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СОРТИ ВИШНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ
В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Вишня – традиційна плодова культура для України. Завдяки багаторі-
чній роботі вітчизняних селекціонерів, створено ряд сортів вишні і дюків,
які значно змінили зареєстрований сортимент України. Селекційна робо-
та, яка проводилася з використанням міжвидової та міжсортової гібриди-
зації, була спрямована на отримання слаборослих сортів з високими вро-
жайністю і якістю плодів, зимостійкістю і стійкістю до грибних хвороб [1,
с.227-238].

Незважаючи на те, що нові, великоплідні сорти української селекції
викликають інтерес не тільки у вітчизняних, а й у зарубіжних виробників
вишневої продукції, вони дуже повільно вводяться у промислові сади.
Деякі нові зареєстровані сорти не виробляються зовсім. Сучасні виробни-
чі насадження вишні в Україні представлені в основному старими сорта-
ми, вже виведеними з реєстру: Гріот Подбєльський, Любська, Чорнокор-
ка, Шпанка рання, Гріот український, Жуковська, Мелітопольська десерт-
на та Гріот остгеймський [2, с. 152, 3, с. 106]. У зв’язку з вирішенням про-
блеми оптимізації сортименту, розповсюдженого у південному Степу Ук-
раїни, вивчення найважливіших господарсько цінних ознак нових сортів
вишні є своєчасним та актуальним.

Роботу виконували протягом 2012-2019 рр. в насадженнях Державно-
го підприємства «Дослідне господарство «Мелітопольське» МДСС. Ґрун-
ти дослідної ділянки чорнозем південний легкосуглинковий, рік садіння
насадження 2001, схема – 6 х 4 м, підщепа - сіянці вишні магалебської.
Умови вирощування - без зрошування. Обліки та спостереження проводи-
ли за «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и оре-
хоплодных культур» [4]. Об’єктами були широко розповсюджені інтроду-
ковані сорти Гріот Подбєльський, Жуковська, Любська та сорти вишнево-
черешневого походження селекції МДСС, занесені до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Середня врожайність за представлений період в середньому по вивче-
ним сортам становила 36,8 ц/га. Низькою врожайність була у 2014 р., а
найбільшою – у 2013 р. (61,5 ц/га). По сортах врожайність варіювала від
0,4 ц/га (Любська, 2015 р.) до 117,0 ц/га (Сіянець Туровцевої, 2018 р.).
Стабільно врожайними по всім рокам дослідження були сорти Встрєча
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(25,7-86,0 ц/га), Шалунья (21,2-83,0 ц/га), Гріот мелітопольський (13,5-
92,0 ц/га), Сіянець Туровцевої (11,5-117,0 ц/га).

Серед грибних хвороб в регіоні Південного Степу України найбільш
шкодочинним є моніліальним опік. За період 2012-2019 рр. сприятливими
для розвитку моніліального опіку та оцінки стійкості сортів вишні були
погодні умови 2013, 2014, 2015, 2016 та 2019 рр. В таблиці представлено
характеристику найбільш цінних господарських ознак сортів вишні в се-
редньому за період 2012-2019 рр.

Таблиця 1
Господарсько-біологічні показники сортів вишні

(середнє за 2012-2019 рр.)
Сорт Урожайність,

ц/га
Середня маса

плодів, г
Стійкість до моні-

ліозу
Сорти селекції МДСС імені М.Ф.Сидоренка ІС НААН

Сіянець Туровцевої 61,6 7,4±0,9 стійкий
Встрєча 55,1 6,7±1,2 чутливий
Солідарність 52,2 7,0±0,5 стійкий
Шалунья 50,7 5,2±0,5 чутливий
Гріот мелітопольський 50,3 6,1±0,8 середньостійкий
Ожиданіє 44,7 5,3±1,3 чутливий
Взгляд 44,3 5,2±1,3 середньостійкий
Примітна 42,4 4,5±0,6 дуже чутливий
Відродження 41,2 5,5±0,4 середньостійкий
Ігрушка 40,4 7,6±0,5 чутливий
Воспомінаніє 27,3 6,2±1,6 чутливий
Мелітопольська десертна 26,7 6,0±0,8 середньостійкий
Ранній десерт 26,0 6,6±1,6 середньостійкий
Нотка 20,9 5,5±1,0 стійкий
Спутниця 19,8 7,0±0,6 дуже чутливий
Ерудитка 17,5 5,8±0,8 середньостійкий
Любітєльська 14,1 5,5±0,8 дуже чутливий

Інтродуковані сорти
Гріот Подбєльський 44,5 6,3±0,8 середньостійкий
Жуковська 31,5 4,5±0,5 дуже чутливий
Любська 6,1 3,4±0,5 дуже чутливий

Таким чином, для вирощування у промислових насадженнях вишні
рекомендуються найбільш врожайні великоплідні сорти, занесені до
«Державного реєстру сортів…»: ранньостиглий Ожиданіє, середньостиглі
– Відродження, Взгляд, Встрєча, Гріот мелітопольський, Сіянець Туров-
цевої, Шалунья, пізньостиглі – Ігрушка та Солідарність, а також інтроду-
кований сорт Гріот Подбєльський.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ
МІСЬКИХ ЗОН

Раціональне використання такої важливої рекреаційної території, як
міська рекреаційна зона, має стратегічне значення не лише для туристич-
ного, але й для економічного розвитку регіону загалом.

Землі рекреаційного призначення (ЗРП) (від лат. recreatio – відновлен-
ня) категорія земель, які за основним цільовим призначенням використо-
вуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення
спортивних заходів [1]

В сучасних підходах, в якості важливого аспекта рекреаційного вико-
ристання міської зони виділяють зміцнення екологічної безпеки рекреа-
ційної діяльності у ній. Екологічна безпека туризму трактується, як відсу-
тність загрози активізації деструктивних процесів у функціонуванні сис-
теми «туризм-навколишнє природне середовище», та наявність можливо-
стей для сталого розвитку відповідних територіальних рекреаційних сис-
тем. Тому, раціональне природокористування у міських зонах повинно
мати комплексний характер. Його необхідно узгоджувати не лише з пла-


