, плоды округлые с «носиком»), F1 Медовые 

яблочки (оранжевый, плоды округлые). 

3. Переданы в Государственное испытание на 2019 год 

детерминантные гибриды коктейльного типа F1 Акция (розовый, 

плоды овальные с «носиком»), F1 Грация (красный, плоды 

цилиндрические с «носиком») и F1 Сенсация (оранжевый с розовыми 

полосками, плоды перцевидные с «носиком»). 
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Вступ. Насіння дині звичайної (Cucumis melo L.) – 

перспективна нетрадиційна сировина для промислового виробництва 

рослинних олій та використання в харчовій промисловості. Світовий 

попит на цю продукцію обумовлюється її високою харчовою 

цінністю, а також можливістю застосовувати в лікувальних цілях. 

За даними різних дослідників в насінні дині залежно від 

сортових особливостей міститься: жиру в діапазоні від 12,5 до 44,5%, 

білків – 34,4–39,8%, вуглеводів – 3,1–12,7%, розчинних цукрів – 3,7–

4,2%, мінеральних речовин – 4,6–5,1%. Основними жирними 

кислотами є лінолева (до 60%) та олеїнова (до 25%), присутні також 

пальмітинова та стеаринова кислоти. У дозі токоферолу основний 

компонент γ-токоферол варіює від 71,4 до 91,5%. Поміж мінеральних 

компонентів насіння дині має високе значення заліза, цинку, 

марганцю, міді та низьке – кальцію. Серед особливостей динної олії 

також виділяється здатність не гірчити при тривалому зберіганні. 

Вона має світло-жовтий колір, приємний запах, за фізико-хімічними 

властивостями прирівнюється до соєвої. Тобто насіння дині може 

стати альтернативним джерелом рослинної олії для харчових цілей. 

Проте відоме і використання цієї олії в рецептурі косметичних засобів 

з відновлювальними та регенеруючими властивостями, здатними 

надавати цілісності, м'якості і краси шкірі обличчя та тіла людини  

[1–6]. Окремим напрямом використання насіння дині є введення муки 

з нього до складу харчових продуктів (молочні та ковбасні вироби) в 

якості джерела білків та харчових волокон, використовуючи їх 

емульгуючі властивості [7–8]. 

В Україні натуральну динну олію вироблять методом 

холодного віджиму на малих підприємствах невеликими партіями, 

переважно під заказ для екомагазинів. Основною проблемою 

виробництва є відсутність достатньої кількості якісної сировини та 
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нерівномірність її надходження протягом року. Невизначеність 

сортової складової в технології вирощування дині на товарне насіння 

спонукає науковців проводити оцінку потенціалу наявного 

генетичного різноманіття за рівнем насіннєвої продуктивності.  

Мета досліджень – провести оцінку колекційного матеріалу 

дині за показниками насіннєвої продуктивності. Дослідження 

проводили у ДДС ІОБ НААН протягом 2016 та 2018 рр. Досліди 

закладали згідно з існуючими методиками в овочівництві і 

баштанництві [9]. Методи досліджень: польові, лабораторні, 

статистичні. Технологія вирощування загальноприйнята для зони 

північного Степу України. Загальна насіннєва продуктивність зразків 

визначалась шляхом оцінки кількості насіння, що утворилось на одній 

рослині впродовж вегетаційного періоду. 

Результати досліджень. В результаті дворічної господарської 

оцінки вихідного матеріалу дині різних сортотипів (48 зразків) 

встановлено мінливість насіннєвої продуктивності та пов’язаних з 

нею ознак. Визначено, що значною схильністю до змін залежно від дії 

факторів середовища в роки вивчення характеризувались показники 

продуктивності, як плодів (0,66–2,83 кг/росл., V=28,2%), так і насіння 

(4,5–29,6 г/росл., V=32,1%). До того ж між цими ознаками зафіксовано 

і сильну кореляційну залежність (r=0,71). Більшість інших вивчених 

ознак відрізнялась середнім ступенем варіювання: середня маса плоду 

–0,50–1,85 кг (V=26,2%), кількість плодів з 1 рослини – 1,00–2,32 шт. 

(V=17,8%), вихід насіння – 0,56–1,42% (V=20,8%). Також відмічено 

слабку варіабельність показника крупності насіння (маса 1000 

насінин) – 26,8–46,2 г (V=10,2%). 

Встановлено, що формування високого рівня насіннєвої 

продуктивності більшою мірою залежало від кількості плодів на 

рослині (r=0,62), ніж від їх середньої маси (r=0,41). 

Всі вивчені зразки були розподілені за показниками насіннєвої 

продуктивності та урожайності насіння в п’ять груп (табл. 1).  

Дуже низькою насіннєва продуктивність визначена у сорту 

народної селекції Місцевий 5753: 4,5 г/росл. (– 9,5 г/росл.) при 

урожайності насіння 0,05 т/га (– 9,0 т/га). 

До другої групи віднесено 9 сортів з низькою насіннєвою 

продуктивністю в межах 8,4–12,5 г/росл. (– 1,5–5,6 г/росл.) за 

урожайності 0,09–0,13 т/га (– 0,01–0,05 т/га). 

В третю групу виділили сорти (15) та селекційні лінії (2), 

різні за країною походження –Україна, Німеччина, Румунія, 
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Казахстан, Росія, які показали середню насіннєву продуктивність, 

тобто на рівні або дещо вище за стандарт Тітовка: 13,4–19,7 г/росл. та 

0,14–0,19 т/га (при значенні у стандарту 14,0 г/росл. та 0,14 т/га 

відповідно).  

Таблиця 1  

Диференціація колекційних зразків дині за рівнем насіннєвої 

продуктивності (середнє за 2016 та 2018 рр.) 

Насіннєва 

продук-

тивність 

г/росл. 

Урожай-

ність 

насіння, 

т/га 

Насіннєва продуктивність колекційних 

зразків, г/росл. 

14,0 0,14 Тітовка – стандарт 

менше 

7,0 

0,02–0,07 1 зразок: 

Місцевий 5753 (4,5) 

7,1–13,2 0,08–0,13 9 зразків: 

Янтарна (8,4), Зразок 2-16 (8,5), Злата (9,0) 

Місцевий 5747 (9,0), Інгулка (11,3) 

Дідона (12,2), АХ 30-26 (12,2),  

Даяна (12,3), Биковська 735 (12,5) 

13,3–19,4 0,14–0,19 17 зразків: 

Липнева (13,4), Престиж (13,5),  

Новтрі 6 (14,1), Альфа (14,2), Тіна (14,8),  

АХ 12-3016 (15,3), Зразок 1-16 (15,6),  

Зразок 4-16 (16,0), Лілея (16,4),  

Зразок 5121 (16,5), Місцева 1 (16,6),  

Алушта (16,8), Ольвія (17,2),  

Зразок 3-16 (17,3), Місцевий 5827 (17,5), 

Самарська (18,4), Pepen golden (18,7) 

19,5–25,6 0,20–0,25 17 зразків: 

Южанка (19,8), Фантазія (19,8), 

Криничанка (19,9), Придністровська (20,0), 

Аеліта (20,2), Думка (20,6), Ананасна (20,9), 

Луна (21,0), Басарабія (21,1), Г19 (21,6), 

Зразок 4596 (21,2), Десертна 5 (22,3), 

Інея (22,6), Delicious 51 (23,1), Чайка (23,4), 

Фортуна (24,6), Пам'яті Пангало (25,3) 

вище 25,6 0,26–0,32 4 зразки:  
Місцева 256/98 (26,8), Берегиня (28,7), 

Вікторія (29,4), Ілійська (29,6) 
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Зниження вивченого показника у деяких зразків третьої групи 

можливо пов’язано з основними напрямками в селекції дині на 

урожайність та якість продукції. 

Переважна більшість селекційних сортів увійшла до четвертої 

групи з високою насіннєвою продуктивністю (+ 5,8–11,3 г/росл. або 

+ 0,06–0,12 т/га). Серед цих зразків більшу урожайність насіння 

забезпечували такі, як Десертна 5 (22,3 г/росл.; 0,23 т/га), Інея 

(22,6 г/росл.; 0,23 т/га), Delicious 51 (23,1 г/росл.; 0,23 т/га), Чайка 

(23,4 г/росл.; 0,24 т/га), Фортуна (24,6 г/росл.; 0,25 т/га) та Пам’яті 

Пангало (25,3 г/росл.; 0,26 т/га). 

Найбільш цінними генетичними джерелами дуже високої 

насіннєвої продуктивності є чотири зразки: Місцева 256/98 

(26,8 г/росл.; 0,27 т/га), Берегиня (28,7 г/росл.; 0,29 т/га), Вікторія 

(29,4 г/росл.; 0,30 т/га), Ілійська (29,6 г/росл.; 0,30 т/га), які 

перевищили стандарт на 12,8–15,6 г/росл. та на 0,13–0,16 т/га. 

Важливими ознаками при оцінці насіннєвої продуктивності 

колекційних зразків є також вихід насіння, як міра потенційної 

кількості насіння залежно від урожайності плодів та маса 1000 

насінин, як показник розміру та виповненості насіння. 

Так, у 26 зразків вихід насіння (в%) був на рівні зі стандартом 

(0,90%) – 0,26–1,05%, у 16 – дещо вищим за стандарт – 1,09–1,21%, у 

7 (Pepen golden, Ананасна, Зразок 4596, Місцева 256/98, Інгулка, 

Місцевий 5827, Басарабія) – вищим за стандарт – 1,23–1,42 % (на 

0,33–0,52%). 

Найбільшим вихід насіння визначено у зразків Басарабія – 

1,42%, Місцевий 5827 – 1,39% та Інгулка – 1,32%, що не гарантувало 

високу урожайність насіння (0,11–0,22 т/га) через середній рівень 

продуктивності (0,84–1,51 кг/росл.). На противагу, зразок 

Місцева 256/98, при виході насіння 1,29% та продуктивності 

2,12 кг/росл. забезпечив одержання чи не найвищої його урожайності 

– 0,27 т/га. А сорт Криничанка при найбільшій продуктивності плодів 

серед вивчених зразків (2,72 кг/росл.) через низький вихід насіння 

(0,72%) не показав максимальні значення врожайності насіння, хоча її 

рівень залишився досить високим (0,20 т/га; + 0,06 т/га). Сорт Даяна 

мав найнижчий вихід насіння (0,56%), що відносно середньої 

продуктивності на рівні 2,15 кг/росл. дало лише 0,12 т/га насіння. 

Висока продуктивність зразків Вікторія, Берегиня та Ілійська  

(2,61–2,83) гарантувала одержання найвищих врожаїв насіння  
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(0,29–0,30 т/га) навіть при його середньому виході (1,09–1,13%). 

Тобто, характеризуючи роль показника виходу насіння у формуванні 

рівня насіннєвої продуктивності слід вбачати на сортові особливості 

кожного зразка та на процеси формування кількості насіння в плодах 

залежно від сорту.  

За масою 1000 насінин найбільші значення виявлено у зразків 

Придністровська (40,4 г, + 3,9 г), Лілея (40,4 г, + 3,9 г), Думка (41,5 г, 

+ 5,0 г), Інея (42,1 г, + 5,6 г), Місцева 256/98 (42,9 г, + 6,4 г), Пам’яті 

Пангало (43,6 г, + 7,1 г), Берегиня (46,2 г, + 9,7 г), дещо вище за 

стандарт (36,5 г) – 11 зразків (38,5–40,0 г); на рівні зі стандартом – 12 

зразків (35,9–37,9 г); нижче стандарту – 18 зразків (26,8–35,3 г). 

За результатами досліджень сорт Берегиня (UL3800002) було 

подано на реєстрацію до Національного центру генетичних ресурсів 

рослин України як цінний зразок за поєднання високих урожайних 

якостей та підвищеної насіннєвої продуктивності: продуктивність  

плодів – 2,62 кг/росл., насіннєва продуктивність – 28,7 г/росл., 

урожайність насіння – 0,29 т/га, вихід насіння – 1,09%, маса 1000 

насінин – 46,2 г. Переважає аналог за продуктивністю на 1,07 кг/росл., 

за насіннєвою продуктивністю – на 14,7 г/росл. (0,15 т/га), за 

крупністю насіння – на 9,7 г. Плід овальний, крупний, гладенький, 

жовто-оранжевий, рисунок відсутній. Сітка середня, щільна, 

незв’язана, середньо чарункова. М’якоть біла, середня, дуже щільна. 

Насіння білувате, середнє, овальне. 

Висновки. В результаті оцінки генетичного різноманіття дині 

встановлено закономірності формування рівня насіннєвої 

продуктивності залежно від сорту, визначено взаємозв’язки між 

основними господарськими ознаками. Виділено джерела цінних 

господарських ознак для подальшого використання в селекційному 

процесі: з високою насіннєвою продуктивністю (10), з підвищеним 

виходом насіння (7), з великим за розміром насінням (7); виділено та 

передано на реєстрацію до Національного центру генетичних ресурсів 

рослин України цінний зразок дині Берегиня (UL3800002) з високою 

насіннєвою продуктивністю. 
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Вступ. Широке застосування гетерозисних гібридів у 

аграрному секторі виробництва – прогресивний шлях до підвищення 

врожайності та якості сільськогосподарської продукції. 

Беззаперечними перевагами гібридів над сортами є вирівняність 

плодів, стабільний рівень продуктивності та стійкості проти хвороб та 

шкідників.  

Для створення гетерозисних гібридів баштанних культур 

застосовують декілька напрямів, використовуючи особливості 

цвітіння рослин (гіномоноеційний тип, моноеційний тип), наявність 

чоловічої стерильності та/або рецесивних генетичних маркерів. У дині 

доцільно використовувати такі морфологічні ознаки, які просто 

виокремити при проведенні сортових прочисток, тобто ознаки листя 

та рослини: кущовий габітус – ген si-1 (Denna, 1962), жовто-зелене 

забарвлення листя – ген v-2 (Dyutin, 1979), розсіченість листкової 

пластинки – ген dl (Dyutin, 1967) [1]. 

Серед 60 позицій сортименту дині, зареєстрованих для 

широкого поширення в Україні на 2019 р,, більшість складають 

гібриди – 40 (68,3%) [2]. Пропонуються здебільшого європейські 

сортотипи Бранко, Пієль де Сапо та Галія. Звичний українцям 

сортотип Колгоспниця представлений сортами, селекції установ 

НААН. Тому, актуальним є створення нових гетерозисних гібридів 

дині з високими урожайними та якісними показниками, які 

відповідають моделі сорту:  плід оранжевий або жовто-оранжевий, з 

повною сіткою, овальний або короткоовальний, м’якуш білий, 

товстий, соковитий, солодкий. 

Мета досліджень – провести господарську оцінку 

перспективних гетерозисних гібридів дині за основними цінними 

показниками. Дослідження проводили у ДДС ІОБ НААН у 2018 р. 

Досліди закладали згідно з існуючими методиками в овочівництві і 
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баштанництві [3]. Методи досліджень: польові (обліки, 

спостереження), лабораторні, статистичні. Технологія вирощування 

загальноприйнята для зони північного Степу України. В дослідженнях 

використовували вісім гібридів власної селекції, створені методом 

повних топкросів на основі материнських форм з маркерними 

ознаками: Пчілка ЖЗ – жовто-зелене забарвлення листя, РЛ-2 – 

розсічене листя. 

Результати досліджень. В результаті проведеної 

господарської оцінки гетерозисних гібридів встановлено рівень 

прояву основних цінних ознак (табл. 1). Вивчені гібриди за 

тривалістю вегетаційного періоду відносились до ранньої групи 

стиглості (60–67 діб) та достигали на рівні зі стандартом (60 діб). За 

найбільш ранньостиглі визначено гібриди Пчілка ЖЗ х Тітовка І І5, 

Пчілка ЖЗ х Злата І4, Пчілка ЖЗ х Місцева 63/98 вр. І4 (60 діб). 

Рівень урожайності гібридів значно різнився і залежав від 

комбінації батьківських форм (14,9–33,2 т/га). За загальною 

урожайністю стандарт істотно перевищили чотири гібриди (25,1–

33,2 т/га; + 5,4–13,5 т/га). Окрім того, ще 2 гібриди сформували 

урожайність дещо вищу, або на рівні зі стандартом (20,8–21,1 т/га 

проти 19,7 т/га відповідно). Загальна урожайність інших гібридів була 

значно нижчою (14,9–15,7 т/га; від – 4,0 до – 4,8 т/га). 

Значення показника «середня маса плоду» серед усіх вивчених 

гібридів визначили від 0,69 до 1,41 кг (проти 1,12 кг у стандарту). 

Найбільш крупноплідними були дві комбінації (1,35–1,41 кг; + 0,23–

0,29 кг). Кількість плодів на рослині коливалась в межах 1,53–2,43 шт. 

(проти 1,87 шт. у стандарту), при цьому кількість плодів більше 2,0 

шт. мали шість гібридів (2,16–2,94 шт.; + 0,29–1,07 шт.).  

При оцінці якості плодів лише два гібриди мали значення 

вмісту в плодах сухої розчинної речовини на рівні або дещо вище за 

стандарт (9,3–10,4% проти 9,3% відповідно), у інших гібридів 

значення цього показника були нижчими (8,5–9,2%). 
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Таблиця 1  

Результати вивчення гібридів F1 дині за комплексом 

господарських ознак, 2018 р. 

Назва 

сорту, 

комбіна-

ції 

Вегета-

ційний 

період, 

діб 

Загальна 

урожайність, 

т/га 

Серед-

ня маса 

плоду, 

кг 

Кількість 

плодів на 

рослині, 

шт. 

Вміст 

сухої 

розчин-

ної 

речови-

ни, % т/га 
± до 

ст-ту 
Тітовка – 

стандарт 
60 19,7  1,12 1,87 9,3 

Пчілка ЖЗ 

х Т1* 
60 33,2 + 13,5 1,35 2,43 9,2 

Пчілка ЖЗ 

х Т2* 
60 31,4 + 11,7 1,41 2,18 9,2 

Пчілка ЖЗ 

х Т3* 
60 15,7 – 4,0 0,97 1,53 8,5 

Пчілка ЖЗ 

х Т4* 
65 21,1 + 1,4 1,09 1,90 9,2 

РЛ-2 х Т1* 65 20,8 + 1,1 0,72 2,85 9,2 
РЛ-2 х Т2* 65 25,8 + 6,1 1,09 2,43 9,0 
РЛ-2 х Т3* 67 14,9 – 4,8 0,69 2,16 10,4 
РЛ-2 х Т4* 62 25,1 + 5,4 0,84 2,94 9,3 

НІР 0,05  5,1     

Примітка. * – тестери Т1 – Тітовка І4, Т2 – Злата І4, 

                                    Т3 – Місцева 63/98 вр. І4, Т4 – Оригінальна 46 І5. 

 

В цілому, серед вивчених гібридів F1 за комплексом цінних 

господарських ознак виділились: 

Пчілка ЖЗ х Тітовка І4 – ранньостиглий (60 діб), загальна 

урожайність 33,2 т/га (+ 13,5 т/га до стандарту); середня маса плоду 

1,35 кг; кількість плодів на рослині 2,43 шт.; вміст сухої розчинної 

речовини 9,2%; 

Пчілка ЖЗ х Злата І4 – ранньостиглий (60 діб), загальна 

урожайність 31,4 т/га (+ 11,7 т/га); середня маса плоду 1,41 кг; 

кількість плодів на рослині 2,18 шт.; вміст сухої розчинної речовини 

9,2%; 

РЛ-2 х Злата І4 – ранньостиглий (65 діб), загальна урожайність  

25,8 т/га (+ 6,1 т/га); середня маса плоду 1,09 кг; кількість плодів на 
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рослині 2,43 шт.; вміст сухої розчинної речовини 9,0 %; 

РЛ-2 х Оригінальна 46 І5– ранньостиглий (62 доби), загальна 

урожайність 25,1 т/га (+ 5,4 т/га); середня маса плоду 0,84 кг; кількість 

плодів на рослині 2,94 шт.; вміст сухої розчинної речовини 9,3%. 

Висновки. За результатами попередньої комплексної оцінки 

гетерозисних гібридів, створених з використанням генетично 

маркованих ліній, визначено цінні за рівнем прояву основних 

господарських ознак. Виділено 4 ранньостиглих гібрида з високим 

рівнем урожайності (25,1–33,2 т/га) та якості продукції (вміст сухої 

розчинної речовини 9,0–9,3%). 
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 Введение. В последние годы увеличивается дефицит 

животного белка в рационе человека. Альтернативной ему может быть 

белок растительного происхождения. В зеленом горошке содержится 
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19-23 % сухих веществ, в том числе 3-7 % сахаров, 0,5-0,8 % 

крахмала, 4,5-5,5 % азотистых веществ, 1,8-2,2 % клетчатки и 0,6-0,8 

% золы, а также 25-60 мг% витамина С, 2,6 мг% витамина РР, 0,34 

мг% витамина В1, 0,10 мг% витамина В2, 1 мг% каротина. 

Питательная ценность овощного гороха в 1,5-2 раза выше, чем 

картофеля и других овощей, кроме того, в горохе много солей 

фосфора, железа и кальция [1]. В пищу горох употребляют в свежем и 

переработанном виде. В большом количестве горох консервируют. 

Ботва гороха является ценным белковым кормом для 

сельскохозяйственных животных. 

 Урожайность гороха довольна низка, что зачастую 

объясняется использованием в производстве сортов, не 

адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям. В 

2011-2013 гг. в учебно-производственном хозяйстве 

«Агроуниверситет» провели опыт по сортоизучению гороха. Изучали 

сорта: Глориоза (контроль), Телефон, Ползунок-сахарок, Ранний 301, 

Алтайский изумруд, Сахарный иловецкий. 

 Подготовка почвы для посева семян гороха заключалась в 

уборке растительных остатков, внесении 20 т/га навоза, зяблевой 

вспашке на глубину 27-30 см, ранневесеннем бороновании в два 

следа, культивации, нарезке временной оросительной сети. 

 Посев семян в открытый грунт провели в 2011 г – 5 мая, в 2012 

г – 7 мая, в 2013 г – 6 мая по рядовой схеме. Расстояние между рядами 

70 см, между растениями в ряду 15 см. Уход за растениями в период 

вегетации состоял из двух прополок вручную, двух культиваций с 

подкормкой минеральным удобрением и 7-10 поливов. Уборку урожая 

провели в 2011 г – 24 августа, в 2012 г – 5 сентября, в 2013 г – 3 

сентября. При уборке урожая проводили учет числа стручков, семян в 

стручке, массу семян. 

 Цель работы. Установление наиболее продуктивных сортов 

овощного гороха для Алматинской области. 

 Методы исследований. Планирование эксперимента, 

закладку и проведение опытов осуществляли по методике, описанной 

у Доспехова Б.А. [2], Белик В.Ф., Бондаренко Г.Л. [3], методике 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [4]. 

Во время выполнения работы проводили фенологические наблюдения 

[3]. Урожайные данные обработаны методом дисперсионного анализа 

с установлением точности опыта и достоверности прибавок урожая 

[2]. 
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 Результаты исследований. Фенологические наблюдения 

показали, что сорта гороха Телефон и Ползунок-сахарок на 1-2 дня 

раньше контроля вступали в очередные фазы развития, а сорт 

Сахарный иловецкий – на 1-2 позже. Наибольшую прибавку урожая 

дал сорт гороха Сахарный иловецкий, затем идут сорта Телефон и 

Ползунок-сахарок. Урожай сортов гороха Ранний 301 и Алтайский 

изумруд был ниже контроля (табл. 1).  

 

 Таблица 1.  

Урожай гороха и его структура 

 

 

Сорт 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

ц
/г

а 

П
р
и

б
ав

к
а 

у
р
о
ж

ая
, 

ц
/г

а 

С
тр

у
ч
к
о
в
 

н
а 

р
ас

те
н

и
и

, 
ш

т.
 

С
ем

я
н

 
в
 

ст
р
у
ч
к
е,

 ш
т.

 

М
ас

са
 

се
м

я
н

, 

г.
 

Глориза 

(контроль) 

30,5 - 10,5 5,21 0,267 

Телефон 34,7 4,2 20,1 2,83 0,292 

Ползунок-

сахарок 

33,7 3,2 9,3 6,59 0,283 

Продолжение таблицы 1 

Ранний 301 29,1 - 19,9 5,25 0,304 

Алтайский 

изумруд 

25,2 - 12,2 5,21 0,366 

Сахарный 

иловецкий 

37,3 6,8 17,2 4,14 0,236 

HCP0,95 

Sx,% 

0,5-0,6 

1,0-1,5 

    

  

Изучаемые сорта гороха сформировали различные количество 

стручков на растении – от 9,3 шт. (Ползунок-сахарок) до 20,1 шт. 

(Телефон). Наибольшее число семян в стручке было у растений сорта 

Ползунок-сахарок, а наименьшее – у сорта Телефон. Наибольшая 

масса семян была у сорта Алтайский изумруд (0,366 г), а наименьшая 

– у сорта Сахарный иловецкий (0,236 г). 

 Экономическая эффективность выращивания изучаемых 

сортов гороха приведена в таблице 2. 
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 Таблица 2.  

Экономическая эффективность выращивания гороха 

 

 

Сорт 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

ц
/г

а 

В
ы

р
у
ч

к
а,

 т
г/

га
 

З
ат

р
ат

ы
 

н
а 

в
ы

р
ащ

и
в
ан

и
е,

 

тг
/г

а 

П
р
и

б
ы

л
ь
, 

ц
/г

а 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 

1
 ц

, 
тг

 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
, 

%
 

Глориза 

(контроль) 

30,5 496933 458124 38809 15020 8,5 

Телефон 34,7 564666 470106 94560 13548 20,1 

Ползунок-

сахарок 

33,7 541433 466340 75093 13838 16,1 

Ранний 301 29,1 440800 449271 - 15439 - 

Алтайский 

изумруд 

25,2 388866 439547 - 17442 - 

Сахарный 

иловецкий 

37,3 602100 476708 130392 12780 27,4 

 *Примечание 1 руб=5,5 тг (тенге). 

 Наибольшую прибыль дало выращивание гороха сорта 

Сахарный иловецкий – 130392 тг/га, меньше она у сортов Телефон и 

Ползунок-сахарок. Выращивание сортов гороха Ранний 301 и 

Алтайский изумруд оказались убыточным. Наименьшая 

себестоимость продукции была у гороха сорта Сахарный иловецкий – 

12780 тг/га, у него же и наибольшая рентабельность – 27,4 % 

 Вывод: 

 - для повышения урожайности, снижения себестоимости 

продукции и повышения рентабельности, следует выращивать сорта 

гороха Сахарный иловецкий, Телефон, Ползунок-сахарок. 
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ГІБРИД ОГІРКА ЕНЕЙ F1 
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Інституту овочівництва  і баштанництва НААН 

с. Крути, Чернігівська обл., Україна 
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Вступ. Огірок - одна із основних овочевих рослин як у 

відкритому, так і в захищеному ґрунті. Він містить 94-96% води, 

невелику кількість сухих речовин та вітамінів, близько 15 біологічно-

активних речовин і мінеральних солей. Вживання огірка сприяє 

покращенню апетиту та засвоєнню  інших продуктів, оскільки в 

плодах наявні ферменти, необхідні для кращого засвоєння вітамінів 

групи В1, та лужні солі, що зменшують кислотність шлункового соку.  

Плоди рекомендуються при захворюваннях нирок та печінки. 

Огірковий сік корисний при ревматичних захворюваннях, високий 

вміст калію сприяє видаленню води з організму людини, регулює і 

полегшує роботу серця. 

На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН проводиться масштабна науково-дослідна 

робота з культурою огірка, зокрема у напрямі створення сучасного 

сортименту, придатного для соління. 

Результати досліджень. У результаті селекційної роботи на 

Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН створено гібрид огірка Еней F1. 

В якості материнської форми була залучена лінія Поляна ніжинська, 

отримана з сорту Соловей (добір за жіночим типом цвітіння); 

батьківська форма - лінія Тосік, отримана з сорту Ніжинський 

місцевий. 

Новостворений гібрид огірка Еней F1 передано у 2018 році до 

Мінагрополітики для проведення науково-технічної експертизи в 

експертних закладах Українського інституту експертизи сортів 

рослин. 
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Гібрид середньопізній, від масових сходів до початку 

плодоношення 46 діб. Насіння дозріває через 85-100 діб. Тривалість 

періоду плодоношення 60 діб.  

Новостворений гібрид Еней F1 вирізняється високою 

загальною та товарною урожайністю плодів: 38,8 т/га та 32,1 т/га 

відповідно, що переважає стандарт гібрид Джекон F1 на 35,7 та 44,6% 

при товарності відповідно 82,7 і 72,6%. Період від масових сходів до 

початку плодоношення 46 діб, у стандарту 44 доби. Період 

плодоношення нового сорту 60 діб. Стійкість проти пероноспорозу у 

гібриду огірка Еней F1 висока – 7 балів, що на рівні стандарту. 

Результати біохімічного аналізу свіжих плодів нового гібриду: 

вміст сухої речовини 3,7%; загальний цукор 1,62%; аскорбінова 

кислота 15,67 мг/100 г; нітрати 133 мг/кг; солоних плодів - загальний 

цукор 0,32%; аскорбінова кислота 8,33 мг/100 г; титрована 

кислотність 1,42%, сіль 1,81%. 

Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 5,0 балів, солоних – 4,9 

балів. Новий гібрид огірка Еней F1 за засолювальними якостями 

знаходиться на рівні сорту Ніжинський місцевий і пропонується до 

впровадження для доповнення класичного сорту. 

Гібрид  пропонується вирощувати у відкритому грунті в зонах 

Лісостепу та Полісся України. Сфери впровадження: 

сільськогосподарські підприємства різних форм власності та 

господарювання, переробні (консервні) підприємства, приватний 

сектор. 

 Морфологічний опис гібриду огірка Еней F1. 

Тип росту рослини індетермінантний.  Стебла розгалужені, 

довжина стебла 180-200 см. Положення листкової пластинки 

горизонтальне. Довжина листка 16 см, ширина 21 см. Листок зеленого 

забарвлення помірної інтенсивності, пухирчастість помірна, 

хвилястість краю помірна, зубчастість слабка. Форма листкової 

пластинки п’ятикутна. Форма апікальної лопаті листкової пластинки 

прямокутна. Забарвлення листкової пластинки зелене, інтенсивність 

забарвлення сильна. Час розвитку жіночих квіток (80% рослин 

щонайменше з 1 жіночою квіткою) середній. Виявлення статі  у 

рослини – андромоноеційність. Кількість жіночих квіток у вузлі – 

переважно одна. Партенокарпія відсутня. 

 Плід-зеленець за довжиною середній - 10 см, за діаметром 2,8 

см. Відношення діаметру серцевини до діаметру плоду мале – 28%. 

Форма поперечного розрізу кутаста (триграна). Форма основи плоду 
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тупа, форма верхівки округла. Основне забарвлення шкірки плоду у 

фазі технічної стиглості світло зелене помірної інтенсивності. 

Ребристість на плоді помірна, борозенки наявні, зморшкуватість 

відсутня. Тип покриву плоду – лише шипики, за щільністю – не 

щільні.. На поверхні зеленця наявні горбочки середнього розміру. 

Смужки на плоді довгі до 2/3 плоду, плями наявні: характер 

поширення плям – рівномірно поширені. Довжина плям відносно 

довжини плоду – по всій поверхні, за виключення місця навколо 

плодоніжки, плями  не щільні. Наліт на плоді помірний. Плодоніжка 

за довжиною велика – 4 см. 

Висновок. На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН створено 

перспективний гібрид огірка Еней F1, який передано на державне 

сортовипробування у 2018 р. Гібрид середньопізній, від масових 

сходів до початку плодоношення 46 діб; тривалість періоду 

плодоношення 60 діб; урожайність зеленця 38,8 т/га, середня маса 

товарного плоду 100 г; дегустаційна оінка свіжих плодів 5,0 балів, 

солоних 4,9 балів; гібрид відносно стійкий до пероноспорозу. 
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г. Ташкент, Узбекистан 

e-mail: raximov.matnazar@mail.ru 

 

Введение. Отряд ногохвостки (Collembola) относительно 

небольшая четко очерченная группа преимущественно почвенных 

животных-один из наиболее древних таксонов наземных 

членистоногих, сохранивший плезиоморфный уровень организации. 

Коллемболы являются одной из ведущих групп членистоногих в 

сапротрофном комплексе почвенный биоты. Существенная роль 

коллембол в почвенной биодинамике обусловлена их обилием, 

таксономическим богатством, быстрой сменой генераций. Они весьма 

чувствительны к экологическим условиям и быстро реагируют на 

изменения окружающей среды, что позволяет использовать коллембол 

для биомониторинга загрязнённых и нарушенных экосистем [1, 3, 5]. 
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Изучение фауны коллембол в конкретных регионах дает 

полное представление о таксономическом составе некоторых групп, 

их взаимоотношениях в биогеоценозах, роли в круговороте веществ в 

природе. Поэтому изучение таксономического состава, 

распространение, количество, биология, экология особо значимых 

почвообразующих видов коллембол в различных агроценозах и 

окружающих экосистемах имеет большое научное практическое 

значение. 

Изучение почвенных коллембол является центральным 

вопросом в связи с углублением биоценологических исследований. 

Целью нашего исследования являлось изучение сезонной 

динамики численности и таксономического состава почвенных 

коллембол как отдельной таксономической группы почвенных 

организмов являющихся биоиндикаторами загрязнённости экосистем.  

Материалы и методы исследования. Для изучения 

структуры и численности популяций почвенных коллембол были 

собраны почвенные образцы в агроценозах, и окружающих их 

экосистеме в фермерском хозяйстве «Каракалпак» Паркентского 

тумана Ташкентской области. Материал для исследования собирался 

каждого сезона года в трёх пунктах. 

Для изучения качественного и количественного состава 

почвенных микроартропод почвенные образцы брали из трех точек 

каждого обследуемого агроценоза и окружающей его экосистемы 

послойно из трёх горизонтов (0-10, 10-20, 20-30 см) в пятикратной 

повторности взято 405 проб.  

Извлечение коллембол из почвенных образцов проводилось в 

лабораторных условиях эклекторным методом. Выгонка коллембол из 

субстрата проводилась с помощью модифицированного аппарата 

Берлезе-Тульгрена. Приготовлены постоянные препараты в жидкости 

фора [2, 4]. Подсчёт и определение таксономической принадлежности 

коллембол проводили под бинокулярным микроскопом МБС-9. 

Количественный учет численности коллембол проводился на основе 

подсчета их в 1дм3 почвенной пробы. На основе полученных данных 

делался перерасчёт на 1м2  по каждому почвенному слою. Цифровой 

материал статистически обработан. 

Результаты и обсуждение. Анализ собранного материала 

показал, что в агроценозах пшеницы, яблоневого сада и окружающей 

их экосистеме обитают 40 видов коллембол из 7 семейств 

относящихся к отряду Collembola.  
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Количество видов, составляющих эти комплексы неодинаковы 

в «яблоневый сад» - 29 вида, «пшеница» 17- вида, «окружающая 

экосистема» - 40 видов. Доминировали представители семейств 

Isotomidae, Onychiuridae, Entomobryidae и Neanuridae. 

Результаты исследований по сезонной динамике и 

численности коллембол в агроценозах яблоневого сада, пшеницы и 

окружающей его экосистеме Паркентского тумана Ташкентской 

области выявили, что общее число коллембол, составляет 8782 экз. на 

1м2 почвы. Основное население коллембол концентрируется в 

почвенном слое 10-20 см, численность которых достигает 4604 экз. на 

1 м2. 

Почвенный ярус на глубине 0-10 см, максимально заселен в 

весеннее время - 10580 экз. на 1 м2. С увеличением глубины почвы 

численность их резко падает.  

В почвенном ярусе яблоневого сада численность коллембол 

была не ниже 4360 экз. на 1 м2 в почвенном слое 0-30 см. Во всех 

почвенных слоях они распространены более равномерно, где 

численность колебалась от 440 до 1600 экз. на 1м2  в 10 сантиметровом 

слое  почвы. 

В условиях агроценозов пшеницы численность коллембол 

имела значение 9600  экз. на 1 м2 почвы. 

Коллемболы населяли все почвенные слои на глубине до 30 

см, их численность в различных слоях колебалось от 580 до 7400 экз. 

на 1 м2 почвы. В весеннее время наблюдалось более плотное 

заселение (в среднем 4033 экз. на 1 м2). 

В почвенном ярусе в окружающей экосистеме коллемболы 

составляют среднем 12386 экз. на 1 м2 почвы. Основная часть 

населения коллембол концентрировалась в слоях почвы 10-20 см, где 

их численность достигала 6100 и 7100  экз. на 1 м2 почвы. 

В весеннем сезоне также наблюдалось более плотное 

заселение (в среднем 5053 экз. на 1 м2). 

Таким образом, наиболее заселенными коллемболами 

оказались все почвенные ярусы в окружающей экосистеме. 

Выводы.  

1. Результаты исследований позволили дать эколого-

фаунистический анализ коллембол обследованного региона. В 

агроценозах яблоневого сада, пшеницы и окружающих экосистемах 

выявлено 40 видов коллембол. 
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2. В процессе исследования выявлена следующая 

закономерность: агроценозы яблоневого сада и пшеницы намного 

беднее видами коллембол, чем таковые в естественных сообществах. 

Так в агроценозах отмечено 29 видов коллембол (6980 экз. на 1 м2). В 

естественных же сообществах – соответственно 40 видов (12386 экз. 

на 1 м2 почвы). 

3. Наиболее плотно заселены коллемболами горизонты 

поверхностного слоя (0-20см). 
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Тяжелые металлы и их соли — широко распространенные 

промышленные загрязнители. В водоемы они поступают из 

естественных источников (горных пород, поверхностных слоев почвы 

и подземных вод), со сточными водами многих промышленных 

предприятий и атмосферными осадками, которые загрязняются 

mailto:sataeva_safura@mail.ru
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дымовыми выбросами. Тяжелые металлы как микроэлементы 

постоянно встречаются в естественных водоемах и органах 

гидробионтов. В зависимости от геохимических условий отмечаются 

широкие колебания их уровня. 

Ионы металлов являются непременными компонентами 

природных водоемов. В зависимости от условий среды                                 

(pH, окислительно-восстановительный потенциал, наличие лигандов) 

они существуют в разных степенях окисления и входят в состав 

разнообразных неорганических и металлорганических соединений, 

которые могут быть истинно растворенными, коллоидно-

дисперсными или входить в состав минеральных и органических 

взвесей. Истинно растворенные формы металлов, в свою очередь, 

весьма разнообразны, что связано с процессами гидролиза, 

гидролитической полимеризации (образованием полиядерных 

гидроксокомплексов) и комплексообразования с различными 

лигандами. Соответственно, как каталитические свойства металлов, 

так и доступность для водных микроорганизмов зависят от форм 

существования их в водной экосистеме. Многие металлы образуют 

довольно прочные комплексы с органикой; эти комплексы являются 

одной из важнейших форм миграции элементов в природных водах. 

Поэтому металлорганические комплексы способны мигрировать в 

природных водах на весьма значительные расстояния. Особенно 

важно это для маломинерализованных и в первую очередь 

поверхностных вод, в которых образование других комплексов 

невозможно. 

В настоящей работе исследованы электроаналитические 

свойства титановых электродов в растворах солей меди (II), цинка (II) 

и кадмия (II) и показана возможность их применения для 

потенциометрического определения указанных ионов в пластовых 

водах. Объектами исследования служили нитраты меди (II), цинка (II) 

и кадмия (II); фоновый электролит - нитрат калия. В качестве титранта 

использовали раствор комплексона III.  

Изучены основные электроаналитические характеристики 

немодифицированных и модифицированных платинового и 

титанового электродов, полученные в растворах нитратов меди (II), 

цинка (II) и кадмия (II) [1]. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что чувствительность исследуемых 

электродов к ионам металлов различна. В качестве примера на рис. 1 
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представлены электродные функции титанового электрода в растворах 

солей меди (II).  

 
 

Рис. 1 – Зависимости потенциала титанового (1) и платинового 

(2) электродов в растворах нитратов меди (1, 2). Фон - 1М KNO3 

 

Как видно из рис. 1 (кривая 1) электродная функция 

титанового электрода в растворах ионов меди (II) линейна в диапазоне 

концентраций 10-6-10-1, при этом наклон к оси pC составляет 39 ± 1 

мВ/рС, что значительно выше, чем для платинового электрода, для 

которого угловой коэффициент равен 20 ± 2 мВ/рС (рис. 1, кривая 2). 

Электродный потенциал достигает, стационарного значения в течение 

30-40 сек., результаты измерений достаточно воспроизводимы 

(±2мВ/рС).  

Обнаруженный отклик титанового электрода к ионам меди (II), 

цинка (II) и кадмия (II) позволил использовать его в качестве 

индикаторного для потенциометрического титрования указанных 
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ионов раствором комплексона III (ЭДТА). На рис. 2 представлены 

кривые потенциометрического титрования растворов солей меди(II), 

цинкa(II) и кадмия(II) с немодифицированными и 

модифицированными титановыми электродами. Во всех случаях 

проявляется общая закономерность, заключающаяся в том, что с 

модифицированным титановым электродом скачок потенциала 

возрастает (рис. 2, кривые 2, 4, 6). Время установления стационарного 

потенциала составляет 8-10 сек. В КТТ равновесный потенциал 

устанавливается мгновенно.  

Показана возможность применения титановых электродов в 

качестве индикаторных для определения меди (II), цинка (II) и кадмия 

(II) в пластовых водах методом потенциометрического титрования. В 

таблице приведены результаты потенциометрического определения 

ионов меди (II), цинка (II) и кадмия (II) в одной из проб пластовой 

воды Карачаганакского месторождения. Контроль правильности 

потенциометрической методики проводили методом атомно-

абсорбционной спектроскопии. Сравнения результатов двух методов 

по F-критерию показало отсутствие систематической погрешности.  

Методика определения. 50 см пробы переносят в фарфоровую 

чашку, добавляют 1 см3 концентрированной азотной кислоты и 

упаривают раствор до влажных солей на электроплитке со слабым 

нагревом, для отделения органической части пробы. Минерализация 

считается законченной, если остаток осветлился. Если остаток 

остается темный, кислотную обработку повторяют до его осветления 

(3-5 раз). Полученный осадок охлаждают до комнатной температуры. 

К осадку добавляют 1 см3 1М HNO3 и 5 мл фонового 1 М раствора 

KNO3 тщательно перемешивают и переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 см3. Доводят объем раствора до метки фоновым 

раствором. В отдельных аликвотных частях проводят определение 

Zn2+ (pH 4,5), Cd2+ (pH 5,0), Cu2+ (pH 6,0).  
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Рис. 2 - Кривые титрования нитратов: меди (1, 2), цинка (3, 4), 

кадмия (5, 6) с немодифицированными (1, 3, 5) и  

с модифицированными (2, 4, 6) титановыми электродами;  

титрант ЭДТА 

 

В таблице приведены результаты определения ионов меди, 

цинка и кадмия в пластовых водах Карачаганакского 
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газоконденсатного месторождения Западно-Казахстанской области 

двумя методами: атомно-абсорбционная и потенциометрическая.  

 

Таблица  

Результаты определения ионов металлов в пластовых водах 

Карачаганакского газоконденсатного месторождения Западно-

Казахстанской области (n = 5; Р = 0,95) 

Oпределяемый 

компонент 

Aтомно-абсорбционная Потенциометрическая 

C ± δ, мг/л Sr C±δ, мг/л Sr 

Cu2+ 0,13 ± 0,02 0,002 0,12 ± 0,03 0,004 

Zn2+ 0,12 ± 0,01 0,001 0,10 ± 0,01 0,011 

Сd2+ 0,21 ± 0,03 0,004 0,19 ± 0,02 0,013 

 

Как видно из таблицы, полученные результаты атомно-

абсорбционным и потенциометрическим методами характеризуются 

хорошей сходимостью, что позволяет использовать их в равной 

степени. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

предлагаемая методика позволяет определять ионы тяжелых металлов 

потенциометрическим методом с использованием электрода на основе 

металлического титана.  

Таким образом, проведенные исследования показали 

принципиальную возможность использования металлического           

Ti электрода для потенциометрического определения ионов Cu2+, Zn2+, 

Cd2+ в модельных растворах и пластовых водах.  
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Защите окружающей среды от возрастающей антропогенной 

нагрузки в настоящее время уделяется все большее внимание во всем 

мире. Развитие промышленности, в том числе и химической, 

увеличение добычи ископаемого сырья, расширение использования 

транспорта сопровождается поступлением в окружающую среду 

больших количеств различных загрязняющих веществ. 

Сильное загрязнение окружающей среды (воды, воздуха, 

почвы) приводят к возникновению неблагоприятных последствий: 

нарушению нормальной жизнедеятельности биосферы, изменению 

климата, исчезновению многих видов растений и животных, 

ухудшению здоровья населения. 

Для предотвращения или снижения загрязнения издаются 

природоохранительные законы и проводятся различные мероприятия 

– технологические, санитарно-технические, технические, правовые, 

медицинские и т.п. В основе всех мероприятий лежит контроль за 

содержанием вредных веществ, который регламентируется санитарно-

гигиеническими нормативами – ПДК. Контроль необходим для 

получения информации об уровне загрязнения, а также об источниках 

выбросов, причинах и факторах, определяющих загрязнение. 

Полученные данные позволяют выбирать или проводить защитные, 

оздоровительные мероприятия и следить за их выполнением. 

К качеству контроля предъявляются требования надежности и 

точности, применяемые методы должны быть достаточно 

чувствительны и избирательны. Независимо от техники выполнения 

надежность результатов анализа зависит от учета возможных 

химических, фотохимических и биохимических превращений 

загрязняющих веществ в различных средах [1].  

 Для решения этих вопросов существенную роль играют 

электрохимические методы анализа (ЭМА), которые основаны на 
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исследовании процессов, протекающих на поверхности электрода или 

в приэлектродном пространстве. Среди ЭМА, потенциометрия – один 

из наиболее доступных, чувствительных и легко автоматизируемых 

методов химического анализа. Достоинствами потенциометрии 

являются: простота аппаратурного оформления, экспрессность, более 

низкий предел обнаружения, высокая точность результатов анализа и 

универсальность по отношению к определяемым объектам. 

Значительно расширяется область практического применения 

потенциометрического титрования при использовании неводных 

растворителей [2].  

Одним из перспективных направлений современной 

аналитической химии является развитие потенциометрических 

методов анализа с использованием модифицированных химических 

сенсоров. Важным преимуществом модифицирования поверхности 

является принципиальная возможность на базе одного электрода 

получить ряд мембран с оптимально подобранными свойствами, 

чувствительных к различным веществам, для решения конкретных 

аналитических задач. Модифицирование поверхности электрода 

приводит к снижению предела обнаружения, повышению 

селективности определения, упрощению анализа, уменьшению 

времени отклика. 

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы является 

исследование электрода из арсенида галлия и применение его для 

определения хлоридов в почвах Карачаганакского 

нефтегазоконденсатного месторождения Западно-Казахстанской 

области.  

Хлорид-ион образуется в результате растворения и 

сольватации ионных солей, содержащих анион хлора (хлориды). 

Следовательно, существование хлорид-иона возможно только в 

водных растворах. В почвах хлорид ион может также содержатся в 

составе кристаллических солей. Содержание хлорид иона в 

поверхностных слоях почвах, также не может достигать значительных 

величин вследствие интенсивного вымывания хлоридов под 

воздействием атмосферных осадков. Однако возможно присутствие 

значительных концентраций хлоридов в следующих случаях: 

вследствие засоления почв в результате подъёма 

высокоминерализованных подземных вод; в результате постоянного 

притока вод с последующим испарением жидкости. 
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Методика определения. Почву массой 10 г, взвешенную с 

точностью до 0,0002 г, помещали в колбу вместимостью 250 мл. К 

навеске приливали цилиндром 50 мл дистиллированной воды и 

плотно закрывали колбу резиновой пробкой. Почву с водой 

перемешивали в течение 5 минут на встряхивателе и оставляли на 5 

минут для отстаивания. После подготовки почвенной вытяжки 10 мл 

аликвотной части помещали в химический стакан. К пробе добавляли 

0,5 мл 50 % водно-ацетоновую смесь и проводили титрование 0,1 М 

раствором нитрата серебра.  

На рис. 1-2 представлены кривые потенциометрического 

титрования почвенных вытяжек пос. Утва и пос. Успеновка                        

10-1 М растворами AgNO3 c немодифицированными и 

модифицированными GaAs-электродами. 

 

 
 

Рис. 1 - Кривые потенциометрического титрования хлорид-

ионов (пос. Утва) с СlСЭ (1) и GaAs (2, 3) электродами:  

2 – до модифицирования; 3 – после модифицирования.  

Титрант 10-1 М AgNO3. 
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Рис. 2 - Кривые потенциометрического титрования хлорид-

ионов (пос. Успеновка) с СlСЭ (1) и GaAs (2, 3) электродами:  

2 – до модифицирования; 3 – после модифицирования.  

Титрант 10-1 М AgNO3. 

 

С немодифицированными GaAs-электродами получены скачки 

потенциала, величиной 75 мВ. После модифицирования поверхности 

электродов кривые титрования приобретают ярко выраженный 

характер, величина скачка потенциала увеличивается в 2 раза, что 

позволяет надежнее идентифицировать конечную точку титрования. 

Для модифицированных электродов из GaAs характерно смещение 

кривых титрования в область значений потенциалов, характерных для 

СlCЭ [139].  
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В таблице приведены результаты потенциометрического 

титрования хлоридов с СlCЭ и модифицированными                                 

GaAs- электродами.  

 

Таблица  

Результаты определения хлоридов в почвенных вытяжках 

(мг/100 г) и природных водах (г/л) с СlCЭ и GaAs-электродами            

(n = 4; Р = 0,95) 

Анализируемы

й объект 

Электро

д 
C ± δ,  Sr 

Почва (пос. 

Утва) 

GaAs 

(модиф.)  

132,9 ± 

1,3 

0,0

1 

СlCЭ 132,9 ± 

1,3 

0,0

1 

Почва  

(пос. 

Успеновка) 

GaAs(м

одиф.)  

265,8 ± 

3,5  

0,0

1 

СlCЭ 265,8 ± 

4,1 

0,0

1 

 

Как видно из таблицы, полученные результаты с классическим 

СlCЭ и GaAs- электродами характеризуются хорошей сходимостью, 

что позволяет использовать их в равной степени. Проверка по t – и F – 

критериям показала отсутствие систематической погрешности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предлагаемая 

методика позволяет определять хлориды потенциометрическим 

методом с использованием полупроводникового электрода на основе 

арсенида галлия.  

Таким образом, впервые предложено электрохимическое 

модифицирование поверхности полупроводниковых электродов из 

GaAs. Установлено, что после модифицирования поверхности 

увеличивается крутизна электродной функции, сокращается время 

отклика. При титровании с модифицированными GaAs-электродами 

увеличивается величина скачка потенциала, что позволяет более 

точнее фиксировать точку эквивалентности.  
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Аннотация.  В 2015-2016 гг. с целью изучения наиболее 

приемлемых приемов ликвидации очагов дынной мухи определена 

эффективность химических и агротехнических мероприятий в 

полевых условиях Кызылординской области Республики Казахстан 

Обобщается практический опыт применения различных 

фитосанитарных мероприятий по локализации и ликвидации очагов 

дынной мухи. Основная роль в ограничении дальнейшего 

распространения вредителя отводится строгому соблюдению 

карантинных фитосанитарных мер. Проведена оценка эффективности 

применяемых против дынной мухи агротехнических и химических 

мероприятий.  

Ключевые слова: дынная муха, биология, фазы развития, 

агротехнические, химические мероприятия. 

 

Введение. Дынная муха (Myiopardalis pardalina Bigot) во всем 

мире является опасным вредителем бахчевых культур - дыни,  арбуза, 
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а также тыквы и огурцов  [1, 2]. В Казахстане первые очаги дынной 

мухи были выявлены в Кызылординской области, граничащей с 

Каракалпакстаном, в 2004 году. Так, по данным отдела карантина 

растений областной территориальной инспекции при МСХ РК в 2011 

году было обработано 2010 га дыни, в 2012 году - 2360 га. Заражено 

почти 50% площадей, засеянных бахчевыми культурами в 

Казалинском, Кармакшинском, Жалагашском, Сырдарьинском, 

Шиелийском, Жанакорганском районах и на территории г. 

Кызылорда. С 2011 г. потери урожая от дынной мухи в 

Кызылординской и Южно-Казахстанской областях колеблются в 

среднем от 10 до 25%, местами до 100%. 

С 2012 года ситуация с распространением дынной мухи, по 

данным инспекции по карантину растений по Южно-Казахстанской 

области, стала более напряженной. Очаги имеются практически во 

всех районах возделывания дыни в Арысском, Байдибекском, 

Казыгуртском, Мактааральском, Отрарском, Ордабасинском, 

Сарыагашском, Шардаринском и Туркестанском районах, объявлен 

карантинный режим. Несмотря на проводимые карантинные и 

защитные мероприятия против дынной мухи, площадь, подлежащая 

под обработку, ежегодно увеличивается. За последние годы вредитель 

быстро распространился в Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, 

Атыраускую, Мангыстаускую области, принося при этом огромные 

убытки бахчеводству республики (рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1– Дынная муха (Myiopardalis pardalina Big.) 
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Рис. 2– Повреждения дынной мухой плодов дыни 

 

 
Рис. 3 – Личинка дынной мухи внутри поврежденного плода 

 

На территории Республики Казахстан площадь очагов дынной 

мухи по данным МСХ РК составляет около 13000 га, т.е. около 15% от 

ее возможного потенциального ареала фитосанитарного риска [3]. 
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Материалы и методы исследований. Полевые работы были 

проведены в Кызылординской области. 

Выявление относительной численности дынной мухи 

начиналось в период завязывания плодов дынь и до сбора урожая [4]. 

При проведении учета на каждой диагонали поля осматривалось по 50 

плодов, учитывалось количество наколов, бугорков с яйцами, 

личинками мух и выходных отверстий личинок. Для изучения мест 

зимовки и глубины залегания ложнококонов дынной мухи 

проводились раскопки в полевых условиях. Нa полях, находившихся 

под бахчевыми культурами, почвенные пробы брались из расчета 18 

проб на 1 га, послойно. Глубина отбора почвы 0-5, 5-10, 10-15 см, 

размер площадки 25х25 см, расположенные в шахматном порядке. 

Для установления периодов развития поколений дынной мухи ее 

воспитание проводилось в садках, расположенных на полях и в 

инсектариях, в условиях близких к природным. При изучении 

эффективности отлова мух на феромонные ловушки, полученные 

результаты сравнивались с результатами кошения сачком, по 50 

двойных взмахов при прохождении по диагонали поля. 

Биологическая эффективность применения инсектицидов 

определялась путем подсчета поврежденных и неповрежденных дыни 

личинками дынной мухи на обработанных участках. Биологическую 

эффективность препаратов вычисляли по формуле Аббота [5]: 

,100*
а

ба
Э




 
Э - эффективность, выраженная в процентах снижения 

поврежденности растений с поправкой на контроль; 

а - количество поврежденных растений в контроле в данный 

срок учета.  

Степень развития болезней определялась по формуле: 

NK

ба
R

 


)(
, где 

R – степень развития болезни, %; 

∑ – сумма произведений а и б; 

а – число растений с одинаковыми признаками развития 

болезни; 

б – соответствующий этому признаку балл поражения; 

N – количество учетных растений; 

К – выcший балл поражения шкалы. 
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Химические обработки проводились препаратами согласно 

"Справочнику пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к 

применению на территории Республики Казахстан на 2013-2022 годы» 

[6]. 

Результаты исследований. Система защиты бахчевых 

культур от дынной мухи в основном опирается на агротехнические и 

химические мероприятия. Для предотвращения появления новых 

очагов дынной мухи требуется соблюдение карантинных 

фитосанитарных мероприятий: ввоз продукции бахчевых культур из 

зон и мест производства, свободных от дынной мухи; досмотр 

продукции перед экспортом и в пунктах ввоза; продукция должна 

ввозиться в сопровождении фитосанитарного сертификата; запрет 

вывоза продукции бахчевых культур из зон заражения, где объявлен 

карантинный режим. Существует комплекс защитных мероприятий от 

дынной мухи, который основан на особенностях биологии вредителя: 

- необходимо соблюдать севооборот: возвращать дыню на 

прежнее место не ранее чем через 4 года. Расстояние между посевами 

поздних и скороспелых сортов должно составлять не менее 3-5 км.  

- рекомендуется  посев дыни под пленку. Семена дыни дают 

ранние всходы и за 50-60 дней плоды ранних сортов успевают войти в 

фазу созревания, когда плоды дыни повреждается дынной мухой в 

слабой степени. 

- учитывая, что вредитель откладывает яйца на плодах, 

появившихся в конце вегетации, оставшийся не вызревший урожай 

должен быть полностью собран до выхода личинок и закопан на 

глубину 70-100 см. 

-рекомендуется зяблевая вспашка после уборки урожая на 

глубину не менее 30 см и затапливающий полив полей. В результате 

часть куколок поедается птицами. Из куколок, оказавшихся в более 

глубоких слоях почвы, весной мухи не вылетают. химические 

мероприятия наиболее эффективны в следующие сроки сроки: первая 

в фазу цветения, когда дынная муха появляется на полях, вторая при 

массовом появлении первого поколения вредителя, совпадающее с 

периодом образования плодов размером 3-5 см, третья при массовом 

развитии второго поколения (рисунок 4). 
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Рис. 4 - Численность дынной мухи в период вегетации 

(Кызылординская область,  2015- 2016 г.). 

 

Заложены полевые опыты по определению биологической 

эффективности инсектицидов против дынной мухи (таблица 1): 

В фазу конец  цветения дыни  обработка препаратом ЭНЖИО 247, 

с.к. (тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л) Сингента Кроп 

Протекшн АГ, Швейцария -  0,25 л/га, на 5 га -1,25 л. 

 В период плодообразования, обработка препаратом НУРЕЛЛ Д, 

к.э. (хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) Дау АгроСаенсес, США  - 

0,7 л/га – на 5 га  - 3,5 л. 

При  массовом появлении второго поколения дынной мухи 

обработка ЭНЖИО 247, с.к. (тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 

106 г/л) Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария -  0,25 л/га, на 5 га -1,25 

л. 
Обработки проведены ранцевым моторным опрыскивателем, 

расход рабочей жидкости из расчета 200 л/га. По второй схеме 

обработки проводились в те же сроки, с использованием препарата 

Нурелл д, к.э. (хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) - 0,7 л/га. 

 Испытания схемы защиты: В фазу конец цветения дыни 

обработка препаратом ЭНЖИО 247, с.к. - 0,25 л/га; в период 

плодообразования обработка препаратом НУРЕЛЛ Д, к.э. - 0,7 л/га; 

при массовом появлении второго поколения дынной мухи обработка 

ЭНЖИО 247, с.к. - 0,25 л/га показало, что пораженность плодов дыни. 

личинками снижается на 89,0-91,3%. Применение Эталонного 

препарата НУРЕЛЛ Д, к.э. - 0,7 л/га в эти же сроки снижает 

поврежденность на 83,9-90,4%. При этом прибавка урожая здоровых 

плодов составила 80,2-77,5 ц/га (таблица 2). 
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В период вегетации проведены наблюдения за развитием болезней 

и вредителей посадок дыни. В результате проведения обработки семян 

стимулятором и протравителем, проявление заболеваний, таких как 

корневая гниль, фузариозное увядание, пероноспороз и антракноз до 

цветения было единичным. Позднее, в период созревания дыни 

наблюдалось незначительное поражение листьев мучнистой росой и 

корневая гниль со степенью развития болезней 0,05-0,02 (таблица 3). 

Заключение 

Обработки против дынной мухи рекомендуется проводить в фазу 

цветения, период формирования завязей и при появлении второго 

поколения вредителя. Испытаны схемы защиты: В фазу конец цветения 

дыни обработка препаратом ЭНЖИО 247, с.к. - 0,25 л/га; в период 

плодообразования обработка препаратом НУРЕЛЛ Д, к.э. - 0,7 л/га; при 

массовом появлении второго поколения дынной мухи обработка ЭНЖИО 

247, с.к. - 0,25 л/га показало, что пораженность плодов дыни. личинками 

снижается на 89,0-91,3%. Применение Эталонного препарата НУРЕЛЛ Д, 

к.э. - 0,7 л/га в эти же сроки снижает поврежденность на 83,9-90,4%. При 

этом прибавка урожая здоровых плодов составила 80,2-77,5 ц/га. 

Завязи, появившиеся в конце августа – начале сентября в 

большинстве не успевают созреть полностью. Учитывая, что 

вредитель откладывает яйца на этих плодах, оставшийся на полях 

урожай должен быть полностью собран до выхода личинок и закопан 

на глубине 50-100 см, откуда вылет вредителя единичен. На таких 

участках следующей весной вылета взрослых особей почти не 

наблюдается, а вылетевшие особи появляются слишком поздно. 

Рекомендуется зяблевая вспашка после уборки урожая на 

глубину не менее 30 см. В результате часть куколок появляются на 

поверхности почвы, и поедаются птицами. Из куколок, оказавшихся в 

более глубоких слоях почвы, весной мухи могут не вылететь, что 

резко уменьшает численность перезимовавшего поколения вредителя 

на полях. 
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Таблица 1 

Биологическая эффективность  инсектицидов против дынной мухи  

(Кызылординская область, 2015- 2016 г.) 

№ 

п/п 

Схема опыта Норма 

расхода 

Повторность Количество поврежденных плодов 

1 поколение Перед уборкой 

1 Энжио 247, с.к.  

Нурелл д, к.э.   

Энжио 247, с.к.   

 

 0,25 л/га  

0,7 л/га  

0,25 л/га 

1 3 6 

2 1 5 

3 4 7 

4 5 3 

Средняя 3,3 5,3 

Биологическая эффективность 89,0 91,3 

2 Нурелл д, к.э.   

 Нурелл д, к.э.   

Нурелл д, к.э.   

(эталон) 

0,7 л/га 

0,7 л/га 

0,7 л/га 

1 3 7 

2 5 3 

3 4 5 

4 7 8 

Средняя 4,8 5,8 

Биологическая эффективность 83,9 90,4 

3 Контроль (без 

обработки) 

 1 30 56 

2 37 64 

3 28 71 

4 23 49 

Средняя 29,5 60,0 
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Таблица 2 

Хозяйственная эффективность инсектицидов против дынной мухи 

 (Кызылординская область, 2015- 2016 г.) 

 

№ п/п Схема опыта Норма расхода Средняя урожайность, 

ц/га 

Прибавка, ц/га 

1 Энжио 247, с.к. 

Нурелл д, к.э. 

Энжио 247, с.к. 

0,25 л/га 

0,7 л/га 

0,25 л/га 

132,0 

 

80,2 

2 Нурелл д, к.э. 

Нурелл д, к.э. 

Нурелл д, к.э. 

(эталон) 

0,7 л/га 

0,7 л/га 

0,7 л/га                   129,3 

 

77,5 

3 Контроль 

(без обработки) 

 
51,8 

- 
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Таблица 3 

Степень развития болезней на дыне (Кызылординская область, 2015- 2016 г.) 

 

№ п/п Сроки 

обследовани

я 

Повтор-

ность 

Степень развития болезней 

корневая 

гниль 

фузариоз-

ное 

увядание 

пероно-

спороз 

антракноз Мучни-

стая 

роса 

1 До цветения 1 0 0 0 0 0 

2 0,03 0 0 0 0,02 

3 0 0 0 0 0,06 

4 0,01 0 0 0 0 

Средняя 0,01 0 0 0 0,02 

2 В период 

созревания 

1 0,1 0 0 0 0,2 

2 0,1 0 0 0 0,1 

3 0 0 0 0 0,4 

4 0 0 0 0 0 

Средняя 0,05 0 0 0 0,2 
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Розширити асортимент овочевої продукції можливо за рахунок 

широкого використання потенціалу багаторічних цибулевих рослин. 

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 ріпчатої. Більшість видів 

забезпечують високовітамінною продукцією відразу після сходу снігу, 

коли потреба в ній найбільша. Характерною їх особливістю є 

здатність утворювати молоде листя практично цілорічно зі 
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вимушеною перервою взимку і максимумом приросту навесні  та на 

початку літа. Багаторічні види цибулі використовують для зрізки 

зеленого листя (пера). Цінність їх зумовлена хімічним складом, 

смаковими і лікувальними властивостями та подовженням періоду 

споживання у свіжому вигляді. 

Багаторічні види цибулевих рослин користуються широким 

попитом в 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. В 

Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, обмежена кількість видів цибулі, які використовуються для 

одержання зеленого пера, а вирощування з цією метою цибулі 

ріпчастої затратне. 

У зоні Північного Лісостепу та Полісся України у приватному 

секторі вирощується велике різноманіття місцевих форм багаторічних 

видів цибулі. 

Задоволення потреб споживчого ринку України у 

конкурентоспроможних сортах багаторічних цибулевих рослин 

можливе завдяки застосуванню нових та поліпшенні існуючих методів 

оцінки, виділення і створення вихідних форм та розробки технології 

насінництва. 

До цінних видів для поширення у вітчизняному овочівництві 

належать цибуля слизун (Allium nutans L.) і цибуля запашна (Allium 

odorum L.).  

На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН створено сорт цибулі 

слизуна Удай, який переданий до системи Державного 

сортовипробування для проведення кваліфікаційної експертизи у 2018 

році (заявка №18444001). Сорт створено методом адаптивно-

аналітичної селекції з місцевої форми Чернігівської області за 

показниками продуктивності, зимостійкості, покращеного 

біохімічного складу.  

Новий сорт цибулі слизуна Удай забезпечив урожайність 

зелених листків 25,8 т/га, що переважає стандарт на 9,4 т/га; сорт 

вирізняється подовженим періодом господарської придатності та 

високою зимостійкістю – 9 балів.  За даними біохімічного аналізу, 
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проведеного у акредитованій лабораторії Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН, 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 при ГДК 2000 мг/кг сирої маси.   

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.  

За результатами проведеної в установі селекційної роботи 

створено сорт цибулі запашної Вишукана, який переданий до системи 

Державного сортовипробування для проведення кваліфікаційної 

експертизи у 2018 році (заявка №18167001). Сорт створено методом 

адаптивно-аналітичної селекції з місцевої форми Черкаської області за 

показниками продуктивності, зимостійкості, покращеного 

біохімічного складу.  

Урожайність зеленої маси нового сорту 20,4 т/га; сорт 

вирізняється подовженим періодом господарської придатності та 

високою зимостійкістю – 9 балів.  За даними біохімічного аналізу, 

проведеного у акредитованій лабораторії Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН, у зеленій масі цибулі запашної Вишукана 

міститься: сухої речовини 11,8%; загального цукру 2,7%,  аскорбінової 

кислоти 22,9 мг/100 г. Вміст нітратів 24 мг/кг сирої маси при ГДК 

2000 мг/кг сирої маси.   

Морфолого-ідентифікаційний опис. За висотою рослина 

висока – 92-95 см, з середньою кількістю листків  на одне 

псевдостебло – 4-6. Положення листків напівпряме. Вони мають 

помірний восковий наліт. Листки зеленого забарвлення помірної 

інтенсивності. За довжиною і шириною листки середні. Час початку 

цвітіння рослини ранній, початок цвітіння у третій декаді червня, 

суцвіття біле з великою кількістю квіток, форма його - напівкуляста. 

Довжина квітконіжки довга – 95 см. Час цвітіння – середній. Чоловіча 

стерильність квіток відсутня. 

Створені на Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН сорти цибулі 

слизуна Удай  та цибулі запашної Вишукана рекомендується 
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вирощувати у відкритому грунті в зонах Лісостепу та Полісся 

України, а також для вигонки з кореневищ у закритому грунті. Сфери 

освоєння: сільськогосподарські підприємства різних форм власності 

та господарювання, приватний сектор. 
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Вступ. Останніми роками в Україні зростає попит на 

малопоширені овочеві рослини. Окрім того, сучасний стан 

овочівництва вимагає не тільки достатню кількість продукції,  але і 

розширення асортименту, що дозволяє урізноманітнити харчування, 

продовжити період споживання зеленної продукції,  подолати 

сезонний характер їх надходжень. 

Розширення асортименту та зростання обсягу споживання                       

високопоживної продукції можливе за рахунок освоєння 

виробництва нових, так  званих малопоширених овочевих рослин, до 

яких відносяться, зокрема, зеленні овочеві культури. Ці овочі є 

джерелом цінних вітамінів та лікарських компонентів важливих для 

здоров’я людини.   

Малопоширені овочеві рослини в загальному обсязі 

виробництва займають близько 2-8 %. Головним чином це приватний 

сектор та фермерські господарства. Та незважаючи на високу харчову 

цінність, широкому впровадженню у виробництво салатних овочевих 

рослин перешкоджають низька технологічність, не придатність до 

індустріального вирощування, значні затрати ручної праці, відсутність 

до недавнього часу інформації про умови вирощування та цінні 

mailto:dsmayak@ukr.net
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властивості багатьох овочів, відсутність сортів та гібридів, які б 

відповідали  вимогам сучасного стану сільськогосподарського 

виробництва. В переважній більшості вирощуються сорти-популяції, 

що, як правило, низькопродуктивні, не вирівняні за морфолого-

біометричними характеристиками, або сорти та гібриди іноземної 

селекції, що не пристосовані до природно-кліматичних умов України, 

носять не стабільний хаотичний характер надходжень посівного 

матеріалу. 

Вирішальну роль у виробництві відіграє сорт. На його долю у 

збільшенні зборів валової продукції припадає від 30 до 50%. Сорт є 

найбільш відчутним чинником в отриманні максимальних урожаїв, що 

можливо лише за введення у виробництво найбільш високоврожайних 

сортів, які пройшли сортовипробування в даному регіоні. 

На дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН науково-дослідна робота з 

селекції малопоширених овочевих рослин проводиться з середини 90-х років і 

спрямована на розширення асортименту овочевих рослин, покращення їх 

якості та продуктивних показників. 

Актуальним питанням в селекції малопоширених видів 

овочевих рослин є використання альтернативних методів розширення 

спектру генотипової мінливості селекційного матеріалу. Одним з 

таких методів є індукований  мутагенез. Цей метод базується на дії 

мутагенного фактору на сорти, лінії та селекційно-цінні форми з 

наступним прямим добором нових мутантних зразків у якості нових 

сортів. Завдяки дії мутагенного фактору можна досить швидко 

покращити сорт за окремими ознаками, оскільки індукований 

мутагенез – унікальна селекційна технологія для тих ситуацій, коли 

необхідно покращити тільки одну або декілька ознак, залишаючи 

основний ген не зміненим.  

Багато зарубіжних вчених займаються мутагенезом 

малопоширених видів овочевих рослин, що дає можливість 

вирішувати проблеми покращення тих чи інших показників певних  

культур. Проте в Україні досліджень за цим напрямом проведено 

вкрай   недостатньо, а корисний потенціал мутагенезу до кінця не 

визначено і не досліджено. Для подальшого розвитку, підвищення 

ефективності та ролі галузі овочівництва в забезпеченні населення 

якісними продуктами рослинництва особливого значення набуває 

прискорене створення та впровадження у виробництво нових 

високопродуктивних сортів малопоширених культур, зокрема салату 

посівного.  
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Роботи з індукованого мутагенезу показують, що утворення 

мутацій збільшує мінливість ознак різних культур. Деякі мутації 

підвищують сільськогосподарську цінність рослин. 

У зв’язку зі зміною метеорологічних умов, особливо 

підвищення денної температури, в останні роки виникає проблема 

щодо зниження стійкості  малопоширених овочевих культур  до 

стеблування, що приводить до зниження фази господарської 

придатності.  

Селекціонерами Дослідної станції «Маяк»    Інституту 

овочівництва та баштанництва НААН  виведено 7 сортів салату   

посівного: Ольжич,  Годар,  Золотий шар,  Сніжинка,  Дивограй, Шар 

малиновий, Скарб, які внесено до Реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні. Ці сорти були створені в умовах помірного 

клімату і тому в останні роки глобального потепління на жаль не 

відзначаються високою стійкістю до жари, що є наслідком їх 

передчасного переходу до стеблування. Тому актуальним  науковим 

питанням є пошук та оптимізація способів підвищення жаростійкості 

сортозразків. 

Мета досліджень -  розширити генофонд салату посівного 

методами індукованого мутагенезу; виділити джерела господарсько-

цінних ознак.  

Методи досліджень - польовий – збір матеріалу в період 

вегетації, вивчення біометричних показників рослин, встановлення 

відмінностей між варіантами досліду; гібридизація, індивідуально-

родинні добори – для одержання селекційного матеріалу; лабораторні 

– дослідження схожості насіння; описовий – здійснення фенологічних 

спостережень; математично-статистичний – оцінювання 

достовірності отриманих результатів досліджень.  

Досліди проводили з сортом салату посівного листкового 

Жнич, створеним в установі. На попередніх етапах проводили 

передпосівну обробку насіння хімічними мутагенами - Д3МУ, ДМУ-

10А, ДМУ- 9, Диметил сульфат (еталон) за такою схемою: 

Варіант 1. Рослини без обробки (контроль) 

Варіант 2. Д3МУ – 0, 1% 

Варіант 3. Д3МУ – 0, 05% 

Варіант 4. ДМУ – 10А – 0,1% 

Варіант 5. ДМУ – 10А – 0,05% 

Варіант 6. ДМУ – 9 – 0,1% 

Варіант 7. ДМУ – 9 – 0,05% 
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Варіант 8. Диметил сульфат (еталон) – 0,1% 

Варіант 9. Диметил сульфат (еталон) – 0,05% 

Сухе насіння салату посівного поміщали в марлевий мішечок і 

обробляли вищевказаними біологічно-активними речовинами шляхом 

занурення у водні розчини у діючій концентрації 0,02% на 18 годин до 

сівби у польових умовах.  Контроль – насіння, намочене у 

дистильованій воді. Оброблене мутагенами насіння висівали у 

відкритий грунт з розрахунку вирощування однієї дослідної популяції 

рослин певного сорту на обліковій ділянці площею – 3,5 м2. 

Повторність 4-х разова, площа одного варіанту 14,0 м2.  

Протягом росту і розвитку рослин проводили фенологічні 

спостереження, біометричні виміри, відмічали рослини зі зміненими 

морфологічними ознаками (мутації з порушенням форми листкової 

пластинки і її забарвлення у справжніх листків, структури стебла та 

гілок тощо). Мутації виділяли шляхом візуального огляду рослин під 

час проходження ними основних фаз росту і розвитку.  

На мутантних формах М4 салату посівного протягом 

вегетаційного періоду проводили фенологічні спостереження, де 

відмічали дату посіву, сходів (поодиноких та масових), з’явлення 

першого справжнього листка, початок (10%) і масове (75%) настання 

господарської придатності, стеблування, цвітіння, достигання насіння, 

визначено тривалість міжфазних періодів. Сортозразки кожної групи і 

різновидності оцінено у порівнянні з відповідним сортом-стандартом. 

В межах виділених варіантів у фазу товарної стиглості проведено біометричні 

виміри на 10 рослинах, облік урожаю зелені на 1 погонному метрі. У фазу 

цвітіння проведена оцінка за висотою, формою. В мутантних формах у період 

достигання насіння відібрані індивідуальні та масові добори. Виділений 

перспективний матеріал в розмножується на дослідному полі та ізольованих 

ділянках і паралельно вивчається в розсаднику конкурсного 

сортовипробування.  

Результати досліджень. З метою розширення спектру 

генотипової мінливості салату посівного вивчалась післядія 

передпосівної обробки насіння хімічними мутагенами на зміни 

кількісних і якісних ознак у мутантних поколіннях рослин.  

На попередніх етапах у салату листкового в порівнянні до 

контролю сорту Жнич (вихідного сорту) було виділено 18 кращих варіантів 

(мутантних форм М4) за зовнішнім виглядом, лінійними розмірами, 

середньою масою рослин, які були однорідними за морфолого-

ідентифікаційними ознаками.  
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У 2018 році в селекційному розсаднику лінії салату посівного 

листкового були оцінені в порівнянні до контролю за фенологічними, 

біометричними показниками та морфолого-ідентифікаційними ознаками.  

 Тривалість міжфазних періодів кращих ліній салату посівного 

листкового подано в таблиці 1. 

За результатами досліджень встановлено, що період від посіву 

насіння до з’явлення масових сходів ліній салату посівного листкового 

становив 14-15 діб (у контролі 14 діб). Період від з’явлення масових сходів 

до появи першого справжнього листка 6 діб (на рівні контролю). 

Відповідно період від масових сходів до товарної стиглості склав 47-55 діб 

(у контролі 47 діб). Стеблування рослин спостерігалося на 54-65 добу від 

дати з’явлення масових сходів (у контролі 54 добу). Період від товарної 

стиглості до стеблування становить 8-13 діб (у контролі 7 діб).  

Господарська характеристика кращих ліній салату листкового 

представлена в таблиці 2. Оцінено за біометричними вимірами та 

морфолого-ідентифікаційними ознаками 8 ліній, з них виділено  4 лінії 

(К.0268, К.0271, К.0280, К.0296), які залучені для створення сортів салату 

посівного листкового. 

Середня маса 1-ї рослини у контролі сорту Жнич – 91г, у вар. 8 

(К.0268) – 166 г, у вар. 11 (К.0271) – 120 г, у вар. 21 (К.0280) – 165 г, вар. 38 

(К.0296) – 146 г, що на 75 г, 29 г, 74 г, 55 г відповідно вища контролю. 

Виділені лінії (К.0268, К.0271, К.0280, К.0296) подані на рисунку 1-

4. 

Результати біохімічного аналізу: 

- лінії К.0268: вміст сухої речовини, 8,44%; загальний цукор, 

1,17%; аскорбінова кислота 19,06 мг/100 г; нітрати 2450 мг/кг; 

- лінії К.0271: вміст сухої речовини, 7,36%; загальний цукор, 

0,86%; аскорбінова кислота 17,79 мг/100 г; нітрати 3690 мг/кг; 

- лінії К.0280: вміст сухої речовини, 8,40%; загальний цукор, 

1,03%; аскорбінова кислота 15,25 мг/100 г; нітрати 1810 мг/кг; 

- лінії К.0296: вміст сухої речовини, 8,30%; загальний цукор, 

1,09%; аскорбінова кислота 17,32 мг/100 г; нітрати 1850 мг/кг. 
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Таблиця 1 

Тривалість міжфазних періодів кращих лінії салату посівного листкового, діб  

(середнє за 2017-2018 рр.) 
В

ар
іа

н
ти

 

Каталог 

Період від 

посіву до 

масових 

сходів 

Період від масових сходів до: 
Період від товарної 

стиглості до 

стеблування 
справжнього 

листка 

товарної 

стиглості 
Стеблування 

1. 0046 14 7 47 54 7 

8. 0268 15 7 50 63 13 

11. 0271 14 7 48 58 10 

16. 0276 14 7 48 56 8 

18. 0277 14 7 46 54 8 

21. 0280 15 7 55 65 10 

23. 0282 14 7 50 59 9 

24. 0283 14 7 47 55 8 

38. 0296 14 7 49 60 11 
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Рис. 1 – Лінія салату посівного листкового К.0268 

 

 
Рис. 2 – Лінія салату посівного листкового К.0271 

 

 
Рис. 3 – Лінія салату посівного листкового К.0280 
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Таблиця 2 

Господарська характеристика кращих ліній  салату листкового,  (середнє за 2017-2018 рр.) 

 

 

В
ар

іа
н
ти

 

 

Зразок, спосіб обробки 

мутагеном вихідної форми 

 

К
ат

ал
ог

 

Розетка, см 

К
іл

ьк
іс

ть
 

л
и
ст

кі
в,

 ш
т.

 Листкова 

пластинка, см 
Висота 

насіннєвої 

рослини,  

см С
ер

ед
н
я 

м
ас

а 
 

1
-ї

 р
ос

ли
н
и
, 

г 

висота діаметр 

довжина ширина 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Контроль сорт Жнич (вихідна 

форма) 
0046 14,2 29,0х26,7 18 15,9 11,1 110,5 91 

8. Оброблено препаратом Д3МУ 

у концентрації  0,05% 
0268 16,5 32,2х30,8 25 18,4 16,9 108,7 166 

11. Оброблено препаратом ДМУ-

10А у концентрації  0,1% 
0271 17,3 32,0х28,3 20 17,3 11,7 113,6 120 

16. Оброблено препаратом ДМУ-

10А у концентрації  0,05% 
0276 14,0 26,4х24,2 16 14,8 13,7 104,0 103 

18. Оброблено препаратом ДМУ-

10А у концентрації  0,05% 
0277 15,0 31,2х29,9 19 17,1 14,5 117,3 121 

 
 



 197 

 

Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Оброблено 

препаратом ДМУ-9 у 

концентрації  0,1% 
0280 15,2 30,6х29,9 26 18,7 17,4 117,5 165 

23. Оброблено препаратом ДМУ-

9 у концентрації  0,1% 
0282 14,8 24,5х24,3 14 15,2 13,9 108,2 115 

24. Оброблено препаратом ДМУ-

9 у концентрації  0,05% 
0283 17,8 27,4х24,9 18 16,2 13,4 116,5 123 

38. Оброблено препаратом 

Диметил сульфатом у 

концентрації  0,05% 

0296 15,2 30,9х30,2 22 18,4 15,2 107,3 146 

НІР0,5             0,9 
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Рис. 4– Лінія салату посівного листкового К.0296 

 

 

Висновки. На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН у 

результаті науково-дослідної роботи створено генофонд салату 

посівного методом індукованого мутагенезу. У мутантних форм М4 

салату посівного листкового в порівнянні до контролю сорту Жнич 

виділено 4 лінії (К.0268, К.0271, К.0280, К.0296)  за зовнішнім виглядом, 

лінійними розмірами, масою рослин, які є однорідними за морфолого-

ідентифікаційними ознаками; середня маса 1-ї рослини у вар. 8 (К.0268) – 

166 г, у вар. 11 (К.0271) – 120 г, у вар. 21 (К.0280) – 165 г, вар. 38 (К.0296) – 

146 г, у контролі  – 91 г, що на 75 г, 29 г, 74 г, 55 г відповідно вища 

контролю. Лінії залучені в селекційний процес для створення сортів салату 

посівного листкового. 
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