
СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО 

Характер розташування точок на діаграмах свідчить про те, що за збільшення уро-
жайності насіння диплоїдних і триплоїдних гібридів його лабораторна схожість не зростає. 
Так, за урожайності насіння 1,5 т/га його схожість була на рівні 84%, або навіть нижчою, ніж 
за урожайності 0,5-0,75 т/га. Яка становила понад 85%. Залежність між вказаними величина-
ми є лінійною, кореляційна залежність слабкою, коефіцієнт кореляції становить 0,26. Вели-
чина достовірності апроксимації становить 0,0664.  

Висновки. Дослідженнями не встановлено кореляційної залежності між урожайністю 
насіння та його якістю – схожістю і доброякісністю як диплоїдних, так і триплоїдних біоло-
гічних форм цукрових буряків.  Коефіцієнт кореляції був в межах від 0,1 до 0,27. Істотної 
різниці залежно від біологічних форм цукрових буряків не було. 
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Аннотация  
Кравченко Ю.А., Доронин В.В., Полищук В.В. 
Зависимость всхожести семян от их урожайности. 
В статье представлены результаты исследований относительно формирования по-

казателей качества семян разных биологических форм сахарной свеклы в зависимости от их 
урожайности. Не установлено корреляционной зависимости между показателями всхоже-
сти и доброкачественности семян и их урожайностью. 
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The dependence of seed germination from its yield 
In the article it was shown the results of researches with respect on the formation of quality 

seed indexes of different biological forms of sugar beet depending on its productivity. It was not 
established the correlation dependence between the indexes of germination and purity and its yield 
of seeds. 
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ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ДЛЯ АДАПТИВНОЇ  
СЕЛЕКЦІЇ ЯБЛУНІ І ГРУШІ 

 
В результаті вивчення сортового фонду виділено сорти яблуні і груші, які представ-

ляють інтерес для адаптивної селекції як джерела стійкості до приморозків, посухи, парші 
та високої врожайності. Виявлено сорти з комплексом ознак адаптивності до екологічних 
умов Південного Степу України. 

Ключові слова: селекція, сорт, джерела господарсько-біологічних ознак, приморозок, 
посуха, парша, врожайність 

Вступ. Останнім часом все більше проявляється нестабільність клімату. Спостеріга-
ється збільшення сили і частоти впливу стресорів довкілля на плодові рослини. В результаті 
погіршується фізіологічний стан дерев, знижується стійкість до несприятливих біотичних та 
абіотичних чинників, а відтак і урожайність, що робить вирощування плодових культур не-
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рентабельним [2,4,6]. Дослідженнями Л.М. Толстолік та ін. [5] встановлено, що основними 
стресовими погодно-кліматичними факторами для насіннячкових культур у Південному 
Степу є весняні приморозки, волога погода у травні-червні, яка сприяє розвитку парші, висо-
ка температура та брак вологи у другій половині вегетації, коли відбувається ріст і достиган-
ня плодів та розпочинається процес підготування дерев до зими. У зв’язку з цим створення 
сортів з високою екологічною стійкістю стає найбільш актуальним напрямком у селекції. 
Одним з етапів селекційного процесу є добір вихідного матеріалу, тому метою досліджень 
було виявлення джерел окремих та комплексу ознак адаптивності. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2001-2012 рр. 
у садах первинного сортовивчення яблуні і груші 2000-2004 рр. садіння. Сорти яблуні щеп-
лені на підщепі М 9 і розміщені у насадженнях за схемою 4-5 х 2 м; сорти груші – на сіянцях 
дикої лісової груші за схемою садіння 5 х 6 м. Ґрунти дослідних ділянок: темно-каштановий 
слабосолонцюватий та чорнозем південний важкосуглинковий. Вивчення сортів за господар-
сько-біологічними показниками проводили відповідно до “Программы и методики сортоизу-
чения плодовых, ягодных и орехоплодных культур” [3], посухостійкості – за методикою 
Г.Н. Єремеєва та А.І. Ліщука [1]. 

Результати досліджень. У Південному Степу весняні приморозки переважно припа-
дають на третю декаду квітня, коли сорти яблуні і груші знаходяться на етапі висування суц-
віть – відокремлення бутонів. Найбільш сильне зниження температури відмічено у 2004 і 
2009 рр., коли інтенсивність приморозків становила -6…-11°С з тривалістю до чотирьох го-
дин. Це спричинило підмерзання маточок у бутонах різного ступеня. В  результаті  дослі-
джень  встановлено,  що високу  стійкість  маточок  у бутонах до приморозку проявили сорти 
із середніми строками цвітіння - Вечірня зоря, Зірка, Каховське, Молдавскоє красноє, Скіф-
ське золото, Голден Резистент, Кальвіль донецький, Київське зимове, Малахіт, Орнамент, 
Пам’ятне та інші; із пізніми - Голден Делішес, Зірочка, Пам’яті Артема, Ренет Симиренка, 
Фіалка (таблиця). 

Таблиця 1 
Розподіл сортів яблуні за ступенем стійкості маточок у бутонах до весняних примороз-

ків, 2004, 2009 рр. 
Групи сортів за ступенем стійкості до весняних приморозків* 

Виключно стійкі 
(підмерзання до 11%) 

Високостійкі 
(11-25%) Середньостійкі (26-50%) Сприйнятливі 

(51-75%) 
Дуже сприйнятливі 

(більше 75%) 

Середній строк цві-
тіння 

Вечірня зоря 
Делішес спур 

Зірка 
Каховське 

Молдавскоє красноє 
Прима 

Ренетне Сидоренка 
Скіфське золото 

Фіалка 
КВ 42 

 

Ранній строк цвітін-
ня 

Папіровка 
Середній строк 

Антей (укр.) 
Голден Резистент 

Кальвіль донецький 
Київське зимове 

Малахіт 
Орнамент 

Пам’яті Артема 
Пасхальноє 

Ренет ювілейний 
Спартан 

Старт 
Пізній строк 

Голден Делішес 
Зірочка 

Ренет Симиренка 

Ранній строк цвітіння 
Айдаред 
Вогник 
Карола 

Лучафер 
Мелба 

Скіфянка 
Середній строк 

Амулет 
Краснокутскоє красноє 

Мінкар 
Маліновий делішес 

Наслєдніца юга 
Перлина Києва 

Південне 
Радогость 

Ремо 
Пізній строк 

Ренет кубанський 
Світанок 

Слава Донбасу 
Флоріна 

Ранній строк 
цвітіння 

Алі паруси 
Середній строк 

Мекінтош 
Осєнняя красаві-

ца 
 

Ранній строк цві-
тіння 

Болеро 
Флуєраш 

Середній строк 
Віта 

Вапала 
Кубанскоє багря-

ноє 
Памяті Сергеєва 

 

Примітка. * - сорти згруповані за максимальним ступенем підмерзання 
Сорт Папіровка, який характеризується раннім початком цвітіння, також проявив ви-

соку стійкість маточок до низької температури. У всіх цих сортів підмерзання бутонів не 
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перевищувало 25%. Середній ступінь стійкості маточок до приморозку (підмерзання 26-50%) 
відмічено у сортів з раннім початком цвітіння - Айдаред, Вогник, Карола, Лучафер, Мелба, 
Скіфянка, із середніми строками цвітіння - Амулет, Кальвіль душистий, Мінкар, Перлина 
Києва, Південне, Радогость та інші; із пізнім цвітінням – Ренет кубанський, Світанок, Слава 
Донбасу, Флоріна. Чутливими до дії приморозку (підмерзання 51-75%) виявилися сорти: із 
раннім цвітінням - Алі паруси  та із середнім - Мекінтош, Осєнняя красавіца; дуже чутливи-
ми – сорти із ранніми строками цвітіння Болеро, Флуєраш і сорти із середніми строками Ва-
пала, Віта, Памяті Сєргєєва, Кубанскоє багряноє.  

Досліджувані сорти груші, незалежно від строків цвітіння, виявилися нестійкими до 
низькотемпературного стресу у період висування суцвіть – відокремлення бутонів. У біль-
шості сортів спостерігалось дуже сильне, на рівні 80-100%, підмерзання маточок. Високу 
стійкість проявила гібридна форма Мелітопольська 2926 (Серпнева), у якої підмерзло лише 
17% маточок. Слід зазначити, що незважаючи на сильне підмерзання, сорти груші Вікторія, 
Весільна, Доктор Тіль, Киргизька зимова, Талгарська красуня, Южанка сформували врожай 
на рівні 4-20 кг/дер. завдяки їх можливої схильності до самоплідності. Одержані дані свід-
чать про те, що в умовах Південного Степу більш пізнє цвітіння сортів яблуні у значній мірі 
визначає високу стійкість маточок до весняних приморозків, але є сорти, для яких ця зако-
номірність відсутня. 

Однією з найбільш небезпечних хвороб є парша. Селекція на стійкість до цього збуд-
ника передбачає добір батьківських форм, які є джерелами оліго- та полігенної стійкості. В 
результаті оцінки сортів яблуні на сприйнятливість до парші встановлено, що більшість з 
них у тій чи іншій мірі уражується цією хворобою. За період досліджень ознак розвитку па-
рші не зафіксовано в імунних сортів (гени Vm, Vf) Амулет, Джонафрі, Ліберті, Перлина Киє-
ва, Прайм, Прима, Прісцилла, Редфрі, Ремо, Ретіна, Скіфське золото, Флоріна. Не виявлено 
прояву збудника на сортах Аскольда, Арго, Вадімовка, Вертикаль, Голден Резистент, Київсь-
ке зимове, Наслєдніца юга, Память єсаулу, Танцівниця. В епіфітотійні роки та за відсутності 
захисних заходів відмічено дуже слабкий, до 1,0 бала, прояв парші в імунних до цієї хвороби 
сортів Альфа 68, Relinda, ДА 6517. Слабкою сприйнятливістю до цієї хвороби характеризу-
вались сорти Антей (селекції ІС НААН), Ванда, Внучка, Дахо, Делішес спур, Карола, Мавка, 
Мліївське осіннє, Орнамент, Радогость, Росавка, Рувіль, Слава переможцям, Скіфянка, Спар-
та, Старт, Фіалка, у яких ступінь ураження не перевищував 2,0 бала. Залучення до гібридиза-
ції вказаних сортів дозволить одержати форми, які поєднують в одному генотипі оліго- та 
полігенну стійкість до парші.  

Оцінка сортів груші на сприйнятливість до парші, проведена польовим методом, не 
виявила ознак цієї хвороби у сортів Весільна, Верте, Вікторія, Дитяча, Зимова, Зимова Ро, 
Катюша, Кандидатка, Мелітопольська 2926, Пектораль, Посмішка, Провінціалка, Старкрим-
сон, Чистенька, Янтарна. Дані, одержані в результаті штучного зараження сортів, підтверди-
ли високу стійкість більшості з них до збудника. Ступінь ураження листків паршею не пере-
вищував 1,0 бала. 

Одержання високоякісних урожаїв яблуні і груші у Південному Степу можливе лише 
при зрошенні. Вирішення проблеми вирощування цих культур з мінімальним застосуванням 
останнього можливе за допомогою впровадження посухостійких сортів. Лабораторним мето-
дом виділено сорти з високими показниками водоутримувальної здатності листків та віднов-
лення їх тургору після в’янення. Серед них сорти яблуні Айдаред, Південне, Прима, 
Прісцилла, Старт, Флоріна; груші – Бере Дюмон, Вікторія, Весільна, Зимова, Улюблена 
Клаппа, Пасс Крассан, Пектораль, Старкримсон, Янтарна. Оцінка посухостійкості, проведена 
польовим методом, дозволила доповнити дану групу сортами яблуні Гренні Сміт, Делішес 
спур, Джонафрі, Ліберті, Малахіт, Моліс Делішес, Наслєдніца юга, Пасхальноє, Редфрі; 
груші – Дитяча, Катюша, Кандидатка, Посмішка, Провінціалка, Чистенька. Ці сорти пред-
ставляють інтерес як вихідний матеріал для створення посухостійких форм. 

Важливим показником адаптованості сорту є врожайність, оскільки вона залежить як 
від генотипу сорту, так і від його здатності витримувати дію різних несприятливих факторів 
довкілля. Високу врожайність, у межах 20,1-28,4 т/га, формували сорти яблуні Гала, Голден 
Делішес, Голден Резистент, Зірка, Ліберті, Малахіт, Південне, Прима, Ренет Симиренка, 
Світанок, Старт. Більшість досліджуваних сортів, у тому числі Делішес спур, Молдавскоє 
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красноє, Орнамент, Редфрі, Скіфське золото, Скіфянка, Флоріна характеризувалася вро-
жайністю середнього рівня (15,1-19,2 т/га). Висока врожайність (20-32 т/га) притаманна сор-
там груші на сильнорослій підщепі Бере Клержо, Верна, Вікторія, Дитяча, Доктор Тіль, Ка-
тюша, Ізюминка Криму, Кюре, Отєчєствєнная, Маргарита Марілья, Пектораль, Провінціалка, 
Старкримсон, Южанка, Янтарна, Весільна, Кандидатка, Посмішка. 

Висновки. Таким чином, виявлено сорти з високими значеннями показників стійкості 
бутонів до весняних приморозків, стійкості до парші, посухостійкості, урожайності. Носіями 
комплексу ознак адаптованості до екологічних умов Південного Степу України є сорти яб-
луні Голден Резистент, Делішес спур, Ліберті, Малахіт, Прима, Старт, а також Київське зи-
мове, Орнамент, Редфрі, Скіфське золото, Флоріна; груші – Вікторія, Весільна, Доктор Тіль, 
Зимова, Катюша, Киргизька зимова, Пектораль, Посмішка, Мелітопольська 2926, Старкрим-
сон, Янтарна. 
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Аннотация 
Красуля Т.И., Толстолик Л.Н. 
Источники хозяйственно-биологических признаков для адаптивной селекции яб-

лони и груши 
В результате изучения сортового фонда были выделены сорта яблони и груши, пред-

ставляющие интерес для адаптивной селекции как источники устойчивости к весенним за-
морозкам, засухе, парше и высокой урожайности. Выявлены сорта с комплексом признаков 
адаптивности к экологическим условиям Южной Степи Украины. 

Ключевые слова: селекция, сорт, источники хозяйственно-биологических признаков, 
весенний заморозок, засуха, парша, урожайность. 

Annotation 
Krasulya T.I., Tolstolik L.M. 
Sources of economic and biological signs for adaptive breeding 
As a result of study of varietal fond, some apple and pear varieties of a great interest for 

adaptive breeding as sources of spring frosts-, drought-, scab- resistance and high productivity 
were selected. The varieties with complex of adaptivity signs to the conditions of Southern Steppe of 
Ukraine were found out. 

Key words: breeding, variety, sources of economic and biological signs, spring frost, 
drought, scab, productivity 
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