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 Постановка проблеми. Споживання ягідної продукції нині  є світовим трендом 

здорового способу життя. Обсяги виробництва ягід в країнах ЄС щорічно зростають в 

середньому на 6% за останні 5 років. Україна має шанс стати ключовим виробником і 

постачальником продукції ягідних культур, таких як ожина, насамперед на європейський 

ринок [1]. Проте не достатньо вивчений сучасний асортимент та перспективні сорти ожини в 

Україні. 

 Мета статті полягає в аналізі сучасного асортименту ожини звичайної та ринку 

продукції ягідних культур в Україні. 

 Основні матеріали дослідження. Виробництво ягідої продукції в Україні зростає в 

1,5–2 рази швидше, ніж споживання. Ринок швидко насичується продукцією, підвищується її 

якість, розширюється ассортимент. В Державному реєстрі сортів рослин, придатних да 

поширення в Україні на 2018 рік представлені такі сорти ожини: Карака Блек, Рубен, 

Чачанска  Бестрна та АПФ 45. Сучасний асортимент ожини в Україні представлений 50 

сортами. Більшість посадок охини в Україні розташована в Лісостеповій та в меншій мірі в 

Степовій зоні, оскільки дана культура вологалюбна. Також ожина є теплолюбною рослиної, 

тому багато сортів зазнають пошкоджень в наслідок дії низьких температур.Серед 25 

досліджуваних сортів Оркан та Садове чедо продемонстрували найвищу морозостійкість, а 

найнижча – у сорту Black Butte Blackberró в умовах Лісостепу України [2]. 

 Важливим показнаком є врожайність, маса ягід та дегустаційна оцінка ожини. За 

середньою масою ягід досліджувані сорти і форми розташувалися в такому порядку: Tornfree 

(5,4 г), Орегон Торнлес (3,3) та Агавам (3,1 г). Найвищу дегустаційну оцінку за товарні і 

смакові якості отримали ягоди сортів Торнфрі та Орегон Торнлес (по 7,9 бала). Вивчення 

сортів ожини показало, що найвищу середню врожайність забезпечили сорти Агавам     

(10,47 т/га) Tornfree (9,9 -9,59 т/га) і Asterina (8,81 т/га). Також високоврожайними виявилися 

Heaven can Wait (6,11 т/га), Orkan (6,06 т/га), Cacanska bestrna (5,99 т/га) і Loch Tay           

(5,77 т/га). Найменш врожайними виявилися сорти ремонтантної типу плодоношення 

(Reuben і Black Magic) через погане дозрівання плодів в осінній переод. 

З огляду на незначність ураження хворобами (пурпурна плямистість, антракноз, 

карликовість і філостіктоз) і пошкодження шкідниками (Попелиці, малинова стеблова 

галиця), ожину можна вирощувати без застосування хімічних засобів захисту, що дає 

можливість отримувати екологічно чисті ягоди. 

 Висновки. Сучасний асортимент ожини в Україні представлений близько 50 сортами. 

За врожайністю, середньою мамаю ягід та дегустаційною оцінкою найперспективнішими є 

сорти:  Орегон Торнлес, Агавам, Tornfree, Asterina, Heaven can Wait, Orkan, Cacanska bestrna і 

Loch Tay.            
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