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Вступ. При виборісортів для будь-якої грунтово-

кліматичної зони завжди звертається увага на зимо-

стійкість, врожайність, стійкість до хвороб та шкідни-

ків, смаковіта товарні якості плодів. Висока врожай-

ність є однією з основних вимогдо сучаснихсортів ви-

шні. Цей показник визначається багатьма факторами,

але завжди нерозривнопов'язанийз якісним запилен-

ням.

Самоплідність - цінна біологічна та господарська

ознака,яка варіює залежновід сорту, кліматичнихі по-

годних умов. Сорти вишніза здатністю утворюватиза-

в'язь від запилення власним пилкомподіляютьна са-

моплідні (самофертильні) - зав'язують 21-40 96 пло-

дів, частково самоплідні- 5-18 96 плодів та самобез-

плідні (самостерильні)- 0-4 96 плодів (1, 2). Дослі-

дженнябіології цвітіння сортів вишні в Україні прово-

дили М.Т.Оратовський, В.О.Туровцева, М.Ї.Туровцев,

Л.І.Тараненко, Н.В.Мойсейченко, М.О.Бублик,

В.А.Скряга та інші |3-81. А.Ф.Колесникова зазначає,

що серед сортів вишнізвичайної(С. миідагіз) - близь-

ко 40 96 самофертильних, а сорти, що пішли від С.

аміцт - самостерильні|9). Л.І.Тараненко в умовах До-

нецькоїобласті із 500 вивчених сортів виділила лише

20 (тобто4 96) з підвищеною самоплідністю (10). Авто-

ри зазначають, що самофертильнісорти є більш вро-

жайними, вони знаходяться у меншій залежностівід

погодних умов та льоту комах-запилювачів. Проте

врожайність і самоплідних, і самобезплідних сортів

підвищується при наявності кращих запилювачів.
Для вірного вибору та розміщеннясортів у промис-

лових насадженняхнеобхідно знати проступіньїх са-

моплідності та запилювачі. Отже, вивчення біології

цвітіння нових сортів вишні є актуальним та маєве-

лике практичне значення.

. М.Ф.СИДОРЕНКАУААН
рення в Україні (Солідарність і Взгляд), з урахуванням

збігу строків цвітіння.
Варіанти досліду включали: 1) самозапилення(ізо-

ляція бутонів без запилення); 2) штучне самозапилен-
ня в межах сорту;3) штучне самозапиленняв межахгі-
лки; 4) штучне запилення пилком інших окремо взятих

сортів; 5) вільне запилення.Дляізоляції бутонів вико-

ристовували марлевіізолятори у фазубілого бутона.

Квітки запилювали без попередньоїкастрації після їх

повного розкривання. Кожна комбінація схрещування
складала не меншеніж 600 бутонів. Усього при доборі

сортів-запилювачів запилено 78364квітки у 36 комбі-

націях схрещування. Обліки зав'язування плодів про-

водилитричі: через 15-20 днів після запилення, при-

близно через місяць після першоїревізії, під час зні-

мання плодів. Кращими сортами-запилювачамивва-
жалиті, що забезпечуваликількість знятих плодів ви--

щувід контролю(вільне запилення), рівну або близьку

до нього. Сорти, що забезпечили утворення корисної

зав'язі не менше 60-70 96, відносили до допустимих

запилювачів 1111.

Результати досліджень. Повний опис нових
сортів вишні, занесених до Державногореєструсортів

рослин України, вже був опублікований на сторінках

журналу. Наводимокоротку характеристику господар-
сько цінних ознак вивчених сортів у таблиці 1. Сорти

Амулетта Рассвєтє скороплідними,інші- із середнім

строком початку плодоношення. Особливими рисами
нових сортів є : Мелітопольська радість- ранній строк

достигання плодів (10-16 червня); Взгляд, Солідар-

ність та Мелітопольська пурпурна - висока врожай-

ність; Амулет - високі смакові та технологічні якості

плодів; Рассвєт та Видумка - високі смакові якості

плодів.

Цвітіння вишні в умовах Запорізької області за се-

редніми багаторічними даними проходитьу ЇЇ декаді

квітня - І декаді травня. У період вивчення найбільш

раннім і менш тривалим цей процесбув у 2004 р.(з 19
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Об'єкти та методика.

Вивчення ступеня самоплід- Сорт Стійкість Стійкість Урожайність Плід і
ності та добір сортів-запилю- квіток до до у 10-15- дегуста- і

вачів проводили протягом весняних моніліозу річномувіці, маса, г ційна і
2004-2007 років у насаджен- приморозків, кг/дер. оцінка, і
нях Державного підприємст- 96 бал

ва "Дослідне господарство

(ДП ДГ) "Мелітопольське" Взгляд 52,7 середня 39 6,0 4,6
ІЗС ім. М.Ф.Сидоренка УААН Солідарність 61,0 висока 31 6,5-7,0| 4,6
для п'яти перспективних сор- Мелітопольська
тів (Мелітопольська пурпур- |пурпурна 64,3 висока 31-39 6,9 4,6
на, Амулет, Рассвєт, Видумка, Амулет 68,2 середня 29 6,5 4,9
Мелітопольська радість) та |Рассвєт 41,7 висока 26 6,9 4,9
двох сортів, занесених до Видумка 12,5 середня 20 5,2-6,0 4,9
Державного реєстру сортів Мелітопольська
рослин, придатних для поши- радість 69,9 середня 20 5,2-6,0 4,7  
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квітня по 2 травня), а найпізнішим і найтривалішим- у

2006 р. (з 26 квітня по 17 травня). Найкращі умови під

час цвітіння для запилення та запліднення склались у
2004 р. (діапазон середньоїтемператури повітря 11,2

- 15,2" С та три дні з опадами). Середній відсоток за-

в'язування плодів при вільному запиленні у вивчених

сортів становив 27,9 96. Прохолодна дощова погода в

цей період 2006 р.(діапазон середньої температури

повітря 7,4 - 18,5" С та 12 днів з опадами) сприяла по-
довженнюцвітіння,і відсоток зав'язування плодів був

меншиму три рази - 9,9 96.

При вивченні ступеня самоплідності встановлено,

щовін змінювався по роках: був найбільшиму 2004 р.

і найменшим- у 2006 р. Відповідно до цього сорти мо-

жуть переходитиз групи частково самопліднихдо са-

мопліднихабо із самобезпліднихдо частково самоплі-

дних,і навпаки. Так, зав'язуваність плодів при самоза-

пиленнізалежновід сорту та року становилавід 0,3 до

37,6 96. За середніми даними результатів вивчення

ступеня самоплідностісортів у даномуваріанті досліду

до самоплідних віднесено сорт Мелітопольська пур-

Ступінь самоплідності та кращі запилювачі для нових сортів вишні

а при запиленні пилком кращих сортів-запилювачів -

Встреча, Примітна, Ожиданіє, Гріот мелітопольський- |

варіюєвід 30,0 до 36,9 96. Сорти ШалуньятаІгрушка не

віднесені до кращих запилювачів через більш пізній |

строкцвітіння. і

Сорт Взгляд у контролідав 22,1 96 знятих плодів, при

самозапиленні - 19,0 96, а при запиленні пилком кра-

щих сортів-запилювачів - Встреча, Примітна, Ожида-

ніє, Гріот мелітопольський- 24,5 - 31,1 90.

У сорту Видумкакількість зав'язаних плодів у конт-

рольномуваріантідосліду становить16,7 96, при само-

запиленні- 7,6 96, а при запиленні пилком кращихсо-

ртів-запилювачів - Ожиданіє, Шалуння від 11,8 до

13,6 96. У комбінації Видумка х Примітна коефіцієнт ва-

ріації зав'язуваності плодів по відношенню до контро-

лю по роках становить159,0 96, через що сорт Приміт-
на не віднесений до кращих запилювачів цього сорту.

Допустимими запилювачамитакожє сорти Гріот мелі-

топольськийта Ігрушка.

Кількість знятих плодів у сорту Рассвєт при вільному

запиленні дорівнює 17,6 96, при самозапиленні- 3,8 956,

а при запиленні пилком кращих сортів-запилювачів -

Встрєча, Примітна,

Ожиданіє, Ранній де-

серт - варіює від 11,6

до 16,3 96. Допусти-

Таблиця 2

 

 

 

 

 

 

 

      

мий запилювачГріот
Сорт Ступінь Кращий запилювач Допустимий мелітопольський за-

самоплідності запилювач безпечив 11 2 9 ко-

. . исної зав'язі, о
Мелітопольська Встреча, Примітна, Шалунья, р б щу

пурпурна Самоплідний Ожиданіє, Гріот Ігрушка складне 60,9 3еспо
урпур А "Р - Ру відношеннюдоконт-

мелітопольський
- ролю.

Взгляд Частково Встреча, Примітна, Сорт Солідар-

самоплідний Ожиданіє,Гріот - :
. - ність дає в контро-

мелітопольський . о
- . лі 19,4 96 знятих

Амулет Частково Гріот мелітопольський - -
. М - плодів, при само-

самоплідний Ожиданіє, Шалунья й о
- - - запиленні - 3,2 96,

Видумка Частково Гріот мелітопольський, :
. - . . а при запиленні

самоплідний Ожиданіє, Шалунья Ігрушка, Примітна
, - - - - - - пилком кращихсо-

Рассвєт Самобезплідний |. Встреча, Примітна, Гріот мелітопольський . :
. ртів-запилювачів -

Ожиданіє, .
Ранній десерт Встреєча, Примітна,

Солідарність Самобезплідний Вст ча. п имітна Ранній десерт Грі-
дар . ре ПР М от  мелітопольсь-

Ранній десерт, Гріот - - . ;
. 2 кий, Ожиданіє - від

мелітопольський, 9
Ожиданіє 15,1 до 21,5 96.

Мелітопольська Самобезплідний Шалунья - У сорту Меліто»
адість : У польська радість у

р контролі було 12,0
 

пурна, частково самоплідних - Взгляд, Амулет та Ви-

думка, до самобезплідних - Рассвєт, Солідарність та

Мелітопольськарадість(табл. 2). Останній сорт зали-

шався в групі самобезплідних упродовжусіх років ви-

вчення.

У варіантах штучного самозапилення в межах сорту

та гілки зав'язування плодів відповідно становиловід

0,5 до 46,5 96 та від 0,1 до 40,195. Більш високі резуль-

тати зав'язування плодів у порівняннііз самозапилен-

ням можна пояснити тим, що при штучномузапиленні

пилок ретельно наносили на приймочку кожної ма-

точки.
За результатами чотирирічних досліджень встанов-

лено, що середнякількість зав'язаних плодів привіль-

ному запиленні (контроль) у сорту Мелітопольська

пурпурна складає32,3 96, при самозапиленні- 21,5 96,

У знятих. плодів,

при самозапиленні- 1,3 96, а при запиленні пилком

сорту Шалунья- 7,4 96.

У сорту Амулет за дворічними данимикількість зня-

тих плодів у контролі складає 31,7 96, при самозапи-

ленні- 19,0 96, а при запиленні пилком кращихсортів-

запилювачів - Гріот мелітопольський, Ожиданіє, Ша-

лунья - варіює від 19,3 до 23,1 96.

Висновки.За результатами вивченняступеняса-

моплідності виділено самоплідний сорт Мелітопольсь-

ка пурпурна, три частково самоплідних- Взгляд, Аму-

лет, Видумка, три самобезплідних- Рассвет, Солідар-

ність, Мелітопольська радість. Кращими комбінаціями

запилення для цихсортів були Взгляд х Примітна, Ме-

літопольська пурпурна х Гріот мелітопольський, Аму-

лет х Ожиданіє, Рассвєт х Примітна, Солідарність х

Примітна, Видумка х Примітна, Мелітопольська гра-
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