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                                                        Вступ 

Сорт  –  основна  структурна  одиниця  в  заходах  по
збільшенню  продуктивності  сільськогосподарських  культур.
Високоякісний врожайний сорт –  результат  кропіткої,  тривалої
роботи  селекціонерів.  На  сучасному  етапі  Україна  потребує
істотної координації в національних селекційних програмах для
окремих городніх, плодових і ягідних культур та впровадження
новостворених сортів і гібридів у виробництво. Впровадження в
селекцію нового цінного матеріалу служить запорукою її успіху.
Найважливіше  завдання  селекціонера  –  вивчення  наявного  й
використання  найпридатнішого  вихідного  матеріалу  для
реалізації селекційних програм.

Для  реалізації  великого  потенціалу  садівництва  у
виробництві  конкурентоспроможної  продукції  сучасні
спеціалісти повинні мати глибокі знання з генетики, селекції та
володіти матеріалом з прикладної селекції плодових, ягідних та
овочевих культур. 

Практикум  допоможе  студентам  вищих  аграрних
навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр”
спеціальності  6.090101  „Плодоовочівництво  і  виноградарство”
освоїти  програму  з  прикладної  селекції,  вивчити  основи
селекційної  роботи  з  окремими  плодовими  культурами,
опанувати  матеріали  з  апробації,  методологію  гібридизації  та
виведення  нових  форм,  основи  моделювання  сорту,  навчитися
організовувати селекційну роботу. 
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Історія розвитку садівництва та селекції плодових і
ягідних культур в Україні

Людина з прадавніх віків намагалася оточувати своє житло
найпридатнішими для використання рослинами. В Україні з сивої
давнини  поселення  оточували  сади-левади,  в  яких  кожен  міг
зібрати трохи плодів для споживання. Як правило такі садочки
можна було бачити поблизу сіл і містечок,  вони належали всій
громаді. Кожна садиба чи то невеликий хутір, де жили українці,
потопали  в  садочках.  Там росли  вишні,  яблуні,  сливи  чи  інші
культури.  Подвір’я  української  родини  буяло  пишним
різноцвіттям:  жовтогарячими  соняхами,  червоними  мальвами,
синім  барвінком.  І  на  кожному  подвір’ї  красувалася  калина  –
символ України. 

Невичерпним  джерелом  для  створення  нових  форм  була
народна селекція. З давніх часів ведуть свій родовід сорти яблуні
–  Антонівки,  Батули,  Боровинки,  Ворвульки,  Гусаки;  груші  –
Глеки,  Гливи,  Дули,  Кипарисівки;  вишні  –  Лотівки,  Шпанки,
Склянки; сливи – Угорки, Бистриці, Терносливи та інші, які стали
основою у становленні садівництва України.  

Окультурювання дикорослих плодових деревних рослин на
території  України відбувалося ще в ранньотрипільські часи (IV
тис.  до  н.  е.).  Перші  літературні  згадки  історії  формотворення
плодових культур на території  нинішньої  України належать до
початку ІІ тис. до нашої ери. Відомо, що вже на початку другого
тисячоліття  в  Києві  вирощували  сад  біля  Києво-Печерської
лаври,  поблизу  Софійського  собору  та  біля  Кирилівського
монастиря. До кінця XI ст. сади вже прикрашали княжі садиби. В
садах  Руси-України  вирощували  яблуні,  вишні,  виноград,
волоський горіх.  В часи козацької  держави в  1631 р.  в  Києво-
Печерській  лаврі  було  створено  великий  декоративний  сад  і
закладено першу шовковичну плантацію. На той час крім яблунь,
слив, вишень, винограду, грецького горіха, та інших адаптованих
до  умов  України  видів,  почали  вирощувати  шовковицю,  айву,
аґрус,  малину,  смородину.  З  XVIII  ст.  на  території  України
розпочалися  перші  наукові  географічні  і  флористичні
дослідження,  поширилися  інтродукція  плодових,  технічних  і
декоративних рослин. Сади Києва стали  прикладом садівництва
для всієї України. 
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На Харківщині на хуторі Основ’янка Богодухівського повіту
у  1809  р.  створюється  акліматизаційний  сад  І.  Н.  Каразина.
Величезна  робота  з  інтродукції  рослин  виконувалася  у
Нікітському  ботанічному  саду  в  Криму.  За  перші  12  років
існування саду було зібрано 4 500 видів рослин.

У  1887  р.  Л.  П.  Симиренко  в  с.  Млієві  на  Черкащині
закладає перший помологічний розсадник, де вивчає зібрані ним
сорти. У розсаднику налічувалося 3900 сортів яблуні, 889 сортів
груші,  81 сорт  сливи,  350 сортів  черешні  та вишні,  115 сортів
персика, 56 сортів абрикоса, 165 сортів аґрусу, 45 сортів горіха. В
садах Л.П. Симиренка виведено і розмножено сорт яблуні Ренет
Симиренка.  Пізніше  у   Млієві  (в  1921  р.),  на  базі  плодового
розсадника  та  колекції  плодових  культур  Л.  П.  Симиренка
створили Мліївську дослідну станцію садівництва, яку в 1989 р.,
реорганізували  в  Мліївський  інститут  садівництва  ім.  Л.  П.
Симиренка.

На  початку  двадцятого  століття  у  1913  р.  в  Києві  М.  Ф.
Кащенко заклав акліматизаційний сад, в якому в умовах півночі
України  вивчали  види,  форми й  сорти деревних рослин,  серед
яких  було  чимало  теплолюбних  плодових:  виноград,  персик,
шефердія,  хурма,  айва,  мигдаль,  гранат,  інжир.  В  цьому  саду
вивели для Київщини сорт персика Серпневий.

В той же час, на теренах Криму у 1913 р. в Таплах за 18 км
від  Сімферополя  була  створена  перша  наукова  установа  –
Кримська  дослідна  станція.  Тут  активно  розпочинаються
експериментальні  дослідження  із  селекції  та  сортовивчення
плодових  і  ягідних  культур.  В  1928  р.  відкривають
Мелітопольський  опорний  пункт  Мліївської  дослідної  станції
садівництва, який стає осередком селекції плодових культур на
півдні  України.  А  у  1930  р.  в  м.  Києві,  на  базі  колишнього
монастиря “Китаївська пустинь”, створено інститут садівництва. 

У 1929 р., на базі переведеного в м. Умань у 1859 р. з м.
Одеси  ”Главного  училища  садоводства”  створено  Уманський
сільськогосподарський інститут.

Для  північно-східного  регіону  України  на  Харківщині,  на
базі Основ’янського акліматизаційного саду Каразиних, у 1937 р.
відкривають  Краснокутський  опорний  пункт  УНДІС,  де
вивчають сорти плодових і ягідних культур та ведуть селекцію.
Приблизно в той же час у південно-східному регіоні України такі
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дослідження  проводяться  на  Донецькій  дослідній  станції
садівництва.

Далі  мережа  науково-дослідних  установ  розширюється  і
вдається охопити  всі кліматичні зони України.  Садівництво стає
потужною  галуззю  сільського  господарства  держави.
Поліпшується  й  поповнюється  сортимент  плодових  рослин
багатьох  регіонів  нашої  країни  новими  видами,  сортами,
формами деревних і кущових рослин, а переробна промисловість
отримує  необхідну  сировину.  На  сьогодні  українські
селекціонери-плодоводи  створили  понад  1,5  тисячі  сортів
плодових і ягідних культу.

Нажаль,  на  теперішній  час  скоротилося  фінансування
наукових установ  та  садстанцій,  що привело  до  скорочення  їх
чисельності  та  ефективності  роботи.  Так,  Львівська  науково-
дослідна  станція  садівництва,  як  потужний  філіал  Інституту
садівництва  УААН,  на  сьогодні  стала  лише  лабораторією  при
Інституті  сільського  господарства  Карпатського  регіону.
Звичайно,  всі  програми  істотно  скорочені,  що  в  перспективі
знизить потенціал розвитку плодівництва, як науки, в регіоні. 

Вчені плодоводи й селекціонери

Першою  відомою  в  Україні  науковою  роботою  з
плодівництва був рукопис садівника Києво-Печерської лаври І. Р.
Мартоса, у якому описано способи закладання саду, вирощування
підщеп і саджанців, заходи боротьби з шкідниками. У середині
XVIII ст. відомий на той час садівник Н. Арендаренко надрукував
працю про стан плодівництва у Полтавській губернії. У 1812 р. у
Ялті  в  Нікітському  ботанічному  саду  М.А.  Гартвісом  велася
селекційна робота з плодовими культурами.

Відомим  у  всьому  світі  вченим-плодоводом  був  Левко
Платонович  Симиренко  (1855-1920).  Знаменитий  на  весь  світ
американський  вчений  Л.  Бербанк  називав  Л.П.  Симиренка
найкращим вченим-плодоводом того часу. У 1887 р. в с. Млієві
(тепер  Городищенського  району  Черкаської  області)  Л.П.
Симиренко  заклав  помологічний  розсадник  і  маточний  сад,  в
якому  було  зібрано  одну  з  найбільших  в  Європі  колекцій
плодових,  ягідних  і  декоративних  рослин.  У  помологічному
розсаднику до 1900 р. налічувалось понад 3 тис. сортів плодових
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культур,  звідси  цінні  сорти  поширювались  по  Україні  та  за  її
межі.  Колекція  постійно оновлювалася  і  розширювалася.  Л.  П.
Симиренко  розробив  найдосконалішу  на  той  час  технологію
вирощування  підщеп і  саджанців  плодових культур,  відібрав  у
саду свого батька і поширив в Україні, Росії та Західній Європі
відомий до тепер сорт яблуні Ренет П. Ф. Симиренка. 

Маємо величезний науковий доробок Л.П. Симиренка. У
1901 р. він видає капітальну працю „Генеральний каталог”, що не
втратила цінності до цього часу. В роботі майстерно викладено
результати  вивчення  величезної  колекції  сортів.  Протягом
двадцяти  років  Л.  П.  Симиренко  вивчав  сортимент,  технології
вирощування садів,  економіку плодівництва Криму й у 1912 р.
видав  фундаментальну  працю  “Крымское  промышленное
плодоводство”. 

Трагічна смерть видатного вченого у 1920 р. до сього часу
до  кінця  не  розслідувана.  На  цей  період  припадають  жорсткі
репресії совєтського режиму проти українського народу. Відомо,
що  після  смерті  Л.  П.  Симиренка  основне  обладнання,  меблі,
колекції плодових рослин з Мліївської станції садівництва разом
з частиною спеціалістів (вчених, агрономів, робітників) вивозять
у  Росію  в  м.  Козлов,  де  засновують  Мічурінський  інститут
садівництва.  З  того  часу  у  Радянському  Союзі  розпочинається
активна  пропаганда  досягнень  І.  В.  Мічуріна,  а  ім’я  Л.  П.
Симиренка і його досягнення замовчуються. Лише через 40 років
після  смерті  видатного  помолога,  рукописна  праця  з
результатами  тридцятирічного  вивчення  величезної  кількості
сортів  плодових  культур  була  опублікована  у  тритомному
виданні „Помологія” (1961-1963 рр.). Л. П. Симиренка заслужено
вважають фундатором наукового плодівництва в Україні. 

Протягом 1912-1935 рр. у Києві працював М. Ф. Кащенко
(1855-1935),  який заснував тут акліматизаційний сад,  вивів ряд
сортів  персика,  абрикоса,  виконував  важливі  дослідження  з
акліматизації пекана, каштана їстівного, великоплідної ірги, айви
та інших видів.  М. Ф. Кащенко опублікував 29 наукових праць з
плодівництва.

  На  Кримській  дослідній  станції  садівництва  успішно
працювали  В.  В.  Пашкевич  (1856-1939),  М.  І.  Кічунов  (1863-
1942)  та  ін.  Вчені  станції  своїми  дослідженнями  з  технології
вирощування садів, розсадницької справи, вивчення сортименту
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та  виведенням  нових  цінних  сортів  яблуні  і  груші  сприяли
розвитку плодівництва Криму. 

В.  В.  Пашкевич  працював  також  в  Уманському  училищі
землеробства і садівництва, обстежував сади Волині. Його праці
„Бесплодие и степень урожайности в плодоводстве в зависимости
от сорта опыляющего”, „Общая помология, или учение о сортах
плодовых деревьев” та  ін.,  яких було  опубліковано понад 300,
мали велике значення для розвитку вітчизняного плодівництва. 

М.  І.  Кічунов  працював  на  Харківщині,  обстежував  сади
Київщини,  Поділля,  Чернігівщини.  Велику  увагу  надавав
розсадницькій  справі.  Його  праці  –  „Дички  и  подвои  для
плодовых деревьев и кустарников”, „ Вишня и черешня” та інші,
яких  було  видано  понад  200,  сприяли  розвитку  розсадницької
справи і плодівництва загалом.  

На  Мліївській  дослідній  станції  садівництва  розпочинали
свою  роботу  відомі  вчені  Л.  М.  Ро,  Д.  І.  Глухенький,  Т.  С.
Федосенко, М. Г. Панасюк, М. М. Никоненко, І. О. Миколайчук
та ін. 

Л. М. Ро (1883-1957) уперше на Мліївській станції створив
величезний гібридний фонд яблуні і груші. На базі цього фонду
виведені  такі  цінні  сорти  яблуні,  як  Серпневе,  Слава
Переможцям,  Кальвіль  Мліївський,  груші  Бергамот  Мліївський
та  ін.  Професор  Л.  М.  Ро  майже  30  років  працював  у
сільськогосподарських інститутах: Херсонському, Полтавському,
Кримському та ін. На його працях– „Закладка цветочных почек и
их  развитие  у  плодовых деревьев”,  „Перекрестное  опыление  и
самоопыление у различных плодовых деревьев” та інших, зросло
не одне покоління вчених-плодоводів і селекціонерів. Праці Л. М.
Ро з біології, технології та селекції плодових культур – вагомий
внесок у розвиток плодівництва України.

Багаторічними  дослідженнями  наукових  співробітників
Мліївської станції зроблено значний внесок у розвиток технології
вирощування  саджанців,  інтенсифікацію  плодівництва,
зберігання  і  переробки  плодів,  виведено  багато  нових  сортів
плодових і ягідних культур. 

Видатним вченим і організатором садівництва був син Л.П.
Симиренка – В.Л. Симиренко (1891-1940), який розпочинав свою
роботу  в  Млієві,  а  згодом  працював  науковим  керівником
Всесоюзного науково-дослідного інституту південного плодового
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і  ягідного  господарства  (Київ),  професором  Уманського  с.-г.
інституту. Його наукові праці присвячені розвитку розсадницької
справи, технологіям вирощування садів, районуванню плодових
культур, організації промислового плодівництва. Він також, як і
його батько, був репресований і знищений. 

В Уманському сільськогосподарському інституті працювали
П. Г. Шитт, В. В. Пашкевич, Л. Т. Лучинський, Ю.Р. Ланцький,
М. Ф. Любочка, а пізніше С. С. Рубін, Г. В. Бабенко, І. Т. Авдєєв,
А.М. Десятов, Г. К. Карпенчук та інші.

 П.Г.  Шитт  (1875-1950)  встановив  важливі  морфологічні
особливості  процесів  росту  й  розвитку  плодових  рослин,
розробляв наукові основи агротехніки. Праці проф. П. Г. Шитта
„Введение в агротехнику плодоводства”, „Биологические основы
агротехники  плодоводства”,  „Учение  о  росте  и  развитии
плодовых и ягодных растений” та інші мають велике значення
для  поглибленого  вивчення  біології  плодових  культур,
удосконалення технології вирощування садів. 

Учені-плодоводи  України  створили  основу  для  розвитку
плодівництва,  розробили,  напрями  його  інтенсифікації  та
індустріалізації. 

Контрольні питання

1. Назвіть основні етапи в розвитку плодівництва та селекції
плодових культур в Україні.

2. Яке  значення  мала  народна  селекція  для  розвитку
садівництва в Україні?

3. Назвіть стародавні сорти яблуні, груші, сливи, вишні, які
здавна вирощувалися в Україні.

4. З якого століття відомі  письмові  свідчення про розвиток
садівництва в Україні?

5. Як  розвивалося  садівництво  у  Княжі  часи  та  в  часи
Козацької держави?

6. Як розвивалося садівництво в умовах Російської імперії?
7. Які  науково-дослідні  установи  були  створені  на  теренах

України? 
8. Розкажіть про роль Мліївської дослідної станції в розвитку

плодівництва в Україні.
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9. Назвіть найвідоміших вчених-плодоводів, які працювали в
науково-дослідних установах України за часів  Російської
та Радянської імперій. 

10. Який вчений-садівник був фундатором садівництва
на  теренах  України? Розкажіть  про  долю  родини
Симиренків.

Перспективи розвитку селекції плодових культур
 

Значна  частина  території  України  знаходиться  в  умовах
континентального клімату з суворими зимами та жарким літом.
Вплив Атлантичного океану на західні регіони також істотний, бо
приводить  до  зменшення  інсоляції  та  перезволоження.
Основними природними факторами, які гальмують упровадження
нових  сортів  плодових  і  ягідних  рослин  у  культуру  є  низькі
температури повітря в зимовий і ранньовесняний періоди, та брак
сонячних днів у періоди вегетації. Отже, селекційна робота має
проводитися  з  урахуванням  кліматичних  умов  того  чи  іншого
регіону.  Просте  перенесення  рослин  у  північніші  регіони  з
південних,  як  правило,  не  дає  результату.  Лише  селекційна
робота  дозволяє  виділити  форми,  які  можуть  адаптуватися  до
нових умов вирощування.  

Селекційний  процес  на  сучасному  етапі  має  об’єднувати
традиційні методи – інтродукцію, акліматизацію, добір вихідного
матеріалу,  гібридизацію,  масовий  добір  з  новими  методами  –
культурою тканин, одержання гаплоїдів, використання хімічного
і  фізичного  мутагенезу,  гібридизацію  соматичних  клітин,
одержання щеплених химер, та інше.

Важливим аспектом селекції плодових та ягідних культур є
створення  швидко-плідних  сортів.  Також  велике  значення  має
селекція  слаборослих  підщеп,  бо  їх  використання  дозволяє
пришвидшити  вступ  дерев  у  фазу  плодоношення,  рано  давати
товарні врожаї й можна замінювати сади через два  десятки років.
Такі  плодові  рослини  не  повинні  мати  періодичності  у
плодоношенні,  бути  стійкими  до  хвороб,  особливо  вірусного
походження, та до шкідників.

Реальним  вирішенням  цих  завдань  є  використання
олігогенних донорів конкретних ознак, тобто поєднання в одному
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геномі кількох ознак на рівні  олігогени + полігени.  Олігогенні

ознаки  успадковуються  незалежно  одна  від  одної,  можуть

бути дискретно  наявними в  одному  геномному  комплексі  й

незалежно реалізуватися фенотипово.

Велику  увагу  слід  надавати  якості  плодів.  Нові  сорти
повинні мати високий вміст біологічно активних речовин. Якість
плодів має відповідати вимогам споживчого ринку. Плоди мають
бути  щільними,  соковитими,  з  однорідним  забарвленням,
зберігати товарні якості упродовж року у сховищах, та інше.

В  селекції  підщеп  важливе  значення  мають  такі  ознаки:
легке  розмноження  вегетативним  способом  або  насінням;
формувати вертикальний стовбур без розгалужень, зручний для
щеплення;  мати  високий  аффінітет  з  прищепою;  підщепи  не
повинні  утворювати  кореневої  порослі  в  саду;  бути  високо-
стійкими до патогенів та високо-зимостійкими. 

Перспективною є селекція колоноподібних форм плодових
культур,  які  не  утворюються  сильні  бічні  розгалуження
(пригнічені  гілки  першого  порядку  галуження),  а  мають  на
стовбурі  лише  зону  інтенсивного  обростання  плодовою
деревиною.  Це   дозволяє  дуже  щільно  розміщувати  дерева  на
площі  й  одержувати  щедрі  врожаї  з  одиниці  об’єму  крони.
Донором колоно-подібності  яблуні  є  сорт  Мекинтош Важек та
похідні  від  нього  форми  й  сорти.  На  сьогодні  у  державне
сортовипробування  передано  сорти  колоноподібного  типу:
Вертикаль, Танцівниця, Спарта, Антей, Руслан. 

В  селекційній  роботі  штучна  гібридизація є  основним
методом  отримання  нового  вихідного  матеріалу.  Вона  дає
можливість  поєднати  в  новому  гібридному  організмі  бажані
ознаки  батьківських  форм. Віддалена  гібридизація дає
можливість  “конструювати”  генотипи  і  синтезувати  нові
міжвидові  та  міжродові  гібриди  із  широкими  потенційними
можливостями  мінливості  та  добору  форм.  Віддалена
гібридизація дозволяє отримати не тільки цінні сорти, а й нові
види рослин.

В  природі  більшість  культивованих  сортів  яблуні  –  це
диплоїди  (2n  =  34).  Серед  триплоїдів  (2n  =  51),  які  виникли
природним  способом  унаслідок  запліднення  не  редукованих
гамет, відомі такі сорти, як Болдуїн, Род-Айленд Грінінг, Мутсу,
тощо.  Великі  перспективи  має   штучний  мутагенез,  який
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дозволить  конструювати  форми  з  новими  задатками.
Перспективною є  клонова селекція.

Контрольні питання

1. Які  методи  селекції  використовують  в  селекційному
процесі?

2. Що  таке  олігогенні  ознаки  і  як  вони  успадковуються  і
реалізуються?

3. Який  з  методів  селекції  має  найбільше  значення  на
сучасному етапі?

4. Що  таке  віддалена  гібридизація,  її  роль  в  селекції
плодових культур?

Центри походження плодових культур

Центри  походження  культурних  рослин  –  це  вогнища  їх
формотворення  і  розселення.  Значна  частина  культурних
плодових  рослин  тісно  пов’язана  з  передгірними  і  гірськими
районами Передньої та Середньої Азії,  Індостаном, Східною та
Південно-Східною  Азією  та  Середземномор’ям.  Частина
культурних  форм походить  з  Північної  та  Південної  Америки.
Для того щоб грамотно підібрати вихідні форми для селекційної
роботи необхідно знати видове розмаїття і знати походження цих
форм.  Використання  дикорослих  видів  дозволяє  створювати
сорти з особливими ознаками, високою стійкістю до патогенів,
високо  адаптивні  форми  за  посухостійкістю,  морозо-  та
зимостійкістю, високою якістю плодів,  лежкістю, врожайністю.
Вчення  про  центри  походження  культурних  рослин  розробив
російський вчений М.І. Вавилов. За ним існує 7 основних центрів
походження:

1. Південноазіатський  тропічний (сюди  входить  тропічна
Індія, Індокитай, південний тропічний Китай, південна  частина
Тайваню,  південні Японські та інші острови Південно-Східної
Азії, південь півострова Корея).

2. Східно-Азіатський (помірна  та  субтропічна  зона  Китаю,
північна частина Тайваню, більша частина Кореї та Японії).
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3. Південно-Західно-Азіатський центр ділять на вогнища: а)
Кавказький;  б)  Передньо-Азіатський:  Мала  Азія,  Іран,
Афганістан, Середня Азія; в) Північно-Західно-Індійський (крім
Пенджабу і прилягаючих до нього провінцій Північної Індії).

4. Середземноморський.
5. Абіссинський.
6. Центральноамериканський з  вогнищами:  а)  Гірський

південно-мексиканський; б) Центральноамериканський; в) Вест-
Індійський острівний.

7. Андійський. Сюди входять вогнища: а) власне Андійський в
гірських районах Перу, Болівії і Еквадору; б) Чилоанський (Чилі
та острів Чилое); в) Баготанський (Східна Колумбія).   

Рис. 1. Центри походження культурних рослин: 
1 – Центральноамериканський; 2 – Південноамериканський; 3 –

Середземноморський; 4 – Передньоазіатський; 5 – Аббісинський;
6 – Середньоазіатський; 7 – Індостанський; 8 – Східноазіатський 

(за П.М. Жуковським, Є.М. Синською та А.І. Купцовим). 

Вчення  М.І.  Вавилова продовжив  і  розвинув  П.М.
Жуковський.  Він  вніс  зміни  в  назви  і  межі  та  встановив  нові
вогнища  походження  та  формотворення  культурних  плодових
рослин і вже за П. М. Жуковським їх існує дванадцять:
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1.  Китайсько-Японський.  Звідси  походять  культурні  види
груші,  сливи,  абрикоса,  персика,  вишні,  актинідії,  деякі
горіхоплідні. Цей генетичний центр є первинним в походженні
всіх  найважливіших  видів  плодових  і  ягідних  культур  і
вирізняється найбільшим видовим розмаїттям, оскільки Китай –
найдавніший  центр  виникнення  сортів  плодових  культур.
Завдяки інтродукції в інші регіони китайські  сорти вплинули на
формування місцевих сортиментів багатьох культур, зокрема, в
країнах  Центральної  і  Передньої  Азії,  Закавказзі,  а  пізніше
Європи і Північної Америки.

Східна Азія багата дикорослими видами плодових і ягідних
рослин, які тільки почали вводити в культуру і використовувати
в  селекції.  З  плодових  рослин  це  горобина,  черемха,  глід,  з
ягідних  –  сибірські  види  смородини,  жимолость,  види  роду
Vaccinium L. лохина (голубіка), чорниця, костяниця (краснюка),
та інші. Перспективними для селекції стали види роду Actinidia
та  Schizandra.  Так  селекційна  робота  з  актинідією китайською
(Actinidia  chinensis  Plank)  в  Новій  Зеландії,  дала  відмінні
великоплідні сорти нової культури, названої ківі, з масою плоду
до 80-100 грамів. Зараз ківі розповсюджене в країнах з помірним
субтропічним  кліматом  Європи,  Азії  та  Америки.  Залучені  в
селекцію й інші види актинидії – A. arguta Mig., A.purpurea Rehd.
і A. colomicta Maxim., створені на їх основі сорти зимостійкіші
від вихідних видів.

2.  Індонезійсько-Індокитайський  –  генетичний  центр
багатьох  субтропічних  і  тропічних  культур,  зокрема  таких,  як
літчі, рамбутан, дуріан, чай, мускатний горіх. 

3.  Австралійський  дав людству макадамію – яку вважають
видом, що має найсмачніші горіхи, та інші. 

4.  Індостанський  став  центром  формотворення манго,
банана, чаю, лимона, апельсина та окремих видів мандарина. 

5.  Середньоазіатський.  Тут  проходили  формотворення
яблуня,  груша,  абрикос,  слива,  персик,  вишня,  мигдаль,
горіхоплідні, виноград та інші.

В  цьому  регіоні  виділяють  власне  середньоазіатський  та
південно-західно-азіатський,  що  різняться  кліматичними
умовами.  Перший виділяється  сухим і  жарким кліматом,  який
вимагає  пристосування видів плодових і ягідних рослин на межі
можливого.  Звідси  походять  теплолюбні,  жаростійкі  та
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посухостійкі  види.  Зокрема,  види  мигдалю:  бухарський
(Amygdalus  bucharica  Korsh.),  волотистий  (A.  scoparia  Spach.),
колючий (A. spinosissima Bge.). 

Крім цього, там сформувалися види волоського горіха,  та
фісташка. У створенні місцевого сортименту яблуні брали участь
середньоазіатські види: Сіверса (Mаlus sieversii (Ledeb.) Roem.) і
туркменська (М. turkmenorum Juz.). Такі високо-адаптивні види
як алича, волоський горіх, ожина, антипка охоплюють і частину
Передньої  Азії.  Особливу  цінність  мають  ксеромезофітні
середньоазіатські  види  груші:  (Регеля  (Pyrus  regelii  Rehd.),
бухарська  (P.  bucharica  Litv.),  туркменська  (P.  turcomanica
Maleev)  та  мікровишні  (простягнута  –  Microcerasus  prostrata
(Labill.) Roem., дрібноплідна – M. microcarpa (C.A. Mey) Erem et
Juschev, Бліновського – M. incana var. blinovskii (Totsh.) Erem. et
Juschev.

    Для селекції в північніших регіонах представляють інтерес
зимостійкі форми з гірських районів Середньої Азії і стійкі види:
луізеанія  в’язолиста  (Louseania  ulmifolia  (Franch.)  Roem.)  і
черешкова  (L.  pedunculata  (Pall.)  Erem.  et  Juschev),  мигдаль
Петунникова  (A.petunnicovii  Letv.),  а  також  тянь-шанський
дикорослий абрикос (Armeniaca vulgaris Lam.). 

 У Середній Азії склався вторинний генетичний центр для
деяких видів, зокрема,  за участю місцевих дикорослих форм та
видів  абрикоса  і  персика,  які  заселилися  зі  Східної  Азії,
сформувалися унікальні  сортименти.  Тут виникли кращі сорти
абрикоса  для  виготовлення  сухофруктів,  сформувався  підвид
персика  –  дзвіночково-квітковий  (Persica  vulgaris  subsp.
companuliflorae  Kiab.).  Сорти  персиків  іранського  походження
широко  використовують  в  селекції  сучасних  сортів  цієї
культури.

Дикоросла  флора  Середньої  Азії  багата  перспективними
для введення в культуру дикорослими видами плодових і ягідних
культур, зокрема видами глоду (особливий інтерес представляє
понтійський  –  Grataegus  pontica  С.  Koch),  барбарису,  ірги,
горобини, шипшини, обліпихи, смородини. 

6.  Передньоазіатський.  Тут  проходили  формотворення
яблуня,  груша,  айва,  слива,  абрикос,  мигдаль  інжир,  алича,
гранат,  волоський  горіх,  каштан,  а  також  малина  та  ожина.
Багато цінних, навіть унікальних ознак дикорослих видів цього
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регіону успадкували місцеві сорти. Тут перспективним є пошук
вихідного матеріалу  для  селекції  на  імунітет,  адаптивність,  на
високий вміст біоактивних речовин. Великі перспективи мають
місцеві форми для селекції зимостійких та карликових підщеп. 

7. Середземноморський – вторинний центр формотворення
винограду, черешні, інжиру. 

8.  Африканський (включає в свої межі абіссинський центр
за  М.І.  Вавиловим)  Звідси  поширилися  кава,  фінікова  пальма,
абіссинський банан. 

9.  Європейсько-Сибірський.  Вторинний  центр
формотворення яблуні, груші, черешні, винограду, та первинний
вишні, малини, смородини). В цьому генетичному центрі широко
поширені  дикорослі  види  плодових  рослин,  пов’язані  з
Кавказьким  походженням.  У  різних  регіонах  європейсько-
сибірського генетичного центру за участю місцевих дикорослих
видів  склалися  оригінальні  сортименти  плодових  і  ягідних
рослин.  Із  зимостійких  видів  найцінніші  для  селекції  яблуня
сибірська ягідна, або сибірка (Malus baccata (L.) Borkh.), груша
усурійська (Pyrus ussuriensis  Maxim.),  слива усурійська (Prunus
salicina subsp. mandschurica (Skvortz.) Erem.), абрикос сибірський
(Armeniaca  sibirica  Pers.),  абрикос  маньчжурський  (A.
mandschurica (Maxim.) Skvorz.), персик Давида (Persica davidiana
Сап.),  види мікровишень:  повстяна (Сerasus  tomentosa  (Thunb.)
Erem. et Juschev) і залозиста (С. glandulosa (Thunb.) Roem.); види
вишні:  Маака  (Cerasus  maackii  (Rupr.)  Erem.  et  Simag.),
сахалінська (С. sachalinensis (Fr. Schmidt) Komar. et Klob.-AHs),
курильська  (С.  kurilensis  (Miyabe)  Kaban.  et  Vorobyev);  види
смородини:  малоквіткова  (Ribes  panciflorum  Turcz.),  ключова
(R.fontaneum  Boczkar.),  жимолость  камчатська  (Lanicera
kamtschatica  (Sevast.)  Pojark.),  актинидія  коломікта  (Actinidia
colomicta Maxim.) і аргута (A. arguta Mig.), лимонник китайський
(Schizandra chinensis (Turoz.) Bail.) і ін. 

10.  Середньо-Американський  (Мексика, Гватемала, Коста-
Ріка,  Гондурас,  Панама).  Звідси  походять  папайя,  авокадо,
саподилла, какао, ваніль, анакардіум та ін. 

11.  Південно-Американський:  а)  Андійський  (формо-
творення  суниці,  пахучого  перецю)  та  б) Бразилійсько-

Парагвайський (каучукове дерево, какао, ананас, фейхоа та ін.). 
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12.  Північно-Американський.  Тут формувалися  виноград,
слива,  вишня,  смородина,  аґрус,  суниця,  деякі  горіхоплідні.
Оскільки на більшій частині  території  зони помірного клімату
Північної Америки ніколи не існували стародавні землеробські
цивілізації,  то  формотворення  культурних  видів  під  впливом
людини практично не відбувалося. Винятками є види –  черемха
Капулі  (Padus  capuli  Cav.)  та  культурна  форма  черемхи  (P.
serotina Agardh).

У  процесі  заселення  Північної  Америки  вихідцями  з
Європи  створювався  місцевий  сортимент,  причому  двома
шляхами: акліматизацією сортів традиційних плодових і ягідних
рослин  Старого  Світу  і  введенням  в  культуру  місцевих
дикорослих  видів.  Обидва  шляхи  виявилися  плідними  і
дозволили створити оригінальний і багатий сортимент.

Джерелом вихідних форм для селекції стали дикорослі види
горіха  пекана  (Carya  olivaeformis  Wut.),  чорної  малини  (Rubus
occidentalis  L.),  лохини  високої  (Vaccinium  carymbosum  L.),
журавлини  великоплідної  (Oxycoccus  macrocarpus  Ait.),
мікровишні  низької  (Бессейї)  (Сerasus  pumila  (L.)  Erem  et
Juschev),  черемхи  вірджинської  (Padus  virginiana  (L.)  Mill.),
аронії чорноплідної (Aronia melanocarpa Ell.), бузини канадської
чорної  (Sambucus  canadensis  L.),  ірги  канадської  (Amelanchier
canadensis Med.).

Цікавими для  селекції  стають північноамериканські  види:
яблуня  айовська  (Malus  joensis  (Wood.)  Britt.),  яблуня
вузьколиста  (М.  angustifolia  (Ait.)  Michx.),  яблуня  вінцева  (М.
coronaria  (L.)  Mill.),  сливи:  американська  (Prunus  americana
Marsh.),  Мансона  (Р.  munsoniana  Wigh.  er  Hedr.),  морська  (P.
maritima Marsh.); паделлус пенсільванський (Padellus pensilvanica
(L.)  Erem.  et  Juschev),  суниця  вірджинська  (Fragaria  virginiana
Duch.), види аґрусу: Дугласа (Grossularia divaricata (Dougl.) Cev.
er Britt.), слабошипуватий (G. hirtella (Mich.) Spach); смородини:
американська (Ribes americanum Mill), золота (R. aureum Turcz.),
запашна (R. odoratum Wendl.); горіх чорний (Juglans nigra L.). 

Для багатьох американських видів характерними є висока
адаптивність та зимостійкість, тривалий період зимового спокою
та  пізнє  цвітіння,  слаборослість.  Але  у  дикорослій  флорі
Північної  Америки  відсутні  види  таких  важливих  плодових
рослин, як груша, персик, абрикос та вишня.

17



М.І.  Вавилов,  а  за  ним  П.М.  Жуковський  підкреслювали
існування та велике значення для селекції плодових ендемічних
мікроцентрів  дикорослих  видів,  які  генетично  близькі
культурним  видам.  Такі  мікроцентри  є  на  всіх  островах  і
континентах.

Вторинні генетичні центри. У формуванні розмаїття форм
плодових  та  ягідних  рослин  величезну  роль  грають  вторинні
центри походження. Види, що потрапляли в процесі розселення в
невластиві  для  їхньої  батьківщини  умови,  далеко  не  завжди
сприятливі,  активізували  процес  формоутворення  за  рахунок
потенціалу мінливості, у тому числі й позитивних трансгресій.

У  процесі  розселення  видів  в  нові  умови  йде  активне
формотворення  й  пристосування  нових  форм  до  відповідних
геобіоценозів.  Під  впливом  добору,  що  ведеться  часто  в
нетрадиційних  напрямах,  розкривається  генетичний  потенціал
інтродуцентів.  Прискоренню  та  посиленню  формоутворення
сприяє  гібридизація  з  місцевими  спорідненими  формами.
Потрапляючи  в  регіони  із  сприятливішими  ґрунтово-
кліматичними  умовами  та  високим  рівнем  культури
землеробства,  за  рахунок поліпшення умов зростання форми з
інших  регіонів  швидше  удосконалюються.  Створюється
вторинний генетичний центр походження форм і сортів. 

Так,  інтродукований  з  Китаю  персик  в  умови  Ірану  та
Середньої Азії  дав нові форми (сортотипи: інжирні персики та
нектарини).  Відбір  на  тлі  особливостей  клімату  та
культивування,  а  також  міжвидова  гібридизація  з  мигдалем,
аличею,  абрикосом,  китайською  сливою  також відіграли  свою
роль.  Велику  розмаїтість  форм  персика  в  першу  чергу
спричинила  інтрогресивна  гібридизації  з  цими  видами,  в
результаті  виникли  оригінальні  форми  з  жовтим  і  червоним
м'якушем плодів, з солодким ядром насіння, дзвіночко-подібною
квіткою. 

А переселення абрикоса до Європи привело до формування
екологічно особливого сортотипу європейського абрикоса, який
відрізняється  від  інших  сортотипів  само-плідністю,  високою
ароматичністю плодів, велико-плідністю, стійкістю до хвороб. В
Європі  з’явився  самостійний  вторинний  генетичний  центр
самоплідних сортів вишні, сливи, зокрема, ендемічний вид сливи
–  слива  альпійська  (Prunus  brigantiaca  Vill.)  –  мірабелі.   Це
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природний  гібрид  аличі  (P.  cerasifera  Ehrh.),  яка  походить  з
Південної  Європи,  і  сливи  західної  (P.  subcordata  Benth.)  –
північноамериканського  виду.  Прикладом  продуктивного
відбору в європейському вторинному центрі походження стали
створені тут сорти яблуні та груші. За якістю плодів кращі сорти
цих культур досягли в Європі досконалості, а перенесення їх до
Північної  Америки  і  відбору  в  тутешніх  умовах  привели  до
виникнення нових видатних сортів.

У  вторинних  генетичних  центрах  деякі  плодові  рослини
можуть  не  зберегтися  через  низьку  адаптивність,  але,  в
результаті інтенсивної гібридизації з місцевими видами, можуть
дати початок новим цінним плодовим рослинам. Так, китайська
слива,  перенесена  разом  з  персиком  і  абрикосом  з  Китаю  до
Ірану  та  Закавказзя,  не  стала  тут  самостійною  плодовою
культурою, але взяла участь у формотворенні аличі, як плодової
культури,  відігравши важливу роль у  формуванні  нового виду
селекційним шляхом. 

У  нових  умовах  види  різного  походження  можуть
схрещуватися  і  давати  початок  новим видам.  Так,  у  Європі  в
результаті  схрещування  північноамериканського  виду  суниці
вірджинської (F. virginiana Duch.) і південноамериканського виду
суниці чилійської (F. chiloensis Duch.) виникла суниця ананасна
(Fragaria ananassa Duch.). 

Перенесення  плодових  рослин  в  нові  регіони  до  тепер
проходить  активно  і  сприяє  виникненню  нових  вторинних
генетичних  центрів,  де  вірогідність  виникнення  оригінальних
форм  більша,  ніж  в  традиційних  місцях  зростання  окремих
плодових  і  ягідних  культур.  Прикладом  можуть  служить
американські сорти китайських слив, нові сорти яблуні, виведені
в Японії, Новій Зеландії, Австралії, культура актинідії китайської
(ківі) в Новій Зеландії. 

Контрольні питання

1. Що таке центри походження культурних рослин?
2. Назвіть основні – первинні центри походження культурних

рослин.
3. Назвіть  вченого,  який  розробив  вчення  про  центри

походження культурних рослин. 
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4. Назвіть  вченого,  який  продовжив  розвивати  вчення  про
центри походження культурних рослин?

5. Що  таке  вторинні  генетичні  центри  походження
культурних рослин?

Біологічна і виробнича класифікація плодових і
ягідних культур

    Об’єктами  систематики  (ботанічної  класифікації)  є  всі
форми  і  розмаїття  зеленого  світу.  Плодові  культури  за
ботанічною  класифікацією  належать  до царства  Рослини
(Vegetabilia)  під-царства  Вищі  рослини   (Embryobionta)  типу
Покритонасінні  (Magnoliophyta  чи  Angiospermae)   класу
Магноліопсиди, або Дводольні (Magnoliopsida або Dicotyledones).

До  класу  однодольних  відносяться  родина  пальмових  і
банан. Далі  їх  класифікація  представлена  порядком,  родиною,
родом і  видом.  Родини об’єднують багато-чисельні  роди.  Роди
об'єднують  від  одного  (ананас)  до  сотень  видів.  Переважна
кількість видів плодових культур належать до класу Дводольних
(табл. 1). 

Таблиця 1
Ботанічна класифікація основних плодових культур

Порядок Родина Рід 
    Види, що мають
певне значення в

селекції

Rosales Rosaceae

Malus
       Понад 30 видів

яблуні
Pirus      До 60 видів груші

   Cydonia 1 вид айви

  Prunus
Слива, абрикос,
персик, вишня,

черешня

Juglandales      Juglandaceae
   Juglans Волоський горіх
  Carya Пекан, гікорі

Fagales
Fagaceae     Castanea Каштан їстівний

Corylaceae      Corylus Ліщина, фундук
Sapindales    Anacadiaceae      Pistacia 3 види фісташки, 
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Myrtaflorae Punicaceae     Punica        Гранат
Ebenales Ebenaceae Diospiros      Хурма

            Родина, рід, вид, різновидність, та інше – поняття, які
відносять до дикої природи, поняття чисто біологічні. Протягом
еволюції,  під  впливом  складних,  часто  агресивних,  умов
природного  світу,  живі  організми  пристосовувалися,
створювалися  форми,  які  могли  вижити  і  дати  плодовите
потомство. 

Вид найнижча класифікаційна одиниця, яка об’єднує групу
рослин подібних за біологічними і  морфологічними ознаками і
які займають певну нішу в біогеоценозі. 

З дикої природи людина брала для себе все, що дозволяло
вижити, проводячи добір кращих рослин, створювала культурні
форми.  Так  протягом  віків  створювалися  і  удосконалювалися
культурні  види,  які  об’єднують  величезну  кількість  сортів.
Основними  географічними  центрами  походження
найпоширеніших  в  Україні  плодових  рослин  є  Закавказзя,
Середня Азія, Китай, Корея, Японія, Афганістан. Тут виникли і
сформувалися яблуня, груша, абрикос, вишня, олива. Вторинним
центром,  де  сформувалося  багато  сортів,  стала  Європа.
Батьківщиною  багатьох  ягідних  культур  є  Європа,  Сибір,
Північна Америка.

 Сорт  (калтівар)  – поняття,  що  стосується  культурних
рослин,  оскільки  сорти  виникали  в  процесі  господарювання
людини, під її опікою. Сорт відображає господарську значимість,
корисність тої чи іншої рослини, і сортом називають створену

шляхом селекції сукупність культурних рослин, які володіють

певними  спадковими  морфологічними,  біологічними  та

господарсько-цінними  ознаками  та  властивостями.  Таким
чином, об’єктом роботи селекціонера є сорт культурної рослини. 

Нові  сорти  повинні  поєднувати  високі  смакові  якості,
привабливий  вигляд  плодів,  високу  зимостійкість,  стійкість  до
несприятливих  факторів  зовнішнього  середовища  та  патогенів,
високу  щорічну  врожайність,  а  для  плодових  –  раннє
плодоношення і довговічність. 

Для  селекціонера  є  обов’язком  знати  систематику
плодових  культур,  орієнтуватися  в  родовому,  видовому  та
сортовому  розмаїтті  зеленого  світу.  Залучення  у  селекційні
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програми  диких  форм,  які  часто  є  донорами  цінних  генів
стійкості до несприятливих факторів природного середовища та
до патогенів, дозволить підвищити адаптивність і продуктивність
існуючих  сортиментів.  Великі  перспективи  має  міжвидова  і
міжродова селекція.  Поєднання геномів різних за походженням
форм дозволяє створити нові рослини, які не існують у природі,
урізноманітнити наші сади прекрасним і корисним. 

Таблиця 2 
Виробничо-біологічне групування

Г р у п а
Представник

Зерняткові
Яблуня, груша, айва, аронія, горобина, ірга, глід, 
мушмула

Кісточкові
Вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алича,

дерен (кизил), обліпиха, мигдаль

Горіхоплідні
Волоський горіх, ліщина фундук, мигдаль,

фісташка, каштан їстівний, пекан, кедр
сибірський

Ягідні
Суниця, смородина і порічки, малина, ожина,

чорниця, лохиня, брусниця, журавлина,
шовковиця, калина

Субтропічні

Цитрусові: лимон, апельсин, мандарин,
грейпфрут, кінкан,  цитрон, бігардія та інші, а
також інжир, гранат, маслина, хурма, фейхоа,

авокадо, унабі, зізіфус

Тропічні
Банан, ананас, манго, динне дерево (папайя),
фінікова і  кокосова пальми, дуріан, хлібне

дерево, анакардія

В  Україні  за  біологічними  і  виробничими  ознаками  всі
плодові  рослини  прийнято  об'єднувати  в  групи:  зерняткові,
кісточкові, горіхоплідні, ягідні, субтропічні і тропічні (табл. 2).

За  зовнішнім  виглядом  –  морфологічними   ознаками  –
плодові  і ягідні рослини об’єднують в п’ять груп: дерева, кущі,
напівкущі, багаторічні трав’янисті та ліаноподібні рослини (табл.
3).   
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Таблиця 3
Групування рослин за біолого-морфологічними формами

Форма рослин Вид

Дерева
Яблуня, груша, черешня, волоський горіх,
шовковиця,  пекан,  каштан,  абрикос,
персик та інші.

Кущі
  Смородина  і  порічки,  аґрус,  фундук,
калина, деякі види    вишні та інші.

Напівкущі
Малина,  ожина,  журавлина,  чорниця,
брусниця, морошка та інші.

Багаторічні  трав’я-
нисті рослини

Всі види суниць.

Ліаноподібні
рослини

Лимонник  китайський  (шізандра),
актинідія, виноград.

    
Контрольні питання

1. Що  таке  родина,  рід  і  вид  культурних  рослин?   Дайте
визначення цих термінів. 

2. Дайте визначення поняттю сорт культурних рослин. 
3. Як  систематизують  плодові  культури  за  виробничим

призначенням?
4. Як групують плодові культури за біолого-морфологічними

формами?
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Розділ 1

РОДИ І ВИДИ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР 

Ботанічна класифікація зерняткових культур 
Основні види роду Malus Mill.

Рід  Malus  Mill.,  який  належить  до  підродини  яблуневих
Pomoidae  L.   об’єднує  понад  30  видів  яблуні. Дикі  види  роду
поширені лише в північній півкулі Землі. 

       

Родина розанних
Rosaceae L.

Підродина яблуневих
Pomoidae L.

     Рід яблуня
Malus Mill.

Яблуня лісова
M. silvestris Mill.

     Яблуня ягідна
   M. baccata Borkh.

Яблуня Недзвецького
M. niedzvetzkyana Sch.

Яблуня Сіверса
M. sieversii Roem.

Яблуня сливолиста
M. prunifolia Borkh.

Яблуня низька
M. pumila Mill.

Яблуня квітчаста
M. floribunda Sieb.

       Парадизка
M. pumila var.
paradisiaka Sar.

Дусен
M. pumila var.
praecox Borkh.

Яблуня Саржента
M. sargetii Rehd.

Гібридні види

Яблуня східна, або
       Кавказька 
M. orientalis Uglitzk.

Яблуня Цумі
M. zumi (Mats)

Rehd.

Яблуня робуста або
ренетка пурпурова
M. robusta (Carr)

Rehd.
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Рис. 2. Систематика роду Malus Mill.
Центри  походження 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИДИ

 Яблуня лісова (M. silvestris Mill., 2n=34). У дикому стані
росте по всій Європі у лісових масивах. Північна межа ареалу –
Карелія, на сході – до Волги, на півдні – до Північного Кавказу. В
Сибіру і Середній Азії в природі не зустрічається. 

Рис. 3. Ареал поширення яблуні лісової

25



Рис. 4. Дерево яблуні лісової

а

б
Рис. 5. Поліморфність ознак (а, б)  плодів у яблуні лісової
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 Дерево  сягає  7  м.  Крона  густа  і  широка,  з  колючками  на
стовбурі. Пагони, листя і бруньки без опушення. Плоди до 2 см в
діаметрі,  хоча  зустрічаються  форми  з  більшими  плодами.
Забарвлення при достиганні жовте з рум’янцем. Смак плодів кисло-
терпкий, звідси й народна назва виду – кислиця. Вид зимостійкий,
але  звичайно  не  може  конкурувати  з  сибірськими  видами.
Вважають, що яблуня лісова є родоначальником сортів помірного
клімату.  Типовим  сортом,  що  веде  своє  походження  від  яблуні
лісової є Антонівка Звичайна.

Яблуня  домашня (M.  domestica  Borkh, 2n=34,  51,  68).
Родоначальниками виду  стали M. silvestris L. і М. pumila Mill., і
дали  величезну кількість культурних форм, понад 10000 сортів.
Вид  об’єднує  всі  селекційні  та  старі  місцеві  сорти.  Більша
частина сортів це внутрішньовидові  і міжвидові гібриди, а також
сорти-клони –  відібрані брунькові мутації.

 Серед  сортів  яблуні  переважають  диплоїди  (2n=34),  існує
велика  кількість  триплоїдів  (2n=51)  і  тетраплоїдних  форм
(2n=68). Для триплоїдних форм характерними є слабо виражена
періодичність плодоношення, здатність до тривалого зберігання
плодів, підвищена стійкість до хвороб, пізньостиглість. Але вони
мають високий рівень стерильності плодів (безнасінність), через
що їх не використовують в схрещуваннях.

ВИДИ,  ПОШИРЕНІ НА КАВКАЗІ, МАЛІЙ І
СЕРЕДНІЙ АЗІЇ

 Яблуня  кавказька,  або  східна  (M.  orientalis  Uglitzk.,  2
n=34). Поширена на Кавказі, зустрічається в Ірані та Малій Азії.
Надзвичайно поліморфний вид. Дерева дуже сильнорослі, в лісах
сягають  25  м.  Але  на  відкритих  місцевостях  8-10  м.  Щедро
плодоносить, але має періодичність плодоношення. Плоди дрібні,
гіркувато-кислі, без рум’янцю. Вважають, що яблуня східна при
міжвидовій  гібридизації  з  яблунею  низькою  та  лісовою  стала
родоначальницею  стародавніх  сортів  Розмарин  білий,  Ренет
ананасний та інших. 

 Яблуня Сіверса (M. sieversii Roem., 2 n=34). Поширена в
Середній  Азії, Памірі та Тянь-Шані. Навколо Алма-Ати утворює
зарослі яблуневих лісів, а також займає цілу смугу в передгір’ях
Заіллійського Алатау. На гірські схили піднімається на висоту до
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1500-1900м. Дерева могутні 14 м висотою, з окружністю штамбу
до 3,5 м. В гірських умовах рослини значно слабше розвиваються
і  сягають  до  4  м,   часто  мають  карликовий  вигляд.  Шкірясте
листя  обернено  яйцевидне,  з  низу  опушене.  Вид  надзвичайно
поліморфний за плодами. Деякі форми не поступаються за якістю
плодів культурним сортам яблуні. Цей вид став родоначальником
середньоазіатських  сортів  яблуні  і  надзвичайно  цінний  для
селекції  яблуні.  Використовується  як  підщепа  в  країнах
Середньої Азії.

 

Рис. 6. Цвітіння яблуні Сіверса

Яблуня низька (M. pumila Mill., 2n=34) Поліморфний вид
за  морфологічними  ознаками.  Вважається  найбільш  давнім
окультуреним  видом.  В  природі  зустрічаються  лише  здичавілі
форми. Ареал поширення Кавказ, Мала Азія, частково Середня
Азія, зустрічається в Південній Європі. Утворює повітряні корені
на стеблі – берноди. В межах виду виділяють два підвиди: райка,
або парадизка  та дусен. 

Парадизка (M. pumila var. paradisiaka Sar.) – слаборосла (2-
2,5м) не зимостійка форма, з поверхневим не глибоким корінням,
стебло без колючок. Вважають, що походить з Ірану. Поліморфна
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за  формою  листків,  плодів  та  забарвленням.  В  межах  підвиду
відібрали велику кількість форм – карликових підщеп (М9, М8 та
інші). 

Дусен  (M.  pumila  var.  praecox  Borkh.)  –  середні  за  силою
росту дерева (3-4 м), поліморфні за морфологічними ознаками та
зимостійкістю.   Стала  базовою  формою  для  створення
напівкарликових  та  середньо  рослих  клонових  підщеп  яблуні
(М2, М-3, М4, М5, М7 та інші).  

Рис. 7. Цвітіння яблуні низької

Яблуня  Недзвецького (M.  niedzvetzkyana  Sch.,  2n=34).
Дико росте на Тянь-Шані, в  Середній Азії зустрічається лише в
культурі. Сорти цього виду об’єднують під назвою кульджинки.

Для виду характерна наявність  червоного  пігменту  в  деревині,
квітах,  м’якоті  плодів.  На  базі  виду  створено  ряд  форм  для
декоративного  садівництва.  Вид  є  цінним  для  селекції  на
червономякушеві   плоди  яблуні.  Деякі  систематики  вважають
яблуню Недзвецького підвидом яблуні низької, оскільки ознаки
цього виду можна спостерігати у деяких культурних сортів. 
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Рис. 8. Яблуня Недзвецького в цвіту

Рис. 9. Плоди яблуні Недзвецького 
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СХІДНО-АЗІАТСЬКІ ВИДИ

 Яблуня сливолиста, або китайка (M. prunifolia Borkh., 2
n=34, 51, 68). Ареал поширення Північний Китай. Сливолистою
назвали через схожість її листя з листками сливи.  Існує  гіпотеза,
що цей вид є міжвидовим гібридом між М. pumila та M. baccata.
Дерево  невисоке,  тонке  з  дрібними,  до  20  г,  яскраво
забарвленими помаранчево-червоними плодами, придатними для
переробки.  Вино,  соки,  повидло,  джеми  та  інше  надзвичайно
високої  якості.  Вид  виключно  цінний  в  програмах  селекції  на
високу зимостійкість.

Рис. 10. Плоди яблуні сливолистої

         Яблуня ягідна, або сибірка (M. baccata Borkh.,  2n=34).
Ареал  поширення –  Південно-східний  Сибір  і  Далекий  Схід.
Надзвичайно морозостійка (до – 56° С). Росте по берегах річок, в
долина, зустрічається на схилах гір. Плоди надзвичайно дрібні до
1 см в діаметрі. Цінна в селекції на морозостійкість.
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Рис. 11. Плоди яблуні ягідної

  Яблуня  Саржента (M.  sargetii  Rehd.,  2n=68).  Ареал
поширення  –  Японія   і  Далекий  Схід.   Не  виділяється  якістю
плодів,  але  цінна  для  селекційних  програм  на  стійкість  до
основних хвороб яблуні. Імунна до парші і борошнистої роси.

Рис. 12. Яблуня Саржента в цвіту
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Яблуня квітчаста (M. floribunda Sieb., 2n=34). Поширена в
Японії і тільки, як декоративна форма. Росте у вигляді дерева, або
куща. Поліморфна за формою і опушенням листя. Плоди дрібні,
практично  не  їстівні.   Одна  з  найчарівніших  декоративних
яблунь.  Носій  гену  стійкості  до  парші.  Використана  в
селекційних  програмах  на  створення  сортів  імунних  до  цієї
хвороби (Прима, Присцилла, Пріам, Ліберті, Макфрі та інші).

Рис. 13.  Деревце Malus floribunda Sieb.
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Рис. 14. Цвітіння яблуні Malus floribunda Sieb.

Рис. 15. Плоди яблуні Malus floribunda Sieb.

Гібридні види. Яблуня Цумі (M. zumi (Mats) Rehd.), 2n=34)
–  складний гібрид між яблунею Зібольда,  різновидністю яблуні
ягідної і яблунею маньчжурською. Поширена в Японії. Викорис-
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товується  як  декоративна  культура.  Донор  стійкості  до
борошнистої роси.

Рис. 16. Яблуня цумі в цвіту
  

Рис. 17. Плоди ранетки пурпурової
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Яблуня робуста, або ранетка пурпурова (M. robusta (Carr)
Rehd., 2n=34)  –  гібрид  між  яблунею  сливолистою  і  яблунею
ягідною.  Поширена  в  Сибіру  і  Північному  Китаї.  Вид  високо-
морозостійкий і посухостійкий. Має домінантний ген стійкості до
борошнистої роси.

Основні види роду Pуrus L.

Рід  груша  Pуrus  L.  налічує  до  60  видів.  При  спонтанній
гібридизації  багатьох  видів  груші  і  наступному  доборі  кращих
форм протягом віків людством створено понад 5 тис. сортів, які
об’єднують у культурний вид груша домашня –  Pуrus domestica
Medik.

  Родина розанних
Rosaceae L.

Підродина яблуневих
Pomoidae L.

Рід Pуrus L.

     Груша лісова
      P. communis L.

Груша кавказька
P. caucasica Fed.

Груша уссурійська
P. ussuriensis Maxim.

Груша австрійська
P. austriaca A.Kerner

Груша лохолиста
P. elaеagrifolia Pall.

Груша піщана
P. serotina Rehd.

Груша шалвійолиста  
P. salvipolia D.C.

Груша верболиста
P. salicifolia Pall.

  Груша Вретшнейдера
 P. bredschneideri Rehd.

Рис.18. Систематика роду Pуrus L.

 Як і у яблуні серед сортів груші відомо диплоїдні форми
(2n=34),  а  також  триплоїди  (2n=51)  і  тетраплоїди  (2n=68).

Груша снігова
P. nivalis Jaeg.

Груша березолиста
P. betulifolia  Pall.

Груша сирійська
P. cyriaca Boiss.
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Сортове розмаїття виникло від  спонтанних та цілеспрямованих
міжвидових  та  внутрішньовидових  схрещувань,  а  також
брунькових мутацій, явищ  поліплоїдії та інших.

Найбільша кількість форм на різних етапах розвитку виду
виникла  від  гібридизації  видів  груші  сірійської,  груші
верболистої,  груші лісової,  груші снігової  та  груші лохолистої.
Далекосхідний ареал груші  домашньої  створений на базі  видів
груші уссурійської та груші піщаної.

Центри  походження

           Рід  груші  відомий лише в  північній  півкулі.  Ареал
поширення  диких  видів  –  від   гір  Атласу  в  північній  Африці,
Західна  Європа,  середня  і  південна  (крім  Піренейського  пів-
острова  і  Британських  островів),  Мала  Азія,  Середня  Азія,
Південний Сибір, Китай, Тайвань, Корейський півострів і Японія.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИДИ

 Груша  звичайна,  лісова (P.  communis  L.,  2n=34).
Найбільш поширений вид. Дико росте в Європі. Дерево велике, з
високим штамбом, утворює глибоку кореневу систему. До ґрунту
невимогливе. Гілки з колючками. Листя велике, еліптичне. Плоди
кулясті,  або  груше-подібні,  розмаїтого  забарвлення,  різних
строків достигання.

Груша звичайна – поліморфний вид, вважають, що ряд інших
видів  виділилися  з  груші  звичайної  і  адаптувалися  до  певних
регіонів (груша австрійська, груша кавказька та інші). 
         Груша австрійська (P. austriaca A.Kerner., 2n=34) – росте
дико  в  Швейцарії,  Австрії,  Чехії  і  Словаччині,  Угорщині  та
Румунії.  За  морфологічними  ознаками  подібна  до  груші
звичайної.  Різниться  масою  та  формою  плодів,  опушенням
пагонів і листя.

Груша шавлійолиста (P. salviofolia D.C.) – зустрічається в
західній  і  південній  Європі  від  Франції  і  Белігії  до  Криму.
Виділяється слабшим ростом, будовою листя, посухостійкістю.
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Рис.19. Дерево лісової груші в полі
     

Рис. 20. Гілка з плодом груші лісової
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         Груша снігова (P. nivalis Jaeg., 2n=34)  – росте і Південно-
східній  Європі,  зокрема на Балканах,  а також  зустрічається в
Малій Азії, часто створюючи цілі зарослі. Вважають, що цей вид
сформувався  на  Європейському    континенті  і  став  одним  з
родоначальників європейських сортів. 
         

Рис. 21. Груша снігова 

Груша  снігова  менш  зимостійка,  ніж  груша  лісова,  але
посухостійка. Дерево з широкою кроною, гілки короткі,  товсті,
без  колючок.  Пагони  і  листя  густо  вкриті  сріблясто-білим
опушенням.  Плоди  великі,  5  см  в  діаметрі,  жовто-зелені  з
яскравим рум’янцем, кисло-терпкуваті. М’якоть тверда і в’яжуча,
придатна для споживання лише після  морозів  і  першого снігу.
Звідси і назва виду.
                                
ВИДИ, ПОШИРЕНІ НА КАВКАЗІ, МАЛІЙ І СЕРЕДНІЙ АЗІЇ

              Груша кавказька (P. caucasica Fed., 2n=34) Поширена на
Кавказі  аж  до  1500  м над  рівнем  моря,  створюючи  цілі  ліси.
Світлолюбна рослина, переважно росте на відкритих для сонця
місцях.  Мезофільний,  вітростійкий,  але  неморозостійкий  вид.
Дерево велике, з пірамідальною кроною. Не утворює кореневої
порослі. Плодові гілочки завершуються колючкою. Плоди тверді,
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округлі,  або  плескато-округлі,  споживати  можна  лише  після
повного дозрівання.

Рис. 22. Плід груші кавказької

         Груша лохолиста (P. elaеagrifolia Pall., 2n=34)  – росте
дико  в  Малій  Азії,   Закавказзі  і  Криму.   Зустрічається  на
Балканах. Росте на сухих кам’янистих схилах. 

Рис. 23. Плодоношення груші лохолистої
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Світлолюбна рослина, росте лише на відкритих ділянках і
узліссі. Посухостійка і відносно морозостійка. Витримує засолені
ґрунти.  Застосовується  як  посухо-  і  жаростійка  підщепа  для
культурної  груші.  Дерево,  або  невисокий  кущ  з  густою
колючкуватою   кроною  з  видовженими  сильно  опушеними
листками і  пагонами.  За  морфологічними ознаками близька до
груші снігової.

 Груша верболиста (P. salicifolia Pall., 2n=34) – поширена в
північному Кавказі,  Ірані,  Малій  Азії.  Ареали зростання – сухі
кам’янисті схили, скелі і навіть засолені ґрунти. Невисоке дерево
або кущ з густою плакучою кроною з колючками. Пагони і листя
густо опушені. Плоди округлі, або широко-груше-подібні, дрібні
до  2  см  в  діаметрі.  Утворює  велику  кількість  прикореневої
порослі. Високо посухостійкий вид. Сильно уражується паршею.

Рис. 24. Груша верболиста

Груша сірійська (P. cyriaca Boiss., 2n=34) Ареал поширення
південь Вірменії та східні терени Малої Азії, Сирії та гірському
Лівані.  Росте  у  високогірних  лісах,  найбільш  холодостійка  і
посухостійка  серед  груш Кавказу,  вважається  одним з  предків
груші  домашньої.  Дерево  з  плескатою  кроною,  колючими
пагонами, червоною корою. Листя шкірясте не опушене. Плоди
грушоподібні, дрібні (до 2 см в діаметрі), темно-бурі практично
не їстівні.
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СЕРЕДНЬОАЗІАТСЬКІ ВИДИ

Груша  Регеля,  або  різнолиста  (P.  regelii  Rehd.,  P.
heterophylla  Rgl.  et  Schmalh.).  Поширена  в  Середній  Азії  на
кам’янистих  схилах,  добре  почувається  і  на  вологих  ґрунтах
долин. Ареал зростання сягає в горах 1200м над рівнем моря. Вид
посухостійкий.  Переважно  зустрічається  у  вигляді  куща,  або
дерева  висотою  до  10  м.  Листя  перисто-розсічені,  молоді  –
опушені,  пізніше опушеність  втрачається.  Для виду характерна
гетерофілія.  Плоди плескато-округлі,  грушоподібні,  дрібні  до 3
см  в  діаметрі.  Використовується  як  посухостійка  підщепа.
Вважається родоначальником середньоазіатських сортів груш.

Груша бухарська  (P.  bucharica  Litv.)  Ареал поширення –
гірський Таджикистан на висоті 1200-1600м над рівнем моря, на
південних схилах Гіссарського хребта, в Західному Тянь-Шані і
на Памірі і  Алтаї.  Ксерофільний вид. Дерево до 15 м висотою.
Молоді пагони опушені, листя з пильчастою зубчастістю. Плоди
до 5 см в діаметрі,  кулясті.  М’якоть соковита, в’яжуча,  сильно
гранульована. Вид – цінна підщепа для місцевих сортів груш.

Рис. 25. Ареал поширення груші Регеля
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Рис. 26. Груша Регеля: плід і листя.

Рис. 27. Цвітіння груші Регеля
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СХІДНО-АЗІАТСЬКІ ВИДИ

Груша  уссурійська (P.  ussuriensis  Maxim.,  2n=34) –
найбільш   морозостійкий  вид.  Витримує  максимально  відоме
зниження  температури  до  -56°С.  Росте  на  Далекому  Сході,
Північному Китаї,  Кореї.  В Сибіру від Омська до Хабаровська.
Росте в долинах рік, на узліссях поодиноко, або групами. 

Рис. 28. Цвітіння груші уссурійської 

Рис. 29. Плодоношення груші уссурійської
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Дерево  з  кулястою  кроною,  поверхневою  кореневою
системою.  Плоди  округлі,  зелено-жовті,  до  3  см  в  діаметрі.
М’якоть груба, в’яжуча, але підчас зберігання ніжна соковита і
запашна.  В  межах  виду  зустрічаються  форми  з  великими
плодами,  які  культивуються  місцевим  населенням.
Використовується в селекції, як донор морозостійкості. 

Груша піщана (P.  serotina  Rehd. 2  n=34),  синонім  груша
груше листа (P.  pyrifolia  Burm.) –  батьківщина  Центральний і
Західний Китай. 

Дерево до 15 м висотою. Пагони червоно-коричневі. Плоди
кулясті, бурі, м’якоть борошниста. Прародичка східно-азіатських
сортів груші, плоди у яких великі видовжені, з дуже соковитим і
солодким,  але  грубим   м’якушем,  який  швидко  стає
борошнистим. Вид стійкий до парші, іржі, бактеріального опіку
та  інших  захворювань,  через  те  в  селекційних  програмах
використовується як донор стійкості до основних хвороб. 

Рис. 30. Цвітіння груші піщаної
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Рис. 31. Плодоношення груші піщаної

Груша березолиста (P. betulifolia  Pall., 2n=34). Поширена в
Китаї. Не вимоглива до ґрунтів.  Добре росте на сухих, глинистих
ґрунтах. Витривала до засолення. 

Рис. 32. Плодоношення груші березолистої

46



Груша  березолиста  має  глибоку  кореневу  систему,  може
рости на галькових кам’янистих ґрунтах, стійка до вітрів. Дерево
до  10  м  висотою.  Молоді  пагони  опушені,  з  яскраво-зеленим
лопатевим листям. Плоди дрібні до 1,5 см в діаметрі, коричневі, з
опадаючою чашечкою.

Груша  Бретшнейдера (P.  bredschneideri  Rehd.,  2  n=34).
Культурний вид батьківщина якого – Північний Китай, об’єднує
багато сортів під назвою "Лі". 

    

Рис. 33. Плодоношення груші Бретшнейдера 

Вважають  грушу  Бретшнейдера  гібридом  між  грушею
піщаною і грушею березолистою. Зустрічається в Середній Азії, в
районах Ташкенту і Алма-Ати. Дерево з гладенькими гілками, з
пурпурово-бурою корою. Великими квітами до 3 см в діаметрі.
Плоди дрібні 3 см, але зустрічаються форми з великими плодами.
М’якоть соковита, м’яка. 
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РОДИ І ВИДИ АЙВИ

У виробництві  під  назвою айва об’єднують представників
трьох родів:  Cydonia Mill.,  Chaenomeles  Lindi.  і  Docynia Decne.
Всі роди представлені видами, що мають по 2n=34.    

Родина розанних
Rosaceae L.

Рід
Cydonia Mill

Рід
Chaenomeles Lindi

Рід
Docynia Decne.

Айва звичайна
C. oblonga Mill.

Хеномолес японський
Ch. Japonica Lindl

Хеномелес катаянський 
Ch.cathagensis C.K. Schneid.

Рис. 34. Систематика айви.

Рід  Cydonia  Mill  в  культурі  представлений лише одним
видом  –  айва  звичайна,  яка  має  промислове  значення.
Батьківщина  айви  звичайної (C.  oblonga  Mill.,  2n=34)  –
Північний  Іран,   Закавказзя,  Мала  Азія.  В  дикому  стані
зустрічається  в  Середній  Азії,  Північному  Кавказі,  Криму,  на
Балканах, в країнах Південної Європи. У складі виду виділяють 5
форм,  які  різняться  формою  плодів  і  морфологічними
особливостями в будові рослин.

Рід Chaenomeles Lindi., налічує 4 види, батьківщиною яких
є  Китай  і  Японія.  З  роду  хеномелес  впроваджений в  культуру
хеномелес японський (Ch. Japonica Lindl.,  2n=34.) або, як часто
називають  ця  рослину  –  айва  японська,  яку  використовують
скоріше, як  декоративну рослину, хоча плоди цього виду можна
споживати.  Окремі  форми  використовують,  як  купажуючу
культуру для збагачення продуктів переробки з яблук та груші
вітаміном С, якого міститься в плодах хеномелесу 100-224 мг %.

Хеномелес Маулея (низька
айва) Ch. maulei C.K.

Schneid.
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Рід Docynia  Decne.  (2n=34),  або  айва  вічнозелена,  має
декоративне значення.

Рис. 35. Айва звичайна

Рис. 36. Цвітіння хеномелесу японського 
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Рис. 37. Плодоношення хеномелесу

Рис. 38. Плоди хеномелесу в розрізі.
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Інші зерняткові

    До зерняткових відносять ще декілька родів,  які мають
менше виробниче  значення,  ніж яблуня,  груша та  айва,  але  їх
також можна споживати свіжими, і   вони є чудовою сировиною
для  переробки,  містять  велику  кількість  біологічно  активних
речовин. 

Родина розанних
Rosaceae L.

Рід
Горобина
Sorbus L.

Рід
Аронія

Aroria Pers.
(Medic.)

Рід
Мушмула

Mespilus L.

Рід
Глід

Crataegus
L.

Рід
Ірга

Amelane-
hier

Medic.
 

Горобина
звичайна

S. aucuparia L.

Аронія
Чорно-
плідна

Ar.
Мelano-

carpa Eliot

Мушмула
кавказька
M. germa-

nica L.

Cr.
аzarolus L.

Ірга
кругло-
листа

A. rotundi-
folia Lam.

Cr.oriental
is L.Горобина

садова
S. domestica L.

Аронія
червоно-

плідна Ar.
arbutifolia

Elliot. 

Cr. oxya-
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Рис. 39. Систематика інших зерняткових.

Рід Горобина  (Sorbus  L.)  налічує  84  види  і  багато
міжвидових гібридних форм. Більшість видів – диплоїди (2n=34),
біля  20  видів  триплоїди  (2  n=51)  і  тетраплоїди  (2n=68).
Найпоширеніші,  які  мають  певне  використання  види  горобина
звичайна, горобина домашня.  
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            Горобина звичайна (S. aucuparia L., 2n=34). Високо
зимостійкий  вид,  невибагливий  до  ґрунтів,  тіневитривалий.
Ареал  величезний,  росте  по  всій  Європі  і  Західному  Сибіру.
Великого  значення,  як  плодова  культура  не  має,  але  з  плодів
можна виготовляти соки, пастилу, варення, джеми, шипучі напої.
В  результаті  селекційної  роботи  з  цим  видом  отримано  ряд
сортів:  Кубова,  Червона,  Жовта.  Від  міжвидових  схрещувань
сорти  Бурка  (горобина  звичайна  х  горобина  альпійська),
міжродових  схрещувань  –  Гранатна  (горобина  звичайна  х
великоплідний  глід),  Лікерна  (горобина  звичайна  х  аронія
чорноплідна), Рубінова і Красуня  (горобина звичайна х груша),
Мічурінська Десертна (Лікерна х мушмула). 

Рис. 40. Горобина звичайна

Горобина  домашня,  або  садова (S.  domestica  L., 2n=34).
Об’єднує  культурні  форми,  обмежено  вирощується  в  Криму  і
Півдні України в садах і на гірських схилах. Загалом налічують
до 30 сортів. Селекційна робота з цією культурою незначна.
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Берека, або гологовина (S. torminalis L., 2n=34). Поширена
в Західній  Європі, зустрічається в Криму і на Балканах. 

Плоди до 18 мм, жовтувато-бурі. Рослина тіньо-витривала,
дерева сильнорослі,  але поступається морозостійкістю горобині
звичайній.  Легко  схрещується  з  грушею,  мушмулою,  айвою,
іргою, глодом і яблунею, через що цінна для селекційної роботи.

а

б

Рис. 41. Горобина S. torminalis L. –  берека (гологовина):
 а – цвітіння; б – плоди.  
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Горобина  арія (S.  aria  Grantz.,  2n=34).  Неморозостійкий
вид, поширений в Південній Європі і  зустрічається на Кавказі.
Плоди до 15 мм, борошнисті і прісні на смак. Використовуються
для переробки. Цінна для селекції. 

а 

 
б

Рис. 42. Горобина арія: а – суцвіття; б – плоди.
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  Аронія (Aroria  Medik.)  –  ендемік  Північної  Америки.
Об’єднує  близько  15  видів.  Плоди  цієї  культури  надзвичайно
цінні, насамперед для лікування гіпертонічної хвороби. Найбільш
поширений у культурі вид аронія чорноплідна (Ar. мelanocarpa
Elliot.,  2n=34).  В  декоративному  садівництві  в  Україні
зустрічаються  ще  два  види  –  аронія  червоноплідна (Ar.
arbutifolia Elliot.) і аронія сливолиста (Ar. prunifolia Rehd.)

Перспективна в  селекції  робота  з  аронією чорноплідною,  з
якою провадять аналітичну селекцію в межах виду і  міжродові
схрещування  з горобиною (Sorbus L.) та іншими зернятковими
культурами.

 

Рис. 43. Аронія чорноплідна

 Мушмула (Mespilus  L.)  Рід  представлений одним видом
мушмула  звичайна,  або  кавказька  (M.  germanica  L.,  2n=34).
Мушмула  росте  в  лісах  Кавказу,  Криму  та  Середній  Азії,
заслуговує на увагу і в нашій країні, оскільки плоди цієї культури
є цінною сировиною для кондитерської промисловості.
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Рис. 44. Мушмула звичайна

Рис. 45. Мушмула японська – локва
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Крім  мушмули  кавказької  під  цією  назвою  відома  інша
плодова культура – мушмула японська, або субтропічна (локва),
яка відноситься до роду Eriobotria Lindl.

    Основними методами селекційної роботи з мушмулою є
відбір  в природних популяціях а також віддалена гібридизація.
Зокрема, мічурінський сорт горобини Лікерна створений шляхом
гібридизації горобини звичайної з мушмулою кавказькою.

    Ірга  (Amelanehier  Medic.)  Рід  об’єднує  25  видів.
Найбільш  перспективні  види:  ірга  круглолиста  (A.  rotundifolia
Lam.), ірга канадська (A. canadensis L.), ірга колосиста (A. spicata
Koch.),  які  мають  по  2n=68;  малоплідна  (A.  oligocarpa  Roem.),
рясно-квітуча (A.  florida  Lindl.),  вільхолиста (A.  alnifolia  Nutt.),
утахська (A. utachensis Koehne.) і азіатська (A. asiatica Lam., по
2n=34.  В  Україні  найчастіше  зустрічається  ірга  колосиста.  Як
садова культура ірга вирощується переважно в північних зонах
плодівництва.  Дрібні  плоди  ірги  використовують  для
виготовлення різних продуктів переробки, а також сушать.

   Селекційна робота з іргою в Україні практично не ведеться.
В  Росії  існують  селекційні  програми  по  доборах  з  природних
популяцій  з  наступною  внутрішньовидовою  і  міжвидовою
гібридизацією,  та  в  США,  в  межах  виду  ірги  круглолистої,
створено культурні сорти для промислового виробництва плодів.

Рис. 46. Ірга колосиста в цвіту
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Рис. 47. Плодоношення ірги колосистої

Рис. 48. Деревце ірги канадської в цвіту
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Рис. 49. Плодоношення ірги круглолистої

  Глід   (Crataegus L.). Рід представлений кількома сотнями
видів із поліплоїдним рядом від 32 до 72 хромосом. Види глоду в
основному вирощуються як декоративні форми, але плоди видів
Cr.  аzarolus  L.  і  Cr.  orientalis  L.  можна  споживати  свіжими  і
переробляти,  виготовляючи  джеми,  варення,  киселі,  компоти.
Квіти,  листя  як  і  плоди,  можна  застосовувати,  як  лікарську
сировину.

В  Україні  найбільш  поширений  глід  звичайний,  або
колючий (Cr.  oxyacantha  L.,  2n=32,  34).  Росте  деревцем,  або
могутнім кущем, невибагливий до ґрунтових умов. Зимостійкий,
світлолюбний і посухостійкий вид. Зустрічається в підліску, ярах,
полях.  Селекційна  робота  направлена  на  створення  більш
великоплідних форм з високими декоративними властивостями і
фармакологічними якостями. 

Глід  понтійський  (Cr.  pontica  Koch.,  або  Cr.  аzarolus  L.,
2n=68). Дерево, висотою до 10 м, росте на східному Закавказзі,
Середній  Азії.  В  межах  виду  виділяють  культурні  форми,  які
вирощуються в садах цього регіону. Для виду характерні великі
зеленувато-жовті м’ясисті сильно сплюснуті їстівні плоди.
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Рис. 50. Плоди глоду звичайного

Глід  східний (Cr.  orientalis  Pall.,  2n=68).  Дерево,  або
могутній  кущ  з  великими  червоно-оранжевими  їстівними
плодами. Поширений в горах Криму і Кавказу. В цьому регіоні
зустрічаються і культурні форми цього виду.

Глід  одноматочковий  (Cr.  monogina  Jacg.,  2n=32,  34).
Дерево,  або  великий  кущ,  поліморфний  за  будовою  квітки  та
будовою деревини. Формує лише одну кісточку. Росте на теренах
Східної Європи, в Криму і на Кавказі.  

Рис. 51. Глід одноматочковий
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Рис. 52. Глід кроваво-червоний

   Глід  криваво-червоний,  або  сибірський  (Cr.  sanduinea
Pall.,  2n=32,  34).  Дерево,  або  кущ,  надзвичайно  зимостійкий,
поліморфний  за  ознаками  квітки  і  габітусом.  Поширений
східніше Волги, західному і східному Сибіру та Середній Азії. 

Ботанічна класифікація групи кісточкових
культур

 
В  сучасній  систематиці  співіснує  декілька  підходів  до

класифікації  кісточкових культур.  За  систематикою Енглера до
роду Prunus відносять всі види плодових культур плід у яких –
однонасінна кістянка. Таким чином в один великий рід об’єднали
вишню, черешню, сливу, мигдаль, абрикос і персик. За системою
М.В. Ковальова та К.Ф. Костіної  з  1956 р.  виділено підродину
Prunoideae, в яку включено п’ять родів: рід Prunus L., з підродами
Euprunus і Prunocerasus; рід Cerasus, з підродом Microcerasus; рід
Armeniaca, рід Amygdalus та рід Persіca. Систематика радянських
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вчених була запроваджена в країни Східної Європи,  але з 1976 р.
там  повернулися  до  системи  Енглера,  якою  продовжували
користуватися їхні сусіди в Західній Європі.

           
Родина розанних

Rosaceae L.

Підродина сливові
Prunoideae

Рід
Prunus L.

Рід
Armeniaca Mill.

Рід
Persіca Mill.

Слива
домашня

P. domestica
L.

Слива
американська
P. аmericana

March.

Абрикос
чорний

A. dasycarpa
Pers.

Персик
звичайний

P. vulgaris Mill

Тернослива
P. domestica,
ssp insititia L.

Слива
канадська
P.nigra Ait.

Абрикос
японський

A. mume Sieb.

Персик
ферганський
P. ferganensis
Kovet et Kost

Терен
P. spinosa

L.

Інші види
америка-

ських слив

Абрикос
сибірський

A.sibirica Lam.

Персик
кяньсуанський
P. kansuensis

Rehd.

Алича
P. divaricata Led.

(P. cerasifera Ehrh.)

Абрикос манч-
журський

A. manshurica
Skvortz.

Персик
Давида

P. davidiana
Franeh.

Слива китайська
або японська,

P. salicina Lindl.

Абрикос
звичайний

A. vulgaris Mill.

Персик дивний
P. mira Koehne
Kovet et Kost

Рис. 53. Систематика родів Prunus L., Armeniaca Mill. і Persіca
Mill.

Euprunus Prunocerasus
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З  1995  р.  в   Україні  зроблена  спроба  користуватися
систематикою Енглера. В каталогах сортів плодових культур вже
вишню і черешню, а також абрикос і  персик заносили до роду
Prunus. Але  в підручника з плодівництва, а також селекції надалі
продовжують  використовувати  систематику  радянської  епохи.
Хоча  цей  підхід  до  систематики  кісточкових  логічно
обґрунтований і  має  повне право на  використання,  та  загальна
європейська  уніфікація  порушена.  Через  те  спеціалістам
плодоводам  необхідно  вільно  володіти  двома  підходами  до
класифікації кісточкових. 

   Всі  роди  за  системою М.В.  Ковальова та  К.Ф.  Костіної
належать  до  родини  Rosaceae  L. підродини    Prunoideae  з
основним  числом  хромосом  x=8.  При  цьому  спостерігається
істотний  поліморфізм  гомеологічних  хромосом.  Через  що
схрещування між окремими рівно-хромосомними видами важко
вдаються і гібриди найчастіше бувають стерильними, наприклад
між мигдалем і абрикосом, а між різно-хромосомними, наприклад
вишнею і черешнею, тереном і аличею, вдаються добре і можна
отримати плодовитих нащадків.
Кількість  видів  кожного  роду  відома  і  добре  вивчена,  але  не
остаточна  оскільки  ще  досі  в  субтропіках  Східної  Азії
відкривають нові види і долучають до системи.

Існує  декілька  центрів  походження  окремих  видів
кісточкових  культур:  китайсько-японський,  середньоазіатський,
передньоазіатський  і  північноамериканський.  Види  легко
схрещуються між собою.

Систематика роду Prunus L.

    Загалом до роду Prunus L. належить за різними джерелами
від 35 до 68 видів. Рід Prunus L. ділять на два підроди – Euprunus
та Prunocerasus. 

Слива домашня (P.  domestica  L.,  2n=48)  належить  до
підроду Euprunus. За системою М.В. Ковальова та К.Ф. Костіної
до цього підроду належать також тернослива, терен, алича, слива
китайська,  слива  уссурійська  та  ряд  інших  видів,  які  мають
значно менше виробниче значення, ніж слива домашня. Слива –
вид  гібридного  походження,  який  є  складним  поліплоїдом,  а
власне  гексаплоїдом,  бо  базове  число  х=8  повторюється  в
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соматичних  клітинах  шість  разів.  В  дикому  стані  невідомий
зустрічається лише культурі і налічує понад 3000 сортів. 

Існує  гіпотеза,  що  слива  домашня  спонтанний  природній
міжвидовий  гібрид-амфідиплоїд  між  тереном  і  аличею.  Але  є
факти,  які  заперечують  участь  терену  у  видоутворенні  сливи
домашньої.  Терен  є  носієм  домінантного  гена  фіолетового
забарвлення плодів, через що всі гібриди в геномах яких є хоча б
один ген терену мають фіолетові плоди. Тоді як в аличі і сливи
домашньої спостерігається значний поліморфізм за цією ознакою
з  цілою  гамою  перехідних  форм  (від  зеленого  до  червоно-
фіолетового)  при  полігенному  контролюванні  ознаки
забарвлення.  Але  зрештою  це  може  свідчити  не  стільки  про
відсутність генів терену в геномі сливи домашньої, скільки  про
мутацію цих  генів,  або  прояві  одного,  або  кількох  неалельних
епістатичних генів.

Сорти  сливи  домашньої істотно  різняться  характерними
ознаками плоду,  що дозволяє  розділити  їх  на  декілька  груп за
типом плоду: ренклоди, угорки, група жовтої яєчної та мірабелі.

 

 
Рис. 54. Слива домашня – угорка
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Рис. 55. Слива домашня –  типу ренклод

Рис. 56. Плоди сливи домашньої – типу жовта яєчна 
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Ренклоди (italіca, або Rein Claude чи Green Gage) – мають
округлі,  або  овальні  плоди зеленого,  або  жовтого забарвлення,
часто лілові або з румянцем.

 Угорки (oeconomica) – різного розміру, овальні, сині, або
фіолетово-червоні  з  сильним  восковим  нальотом  і  щільним
м’якушем.

Група сортів жовтої яєчної (intermedia) – плоди подовжено-
овальної форми, з щільним м’якушем, мають жовте  забарвлення
м’якуша, шкірка жовта або червона. 

В  межах  виду  Prunus  domestica  L.  деякі  систематики  –
виділяють підвид  тернослива Prunus domestica ssp. іnsititia L., а
інші  вважають  цю  форму  окремим  видом  Prunus  іnsititia  L
(2n=48).  Походить  із  Східної  Європи,  або  Західної  Азії  і
вважається старшою культурою за Prunus domestica L. Ця форма
характеризується активним утворенням прикореневої порослі. Як
об’єкт  селекції  подібна  до  домашньої  сливи.  В  межах  цього
підвиду є сортотип, для якого характерні дрібні округлі,  жовті,
солодкі  плоди  –  ці  сорти  називають  мірабелі.  Мірабелі  часто
дико ростуть на гірських схилах  Франції,  Італії,  Швейцарії.  За
типом плодів мірабель близька до аличі, але за фенотипом дерева
– типова слива.

Рис. 57. Плоди сортотипу сливи – мірабель
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Терен (P.  spinosa  L.,  2n=32).  Вид  відноситься  до
тетраплоїдної групи слив. Біологічна форма – кущ, або невелике
деревце.  Дико росте на теренах Європи, Закавказзя і  Західного
Сибіру. Високо зимостійка форма з дрібними терпкими плодами.
В садах зустрічаються форми терену з великими плодами. Х.К.
Єнікеєв  вважає,  що  ці  форми  є  міжвидовими  гібридами  між
тереном і сливою домашньою, або терносливою. Число хромосом
у  великоплідного  терену  дорівнює  40  (16+24=40),  але  часто
зустрічаються  форми  із  34  і  48  хромосомами.  Нормальною
плодоносять сорти лише 48 хромосомами.

Рис. 58. Плодоношення терену колючого 

Терен добре схрещується не тільки з сливою домашньою і
терносливою,  але  також,   хоч  і  важче,  з  аличею,  персиком,
абрикосом, вишнею піщаною.

Слива китайська  (P. salicina Lindl.,  2n=16). Сильноросле
дерево,  яке  в  сприятливих  умовах  сягає  до  10  м.  Ареал
походження  Китай  та  Японія,  з  якої  цей  вид  був  завезений  в
США. Л. Бербанк на базі цьго виду створив ряд сортів з високими
смаковими якостями: Бербанк, Віксон, Изобилие і ряд інших. 
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а

б
Рис. 59. Плодоношення сливи китайської: 

а – червоноплідна форма; б – жовтоплідна форма.

Для сортів цього виду характерні великі яскраво-жовті, або
червоні  високо  транспортабельні  плоди,  скороплідність  і
врожайність. Недоліком цього виду є низька зимостійкість дерев,
раннє  цвітіння,  сильне  осипання  плодів,  приросла  кісточка  і
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сильне ураження попелицею. Через ці недоліки площі під сливою
китайською скорочують, надаючи перевагу сливі домашній.

При  схрещуванні  з  морозостійкими  видами  слив  –
уссурійською, та вишне-сливами канадською, американською та
іншими,  а  також  вишнею  піщаною  слива  китайська  дає
життєздатні і морозостійкі гібриди. Найбільш морозостійкі сорти
отримали  від  далекосхідної  гілки  сливи  китайської
(Маньчжурская  красавица,  Маньчжурський чорнослив та  інші).
При міжвидовому схрещуванні з залученням сливи уссурійської
отримали найбільш морозостійкі сорти для Далекого Сходу.

Рис. 60. Цвітіння сливи китайської

З сливою домашньою китайська слива схрещується важко,
гібридне  покоління  найчастіше  буває  стерильним  і  слабо
життєздатним.  Але  комплексні  міжвидові  схрещування  мають
великі  перспективи,  і  поєднуючи  високі  смакові  якості,  та
вишуканість  плодів  сливи  китайської  з  високою  врожайністю,
зимостійкістю та стійкістю до патогенів інших видів роду слив
можна отримати цікаві і перспективні форми. 
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Слива уссурійська (P. ussuriensis Kov.et Kost., 2n=16). Кущ
до  7  м   висотою.  Деякі  систематики  вважають  цю  форму
різновидом сливи китайської, хоча за М.В. Ковальовим та К.Ф.
Костіною  це   вид  пов’язаний  із  сливою  китайською  спільним
ареалом  походження.  Ця  слива  найбільш  морозостійка  серед
представників роду Prunus L., її бруньки здатні витримувати до
-56°С. Дикі форми уссурійської сливи невідомі, культурні давно
вирощуються в садах Далекого Сходу. Слива уссурійська легко
схрещується з 32-хромосомними видами слив. 

Рис. 61. Плоди сливи уссурійської

Слива  американська  (P.  аmericana  March.,  2n=16)  є
представником  секції  вишнеслив  північноамериканського
континенту.  Американська  слива  походить  з  ареалу  від
Коннектикуту  до  Монтани,  на  південь  до  Флориди,  Техасу  і
Колорадо. Плоди золотисто-жовтого, оранжевого, або рожевого
забарвлення,  з  білим  восковим нальотом.  Дуже  тверда  і  груба
шкірка плодів знижує якість продуктів переробки. Основні сорти,
які  стали  родоначальниками  селекційного  розмаїття  сортів
американської  сливи  і  міжвидових  гібридів:  Де  Сото,  Хомкі,
Террі, Уівер і Уайт. 

Слива канадська  (Р. nigra Ait., 2n=16) походить з східної
Канади і гірської частини Сходу США. Більш зимостійкий вид,
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ніж слива американська, але має значно дрібніші плоди з тоншою
шкіркою, ніж у американської сливи. Основний сорт –  Чіні. 

Рис. 62. Слива канадська в саду

 

Рис. 63. Цвітіння сливи канадської
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Американська слива займає більший ареал, ніж канадська.
Обидва види цінні для селекційних програм на морозостійкість,
пізнє  цвітіння,  високу  транспортабельність  та  лежкість.  В
гібридизації  з  16-хромосомними  видами  слив,  в  складних
міжвидових схрещуваннях, ці види дають життєздатні плодовиті
гібриди з різноманітним поєднанням ознак.

Інші види американських слив мають менше значення (P.
hortulana  Bailey.,  P.  munsoniana  Wight  and  Hedr.,  P.  maritime
Marsh.,  P.  subcordata  Benth.)  слабо  зимостійкі,  плоди  гіршої
якості,  часто  з  в’яжучим  смаком,  гіркуваті.  Мають  певне
використання в кулінарії і для селекційної роботи. 

На  теренах  американського  континенту  від  Канзасу  до
Монітоби  росте  також дерево  з  плакучою кроною –  P.  besseyi
Bailey –  зимостійкий вид, який систематики відносять до слив, а
за системою М.В. Ковальова і К.Ф. Костіної – до роду  Cerasus
Juss  (С.  besseyi  (Bailey)  Lunell.  –  вишня  піщана.  Вид  легко
схрещується з іншими видами слив, а також з видами персика і
вишень.   Часто  сіянці  вишні  піщаної  використовують,  як
карликову підщепу для інших видів кісточкових.

Алича, синонім міробалан  (P. divaricata Led., P. cerasifera
Ehrh., 2n=16) – вид, який походить з Кавказу, Ірану, росте також в
Середній та Малій Азії. В європейських країнах, а також США
його називають міробалан, в Грузії – ткемалі, а в Криму – лющі. 

Активна селекційна робота з аличею проводиться в Криму
К.Ф. Костіною та в Краснодарському краї Росії Г.В. Єрьоміним.
Перспективними  виявилися  міжвидові  гібриди  між  аличею  і
китайською  сливою.  Виведені  гібриди  життєздатні  і
великоплідні, у них яскраво проявляється гетерозис, генеративні
бруньки  закладаються  вже  на  однорічках,  висока  врожайність
регулярна,  плоди  смачні  і  придатні  для  переробки.  Останнім
часом ряд таких сортів запроваджено у виробництво. 

Міжвидові  сливово-аличеві  гібриди  легко  схрещуються  з
абрикосом. Це розширює перспективи віддаленої гібридизації. В
результаті створено нові цінні форми кісточкових, які раніше не
існували в природі.

Алича  є  однією  з  батьківських  форм  однієї  з  кращих
клонових підщеп –  Маріанна, виведеної в Техасі. Вважають крім
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аличі  в  спонтанному  схрещуванні  приймав  участь  один  з
американських видів слив.  

 

Рис. 64. Квітка аличі

Рис. 66. Плодоношення культурної форми аличі
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Систематика роду Armeniaca Mill.

Рід  абрикос  (Armeniaca  Mill.)   відноситься  до  родини
розанних  (Rosaceae  L.) підродини    Prunoideae.  Рід  об’єднує
декілька диплоїдних видів, з них приймали участь у формуванні
культурних  сортів  п’ять:  абрикос  чорний  (A.  dasycarpa  Pers.),
абрикос  сибірський  (A.sibirica  Lam.),  абрикос  муме  (A.  mume
Sieb.), абрикос манчжурський (A. manshurica Skvortz.) та абрикос
звичайний (A. vulgaris Mill.).

Абрикос звичайний (A. vulgaris Mill., 2n=16) в природі росте
в  нижній  зоні  гірської  лісової  смуги  на  Кавказі,  Тянь-Шані,
Східному  Китаї.  Раніше  вважали,  що  походить  абрикос  з
Вірменії,  через  те  присвоїли  йому  відповідну  родову  назву  –
Armeniaca.

 Найчастіше рослини мають форму  дерева (від 2 до 8 м) з
добре розвиненою кроною. Молоді  дерева з  колючками,  плоди
дрібні або великі. Абрикос звичайний проник на західні терени в
Європу і став родоначальником  сортів абрикоса, що найбільше
поширені в культурі. 

Оскільки  ареал  абрикоса  звичайного  дуже  великий,  форми
цього виду істотно різняться за зимостійкістю, строками цвітіння
і дозрівання, якістю плодів, стійкістю до хвороб. К.Ф. Костівною,
в результаті вивчення величезної колекції абрикоса, виділено ряд
еколого-географічних груп культурних форм абрикоса. 

Cередньоазіатська  група найбільш давня за походженням.
Для  сортів  характерний  довгий  період  спокою,  жаростійкість,
висока цукристість плодів, міцне прикріплення плодів до гілок,
солодке ядро кісточки, могутній розвиток дерев і довговічність,
стійкість до плямистості плодів, але значне ураження моніліозом
і   клястероспоріозом,  пізнє  цвітіння.  В  цій  групі  величезна
розмаїтість  сортів  за  строками дозрівання,  а  також є  найкращі
сорти для виробництва сушеної продукції.

Європейська група сортів наймолодша за походженням. Для
сортів характерною є велико-плідність, висока ароматичність та
значний  вміст  каротину  плодів,  гірке  ядро  кісточки,
скороплідність  і  зимостійкість.  Дерева  менш  довговічні  зате
більш  стійкі  до  основних  хвороб  абрикоса.  При  насіннєвому
розмноженні  сіянці  в  значній  мірі  зберігають  материнський
сортотип.
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Рис. 66. Цвітіння абрикоса звичайного

Рис. 67. Плоди абрикоса звичайного
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Ірано-кавказька  група об’єднує  місцеві  сорти  Вірменії,
Дагестану,  Грузії  і  за  основними  ознаками  є  проміжною  між
середньоазіатською  і  європейською  групою  сортів.  Для
технологічної  переробки  сорти,  в  основному,  призначені  для
консервування і меншій мірі для сушіння.

Джунгаро-заілійська група  об’єднує  місцеві  культурні
форми абрикоса в Джунгарському та Заілійському Алатау.

Сибірсько-маньчжурська група представляє сорти-гібриди
абрикоса  звичайного  з  ансу  та  маньчжурським.  Для  них
характерна  висока  морозостійкість,  короткий  період  спокою,
раннє цвітіння, дрібні  плоди посереднього смаку та нестійкість
до моніліозу.  

Абрикос  чорний,  або  пурпуровий  (A.  dasycarpa  Pers.,
2n=16)  вважається  спонтанним  гібридом  між  абрикосом
звичайним і аличею. Зустрічається лише в культурі у Середній
Азії,  Афганістані,  Ірані  та  Кашмірі.  Вид  більш  холодостійкий
пізніше зацвітає і стійкіший до хвороб, ніж абрикос звичайний.
Дерева невеликі з червоними пагонами.  

Рис. 68. Плід абрикоса чорного

Абрикос  сибірський (A.sibirica  Lam.,  2n=16)  росте  в
Забайкаллі,  Даурії  на  південних сухих кам’янистих схилах гір.
Найчастіше  це  кущові  форми,  або  невеликі  дерева  (2-4  м).
Абрикос  сибірський  –  найморозостійкіший  вид  здатний
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витримувати  зниження  температури  до  -56°С.,  виділяється
посухостійкістю, коротким періодом спокою і раннім цвітінням.
Надзвичайно  перспективний  вид  для  селекційних  програм  на
морозостійкість.

Рис. 69. Цвітіння абрикоса сибірського

Рис. 70. Плід абрикоса сибірського
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 Абрикос  маньчжурський (A.  manshurica  Skvortz.,  2n=16)
росте на невеликій площі на півночі Маньчжурії. Невисокі дерева
(4-6  м)  цього  виду  мають  розлогу  приземисту  крону,  штамби
виділяються товстим шаром коркової кори до 2 см, витримують
до  -40°С.  Ростуть  групами  та  невеликими  гаями  на  добре
освітлених  кам’янистих  схилах.  В  культурі  Далекого  Сходу
зустрічаються  гібриди  між  абрикосом  звичайним  і
маньчжурським, які поєднують високу якість плодів з високою
адаптивністю до місцевих умов і мають селекційний інтерес для
виведення культурних сортів для цього регіону.

Рис.71. Плодоносне дерево абрикоса маньчжурського 
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Абрикос  муме  (A.  mume  Sieb.,  2n=16)  займає  найбільш
південний ареал абрикоса, в міжріччі Хуанхе та Янцзи. На сході
ареал  цього  виду  обмежений  Жовтим  морем.   Декоративне
невисоке  дерево,  або  кущ  формує  тонкі  зелені  пагони.  Плоди
надзвичайно  кислі,  використовуються  в  їжу  в  сушеному,
маринованому  та  соленому  вигляді.  Рослини  незимостійкі,  з
коротким періодом спокою, дуже раннім цвітінням, нестійкі до
клястероспоріозу.  Вид  стійкий  до  кореневих  і  бактеріальних
хвороб  абрикоса,  через  що  може  бути  використаний  в
селекційних програмах на створення підщеп для кісточкових.

Рис. 72. Абрикос муме

Абрикос ансу (A.  ansu (Max.)  Kost.,  2n=16)  зустрічається
лише в культурі і вважається проміжною формою між абрикосом
звичайним і муме. Ареал поширення Корея і Східний Китай. 

Абрикос  ансу  має  форму  куща  або  дерева,  добре
пристосований  до  вологого  клімату  цього  ареалу.   Разом  з
іншими  видами  входить  в  культурний  сортимент  абрикоса
Далекого Сходу.  
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Рис. 73. Абрикос ансу

Систематика роду Persіca Mill.

Рід  персик (Persіca Mill.) відноситься до родини розанних
(Rosaceae L.) підродини Prunoideae. Батьківщина персика, за М.І.
Вавиловим, гірські райони Північного та Центрального Китаю, де
він  росте  в  природних  умовах,  і  власне  тут  зустрічається
найбільше  розмаїття  форм.  Хоча  спочатку  вважали,  що
батьківщиною персика є  Персія  (сучасний Іран).  Тепер відомо,
що на терени Ірану персик завезли з Китаю. Найбільш інтенсивно
промислова культура персика велася в США, де було створено
найбільше  розмаїття  форм  за  типом  плоду  і  прийнята
найскладніша класифікація сортів.

До  роду  Persіca  Mill.  належить  кілька  диплоїдних  16-
хромосомних  видів,  але  найбільше  значення  в  створенні
сучасного сортименту має персик звичайний. А найбільш цінна
для селекційних програм північно-китайська група видів.

Персик  звичайний (P.  vulgaris  Mill.,  2n=16)  –  росте
деревом,  або  кущем.  Плоди  різняться  формою,  опушенням,
забарвленням  шкірки  і  м’якоті,  соковитістю  і  ароматичністю
плодів.  Кісточка  сплюснута  та  зрита  глибокими  ямками-
борознами. В дикій природі цей вид невідомий.
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Рис. 74. Деревце персика в цвіту

Рис. 75. Плодоношення персика звичайного
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Персик ферганський (P. ferganensis Kovet et Kost., 2n=16).
Культурна форма, що вирощується у Середній Азії та Західному
Китаї.  Деякі  систематики  вважають  персик  ферганський  є
різновидом персика звичайного, оскільки цей вид дуже близький
до  нього  за  ознаками.  Різниться  жилкуванням  листків,
паралельною  складчастістю  поверхні  кісточки  і  сплющеною
формою плода. У цього виду виділяють підвищену стійкість до
борошнистої роси персика.

Рис. 76. Плоди персика ферганського

Персик кансуанський (гансуанський) (P. kansuensis Rehd.,
2n=16).  Росте  у  вигляді  куща.  Квіти  сидячі  попарно,  маточка
довша  за  тичинки.  Плоди  сферичні,  опушені,  практично  не
їстівні. Ареал поширення – Китай. Один з найближчих видів до
персика звичайного. Гібриди між цими видами характеризуються
активним ростом і мають проміжне успадкування ознак.

Персик Давида (P. davidiana (Carr.) Frauch., 2n=16). Дерево
висотою до 8 м, з густою кроною та могутнім стовбуром. Квіти
поодинокі,  часом  парні,  на  дуже  коротких  квітоніжках.  Плоди
дрібні – 2-2,5 см у діаметрі, сферичної форми. Мезокарпій тонкий
і  сухий,  не  їстівний.  Росте  в  дикій  природі  на  Півночі  Китаю.
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Найбільш  морозостійкий  серед  видів  персика.  Важко
схрещується  з  персиком  звичайним.  І.В.  Мічуріну  вдалося
передати ознаку зимостійкості від персика Давида гібридам через
складні  схрещування  з  використанням  посередника  –  виду
мигдаля –  бобівник,  з  яким персик  Давида легко  схрещується.
Застосування  цього  виду  в  селекційних  програмах  не  тільки
дозволяє вивести зимостійкі форми, але й створити ряд підщеп,
стійких до нематод.

Персик прекрасний (міра) (P. mira Koehne Kovet et Kost.,
2n=16)  поширений  в  Китаї  Дерево  з  могутнім  коротким
стовбуром, з сильною кроною до 8 м  висотою. Квіти переважно
поодинокі, білого забарвлення. Плоди сферичні, сильно опушені,
великі, з сухуватою їстівною м’якоттю. Кісточка гладенька. Пізно
цвіте, чим є цікавий для селекції сортів для північних регіонів, де
спостерігаються  пізні  весняні  заморозки.  В  схрещуваннях  з
мигдалем вдалося отримати самоплідні гібриди (F1) мигдалевого
типу, з тонкою шкарлупою кісточки, солодким зернятком.

Китайський  вид  персика  P.  patanini  Batal.,  та
американський вид – P. andersoni Gray. в селекційних програмах
майже не використовуються.  

Основні завдання селекції персика – створення зимостійких
форм з пізнім цвітінням, з високою якістю плодів, придатних для
споживання  свіжими  і  технологічної  переробки,
високоврожайних,  різних  строків  дозрівання,  стійких  до
основних хвороб персика.

Успадкування  ознак  у  персика  простіше,  ніж  у  інших
кісточкових,  що  очевидно  зумовлене  більшою  гомозиготністю
культури.  Практично  всі  сорти  самоплідні.  Опушення  плодів
домінує  на  голими  плодами,  біло-м’якушеві  домінують  над
жовто-м’якушеві,  м’яка  консистенція  м’якоті  над  хрящуватою,
фертильний  пилок  над  стерильним.  Відставання  м’якоті  від
кісточки домінує над міцним зростанням, але часто утворюються
гібриди  з  проміжним  успадкуванням  цих  ознак.  Проміжне
успадкування  мають  також  величина  квітів  і  плодів,  строки
дозрівання, зимостійкість і інші кількісні ознаки. Ніжна шкірка
плодів  домінує  над  міцною,  а  схильність  до  розтріскування
плодів –  рецесивна ознака. 

Міжвидові  гібриди  переважно  стійкі  до  хвороб,  якість
плодів  значно  гірша,  але  з  таких  гібридних  популяцій  завжди
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можна отримати форми, які об’єднують якісні ознаки. Інбридинг
приводить до появи унікальних форм, які мають високу ступінь
гомозиготності за окремими ознаками. Об’єднання обох напрямів
селекції  відкриває великі  перспективи в селекції  цієї  культури.
Нажаль  дослідження  показують,  що  в  селекції  персика  важко
досягти помітного гетерозису. 

Рис. 77. Нектарини – сорти персиків без опушення плоду

Сортів персика налічують понад  5000.  У. Чендлер поділяє їх
на дві групи: з жовтою і білою м’якоттю. За класифікацією Пуата,
яку доповнили С.  А.  Соколова і  Б.  В.  Соколов,  сорти персика
об’єднують в такі групи:

1.  Плоди опушені:
         а) справжні персики – м’якуш ніжний, кісточка відділяється
від м’якоті; 
         б) павії –  м’якоть ніжна, кісточка не відділяється; 
         в)  клінги – м’якоть хрящувата, кісточка не відділяється
(сорти консервного призначення);         
         г) сплющені персики – плоди  плескаті, м’якоть ніжна.
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         2.   Плоди не опушені:
         а) нектарини – кісточка  відділяється від м’якоті;
         б) брунйони – кісточка  не відділяється від м’якоті. 

    У кожній групі є сорти з білим і жовтим м’якушем. 

Систематика роду Cerasus Juss.

Рід  Cerasus  Juss.  належить  до  підродини  сливових
Prunoideae і об’єднує понад 150 видів. В межах роду виділяють
підрід дрібних вишень – Microcerasus Webb. Видам цього підроду
притаманні висока посухостійкість, раннє і щедре плодоношення.
В  селекційних програмах велику увагу надають видам вишень:
сахалінська,  залозиста,  дрібноплідна,  степова,  низька,  повстяна,
бессея, тянь-шанська, алайська, туркменська і ряду інших видів.
Найбільше господарське значення в цьому роді мають вишня і
черешня.

Рис. 78. Ареал вишні звичайної
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   Родина розанних
Rosaceae L.

Підродина сливові
Prunoideae

Рід Cerasus Juss.

Вишня степова
С. fruticosa Pall.

Вишня повстяна
С. tomentosa

Wall.
Вишня антипка,
(магалебська),
С. mahaleb (L.)

Mill.
Вишня піщана

С. besseyi
(Bailey) Lunell.

Вишня залазиста
С.glandulosa

Вишня дрібноплідна
С.microcarpa

Вишня сива 
С. incana

Вишня араксинська
С.araxina

Вишня мигдалелиста 
С. amygdalifolia

Вишня несправжньо-
роспростерта

С. pseudoprostrataВишня бородавчаста
С. verrucosa Вишня тяньшанська

С. thianschanicaВишня Жакемона
С. jacqemontii

Вишня звичайна
С. vulgaris Mill.

Черешня
C. avium Moench.

Аморелі
С. vulgaris

var.
caproniana

Морелі
С. vulgaris
var. austera

(griotea)

Гіні
C. avium

var.
Juliana

L.

Бігарро
C. avium

var.
Duracina

L.

Підрід
Microcerasus

Webb.
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Вишня туркменська
С. turcomanica

Вишня алайська
С. alaica

Вишня червоно плідна
С. erythrocarpa

Рис. 79. Систематика роду Cerasus Juss.

Вишня  звичайна,  або  кисла (С.  vulgaris  Mill.,  2n=32),
вважається  спонтанним  аллоплоїдом  між  черешнею  і  вишнею
степовою. В дикій природі не зустрічається. За гіпотезою вишня
могла  виникнути  при  заплідненні  не  редукованої  диплоїдної
яйцеклітини  черешні  (2n=16)  пилком з  гаплоїдними сперміями
(2х=16)  вишні  степової.  Експериментально  ця  гіпотеза  була
підтверджена  у  1968  р.  в  зарубіжних  селекційних  програмах.
Відомо  в  культурі  понад  400  сортів  вишні  звичайної,  які
різняться  між  собою  ознаками  плоду,  габітусом  рослини,
плідністю, реакцією на умови зовнішнього середовища.

Рис. 80. Плодоношення вишні звичайної

Вишня звичайна перехреснозапильна культура, запилюється
комахами. Ареал дикого зростання в природі середня і  і південна
Європа, а також Мала Азія.

 В межах виду за типом плоду виділяють дві групи сортів:
аморелі, або склянки (caproniana), для яких характерний світлий
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прозорий м’якуш, сік безбарвний, або ледь забарвлений; морелі,

або гріоти (austera ) з темно-вишневим соком.
Черешня (C.  avium  Moench.,  2n=16)  зустрічається  в

листяних  лісах  Південної  Європи,  Західної  Азії,  Північної
Африки.  Могутні  дерева черешні в  лісах сягають до 30 м.  Всі
культурні сорти походять тільки від цього виду. Практично всі
вони  самобезплідні.  Плоди  черешні  дозрівають  одночасно,
сильно варіюють за формою і забарвленням. Відомо понад 4 тис.
сортів черешні. 

Рис. 81. Дерево черешні в цвіту
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Рис. 82. Плодоношення черешні

Рис. 83. Сорт черешні з жовтими плодами

Черешня добре росте в регіонах, де температура взимку не
опускаються  нижче  -30°С.  В  межах  виду  виділяють  два
сортотипи:  гіні (P.  avium  var  Juliana  L.)  з  ніжним  соковитою
м’якоттю  плодів  і  бігарро (P.  avium  var.  Duracina  L.) з
хрящуватою щільною м’якоттю плодів.
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Рис. 84. Залозки на листку черешні

Окрему  групу  складають  вишнево-черешневі  гібриди-
тетраплоїди (дюки), 2n=32. 

Рис. 85. Плодоношення дюка – сорт Чудо-вишня
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При схрещуванні вишні з черешнею часто виникають гібри-
ди триплоїдні,  які  є  безплідними. Однак при заплідненні часто
виникають умови,  при яких яйцеклітина черешні не проходить
редукційного  поділу  і  залишається  диплоїдною  з  числом
хромосом  16.  В  результаті  запліднення  такої  яйцеклітини
нормальним пилком вишні з гаплоїдним числом хромосом – 16,
отримують 32-хромосомний гібрид, який може бути самоплідним
або  частково  самоплідним.  Запилення  таких  гібридів  можна
організувати за допомогою пилку вишні.

  Вишня степова (С. fruticosa Pall.,  2n=32). Низькорослий
кущ,  що утворює велику кількість  прикореневої  порослі.  Дико
росте  в  Східній  Європі  і  Західному  Сибіру.  Вид  високо
зимостійкий, рослини недовговічні (10-12 років). Плоди дрібні і
дуже  кислі.  Використовується  в  селекційних  програмах  на
зимостійкість,  для  просування  культури  вишні  північніше
основного  ареалу  поширення.  Відбірні  форми  вишні  степової
зустрічаються в культурі в суворому кліматі Сибіру.

Рис. 86. Цвітіння вишні степової
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Рис. 87. Плодоношення вишні степової

Вишня повстяна (С. tomentosa Wall., 2n=16). Низькорослий
кущ  з  дуже  опушеними  листками  і  пагонами.  Походить  з
Центральної Азії. 

Рис. 88. Цвіт вишні повстяної
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Рис. 89. Плодоношення вишні повстяної

В культурі вирощується на Далекому Сході, через що серед
садівників-аматорів має ще другу назву – вишня японська. Дуже
морозостійкий вид, але в умовах Європи страждає на випрівання
кори, через зимові відлиги. При міжвидовій селекції з черешнею
є перспектива виведення морозостійких форм.  Вишня повстяна
використовується,  як  карликова  підщепа  для  багатьох
кісточкових, а також в міжвидових і міжродових схрещуваннях
на виведення нових культурних форм вишні та підщеп.

Вишня піщана (С. besseyi (Bailey) Lunell., 2n=16), походить
з  північних  штатів  Америки,  клімат  яких  характеризується
суворою  зимою  та  посушливим  літом.  Західні  систематики
відносять  цей  вид  до  слив.  Вид  легко  схрещується  з  іншими
видами слив, а також з видами персика і вишень.  Європейські і
американські  систематики  відносять  цей  вид  до  слив.  За
К.Ф.Костіною – мікровишня.
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Рис. 90. Плодоношення вишні піщаної –  бессейї

Бессейя має невисокий  до 1 м кущ, формує розлогу плакучу
крону, зі сланкими нижніми гілками. Листя шкірясте, сріблястого
забарвлення.  Плоди  пурпурово-чорні,  з  зеленою  терпкою
м’якоттю до 1,25 см в діаметрі. Форми виду варіюють за формою,
якістю  та  кількістю  плодів.  Через  це  в  межах  виду  можна
здійснювати добір для культури в суворих умовах.

Часто сіянці вишні піщаної використовують, як карликову
підщепу для інших видів кісточкових. 

Інші кісточкові

 Обліпиха. Рід  обліпиха (Hippophae)  належить до родини
лохових  (Elaeagnaceae  Lindl.)  і налічує  три  види.  Для
промислового  вирощування  має  значення  обліпиха
крушиноподібна – Hippophae ramnoides L. (2n=24). В природних
умовах  росте  у  вигляді  куща,  або  невисокого  дерева  (7-8  м).
Рослини вітрозапильні, дводомні. 
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Рис. 91. Плоди обліпихи крушиноподібної

Плоди високо ціняться за високий вміст вітамінів А і В, що
містяться в обліпиховій олії, яка багата ненасиченими жирними
кислотами і стеаринами. Все це в комплексі спричиняє високий
лікувальний ефект обліпихової  олії  при опіках,  опроміненні  та
інших ушкодженнях.  Плоди застосовують також для лікування
атеросклерозу та ішемічної  хвороби серця.  Ареал поширення –
Європа –  Східний  Сибір. Дикі види ростуть також в Монголії,
Китаї і Північній Америці.

      Обліпиха верболиста (Hippophae salicifolia  D. Don.,
2n=20).  Форма  рослини  –  до  11  м  висотою  слабоколючкувате
дерево  плакучої  форми,  або до  4  м кущ.  Плоди їстівні,  дрібні
оранжево-жовтого  забарвлення,  на  коротких  плодоніжках.
Плескате  насіння  важко  відділяється  від  м’якоті.  Вид
незимостійкий  і  через  дрібноплідність  не  має  значення  для
вирощування в культурі.

Обліпиха  тібетська  (Hippophae  thibetica  Schl.,  2n=12).
Надзвичайно  витривалий  до  суворих  умов  вид  в  культурі
відсутній.  Здатний  рости  в  умовах  високогір’я  та  Крайньої
Півночі  в  зоні  Тундри.  Невисокий  кущ,  з  звивистими
вузлуватими гілками з коротким листям, опушеним і зібраним по
троє на одному вузлі пагона. Плоди їстівні, через високий вміст
каротинів мають лікувальне значення. Для селекційних програм
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має  значення  висока  стійкість  до  несприятливих  умов
вирощування.

 Дерен. Рід  дерен  (кизил)  (Cornus)  належить  до  родини
деренових (Cornaceae), в межах роду відомо понад 40 видів, які
використовуються  в  основному  як  декоративні  рослини.  Лише
один вид – кизил звичайний Cornus mass L. – використовується
як  плодова  культура.  Ареал  поширення  цього  виду  Південна  і
Центральна  Європа.   Зустрічаються  форми  з  червоними  і
жовтими  плодами,  пірамідальною  кроною  і  карликові  з
різноманітним забарвленням листя. 
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Рис. 92. Цвітіння кизилу

Рис. 93. Плоди кизилу

Природна  форма  рослин  одностовбурне  або
багатостовбурне  дерево  (від  3  до  8  м).  Рослини  однодомні  з
двостатевими  квітами,  генеративні  бруньки  змішані.
Плодоносять щороку. Плоди ціняться за високий вміст вітаміну С
(24-40  мг%),  Р-активних  речовин,  цукру  і  кислот.
Використовують  в  основному  в  консервній  промисловості  для
виготовлення варення, компотів, концентратів, пастили та інше.

 Ботанічна класифікація горіхоплідних
культур

            Основні горіхоплідні культури, які мають промислове
значення в Україні – це волоський або грецький горіх і ліщина.
На півдні України, зокрема в Криму, певні перспективи є в інших
горіхоплідних культур, наприклад у каштану, карії, фісташки.
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Систематика роду Juglans L.

Родина горіхових
Juglandaceae Lindl

Рід горіх – Juglans L.

Горіх
волоський
J. regia L.

Горіх японський
J. ailantifolia Carr.

Східно-американський
чорний горіх

J. nigra L.

Горіх манчжурський
J. mandshurica Maxim.

Горіх сірий
J. сinerea L.

Горіх  Зібольда
J. zieboldiana Maxim.

Північно-каліфорнийський
чорний горіх
J. hindsii Jeps

Південно- каліфорнийський
чорний горіх

J. californica S. Wats var.
hindsii

Горіх великий
J. major Heller

Рис. 94. Систематика роду Juglans L.

 Волоський горіх (J. regia L. 2n=32) належить до роду горіх
(Juglans  L.),  родини  горіхових (Juglandaceae  Lindl).  Рід  горіх
налічує  біля  40  видів,  9  з  яких  мають  певне  господарське
значення як плодові культури, промислові лісові і для селекції.
Первинний ареал поширення волоського горіха – Кавказ, Іран до
Туркменії.  В дуже давні часи був завезений в Грецію з Ірану і
відомий там як персидський горіх. З Греції завезений в Рим, де
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його  стали  називати  жолуді  Юпітера  (Jovis  Glans)  звідси
походить назва роду Juglans.

   

Рис. 95. Плід волоського горіха

ДАЛЕКОСХІДНІ ВИДИ

    Далекосхідні види, горіхів добре пристосувалися до суворих
умов  тутешнього  клімату  і  застосовуються  в  основному  як
підщепи і з селекційною метою.

Горіх японський (J. ailantifolia Carr., 2n=32) поширений на
японських  островах,  зустрічається  в  Кореї.  В  межах  виду
виділяють різновидність з  серцевидними плодами (J. ailantifolia
var.  cordifolia  Rehd.).  Плоди  цього  виду  утворюють  горіхи  з
гладкою шкарлупою. Смак горіхів посередній. Горіх японський
часто вважають різновидом горіха Зібольда.
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Горіх  маньчжурський (J.  mandshurica  Maxim.,  2n=32)
поширений в Приморському краї та Маньчжурії. Дерево велике, з
прямим міцним стовбуром, сягає 25 м. Плоди зібрані в китиці,
або поодинокі. Опліддя плоду зелене і товсте. Шкаралупа також
товста. Ядро маленьке і витягнути його з шкаралупи практично
неможливо.

Рис. 96. Плоди маньчжурського горіха
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Рис. 97. Горіх Зібольда

Горіх  Зібольда (J. zieboldiana Maxim., 2n=32) росте в Японії
в  гористій  місцевості.  Дерево  сягає  до  15  м,  крона  широка,
розлога.  Плоди  конічні,  з  твердою  кам’янистою  шкаралупою.
Ядро  дрібне,  але  за  смаком  набагато  краще  ніж  у  волоського
горіха. Цікава форма для селекції на якість горіхів в міжвидовій
гібридизації.

ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКІ ВИДИ

         Горіх східно-американський чорний (J. nigra L.). Ареал
поширення  в  Північній  Америці  на  схід  від  Скелястих  гір.
Могутнє  дерево,  що  сягає  50м висоти,  з  високою кроною,  дає
цінну  деревину.  Плоди  округлої,  або  видовженої  форми,  з
товстою  ребристою  надзвичайно  міцною  шкарлупою.  Ядро
невелике, важко відділяється від шкаралупи, смачне маслянисте з
специфічним ароматом. 
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Рис. 98. Горіх чорний

   Горіх  сірий (J.  cinerea  L.).  Батьківщина  цього  горіха  –
штати   Джорджія  і  Арканзас.  Дерева  високі,  могутні  25-30м.
Плоди  циліндричної  форми  з  дзьобиком.  Шкаралупа  ребриста,
ядро  ще  смачніше,  ніж  у  попереднього  виду,  але  його  також
важко добути з  шкарлупи.   Використовується,  як холодостійка
підщепа для волоського горіха.
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Рис. 99. Листок і плід сірого горіха

  

Рис. 100. Плоди і листя американського великого горіха
Горіх  великий (J.  major  Heller,  2n=32).  Ареал  зростання

Нью-Мексико,  Аризона  та  Колорадо.  Виділяється  високою
посухостійкістю.  Горіхи  низької  якості.  Горіх  північний
каліфорнійський чорний  (J.  hindsii  Jeps.).  Швидкорослий вид.
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Могутні  дерева.  Шкаралупа  плодів  гладка.  Ядра  плодів  менш
смачні, ніж у волоського горіха.  

Горіх південний каліфорнійський (J. californica Wats. var.
hindsii).   Поширений в горах Південної Каліфорнії.  Розкидисте
дерево слабше, ніж у попереднього виду. Часто росте у вигляді
куща. За якістю плодів подібний до попередньої різновидності.

Рис. 101. Горіх каліфорнійський

Інші американські види мають певне значення як підщепи,
лісові породи на американському континенті, а також як цікавий
матеріал для селекції з волоським горіхом, оскільки досить легко
з ним схрещуються.

Ліщина. Систематика роду Corylus L. 
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Всі  види  ліщини  належать  до  родини  Corylaceae  C.  A.
Agardh,  роду  Corylus  L.  Описано  близько  20  видів,  які
зустрічаються  в  помірному  поясі  північної  півкулі  від  Японії,
Китаю,  Маньчжурії  через  Тібет,  Турцію,  Європу  до  Північної
Америки.  За  системою  Енглера  в  країнах  Заходу  рід  ліщина
відносять до родини Betulaceae.  
    

Родинна ліщинові
Corylaceae C. A. Agardh

(Betulaceae)

Рід ліщина
Corylus L.

Ліщина звичайна
C. avellana L.

Ліщина маньчжурська
C. manshurica Maxim.

Ліщина американська
C. аmericana Marsh.

    

Рис. 102. Систематика роду Corylus L.

Ліщина  звичайна (C.  avellana  L.).  Ареал  поширення
Європа,  Кавказ,  Мала  Азія.  Північна  межа  сягає  Фінляндії,  а
східна  до  Уралу.  Основні  морфологічні  ознаки  рослини
надзвичайно  мінливі.  Рослини  однодомні,  роздільно  статеві.  В
ареалі цього виду виділяють ліщину понтійську ( C. аvellana, var
pontica  Wink).Одні  ботаніки вважають її  різновидністю ліщини
звичайної,  інші  –  виділяють  її  в  окремий вид.  Ареал,  в  якому
зосореджені ці рослини – Мала Азія і Західне Закавказзя.    

Ліщина велика
C. maxima Mill.

Ліщина понтійська
C. pontica C. Koch.

Ліщина ведмежа
C. colurna L.

Ліщина колхідська
C. colchica  Albov.

Ліщина імеретська
C. imeretica Kem.Net
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Рис. 103. Кущ ліщини звичайної

Рис. 104. Жіноча квітка ліщини звичайної
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Рис. 105. Цвітіння ліщини звичайної: сережки – чоловічі суцвіття

Ліщина велика, ломбардський горіх (C. maxima L.). Ареал
цього виду – Мала  Азія і Балкани. В Україні зустрічаються лише
культурні форми, які об’єднують під назвою фундук.

Рис. 106. Незрілі плоди ліщини великої 
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Рис. 107. Горіх ліщини великої

Ліщина  понтійська  (C.  pontica  C.  Koch.)  дико  росте  на
теренах Малої Азії, як і попередній вид в Україні представлений
культурними формами – фундуком. 

   Сорти отримані від ліщини ломбардської та понтійської
мають найбільші плоди і найбільш теплолюбові.

    

Рис. 108. Ліщина колхідська
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На Кавказі  ростуть  місцеві  види:  ліщина  колхідська (C.
colchica Albov.) та ліщина імеретська (C. imeretica Kem.-Net.).

   Ліщина ведмежа, або ліщина деревовидна (C. colurna
L.).   Дико росте на величезних територіях від Балкан, через Малу
Азію, Кавказ, Північний Ірак, Афганістан до Китаю.

Рис. 109. Ліщина ведмежа, або деревовидна
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Рис. 110. Плоди деревовидної ліщини

Ліщина  американська (C.  аmericana  Marsh.)  зустрічається
практично по всій Північній Америці в США та Канаді на схід
від  Скелястих  гір.  Горіхи  цього  виду  смачні  та  ароматні,  але
занадто дрібні для промислового вирощування.

Рис. 111. Ареал ліщини американської
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Рис. 112. Характерне забарвлення листків у американської
ліщини

Всі  види  ліщини  представлені  переважно  кущовими
формами від 1 до 8 м,  і  лише ліщина ведмежа та ще декілька
далекосхідних видів ростуть великими деревами від 25 до 35 м.

Селекційні  програми  фундука  спрямовані  на  виведення
великоплідних,  зимостійких  форм,  які  можна  вирощувати  не
лише на Кавказі та в Криму, але й в більш північніших регіонах,
зокрема в Карпатах і Закарпатті.

Фісташка. Систематика роду Pistacia L.

 Рід фісташка (Pistacia L.) належить до родини Сумахових
(Anacardiaceae  Lindl.),  об’єднує  близько  20  видів,  з  яких  в
культурі  для  отримання  горіхів,  використовують  фісташку
справжню (P. vera L.). Первинний центр походження фісташки –
Середземномор’я, а також широкий ареал від Сирії до Туркменії.
В Західній Азії фісташка відома більше 3500 років, а в Європі,
зокрема на території сучасної Італії – більше 1500 років. 

Родина Cумакових
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Anacardiaceae Lindl.

Рід фісташка
Pistacia L.

Фісташка
справжня

P. vera L.

Фісташка
китайська
P. chinensis Bunge

      

Рис.113. Систематика роду Pistacia L.
 

Рис. 114. Дерево фісташки справжньої

Фісташка справжня – дводомна рослина. Чоловічі екземпляри
утворюють  велику  кількість  пилку,  який  переноситься  вітром.
Одне чоловіче дерево здатне запилити до шести жіночих.  Часто

P. terebinthus L.
P. atlantica Dest
P.  mutica  Fish.  Et
Mey
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чоловічі  екземпляри  при  сухій  і  дуже  теплій  погоді  починають
пилити раніше, ніж сформуються і розкриються квіти на жіночих
екземплярах,  що  спричиняє   різке   падіння  урожаю.  Фісташка
невелике  дерево,  до  3  м  і  вище.  Холодостійкість  фісташки
приблизно  на  рівні  мигдалю.  Низькі  температури  обов’язково
потрібні  фісташці  для  проходження  періоду  спокою  та  для
нормального  розвитку.  В  південних  регіонах,  де  температури
стабільно високі  у  рослин різко затримується розвиток бруньок,
що приводить до падіння врожайності, аж до повного безпліддя.
Горіхи  фісташки  смачні  й  ароматні,  споживаються  свіжими  і
використовуються в кондитерській промисловості. 

Рис. 115. Плоди фісташки справжньої

В  Європі  для  запилення  промислових  плантацій
використовують вид  P. terebintus L. – терпентинне дерево, який
зацвітає разом з жіночими екземплярами. Цей вид використовують
також,  як  підщепу  для  сортів  виду  P.  vera  L.  Крім  цього,  у
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виробництві використовуються  інші види фісташки, в основному,
як посухостійкі підщепи і декоративні форми. 

Рис. 116. Плоди терпентинного дерева – P. terebintus L.
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Рис. 117. Цвітіння мастикового дерева – P. lentіscus

 

Рис. 118. Дерево фісташки атлантичної – P. atlantica Desf.
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Рис. 119. Листя атлантичної фісташки
    Мастикове дерево  (P. lentіscus L.) –  кущ або невеличке

дерево  з  шатровидною  кроною,  з  чоловічих  екземплярів
виробляють  смолу-мастику,  яка  дає  цілий  спектр  корисних
речовин та ефірних масел з дезінфікуючим ефектом. Ці речовини
добавляють  в  креми,  бальзами,  губні  помади,  які  мають
протизапальний і ранозаживляючий ефект.   

Каштан. Систематика роду Castanea Mill

 Рід  каштан  Castanea L. належить  до  родини  букових
Fagaceae L. Налічує 12 видів. 

Родина букові
Fagaceae L.

Рід каштан
Castanea Mill

Ареали:

          Європейський         Американський                     Далекосхідний

Каштан
їстівний

C. sativa Mill

Каштан
американський

C. dentatа Borkh.

Японський каштан
C. crenata Sieb and

Zuce

Каштан
карликовий

C. pumila Mill

Каштан
китайський

C. mollissima Bl.
        

Рис. 120. Систематика роду Castanea Mill.

Каштан європейський, або їстівний (Castanea sativa Mill).
Основний вид,  плоди якого здавна  використовуються  в  їжу.  В
дикому  стані  росте  на  Кавказі,  Малій  Азії,  Балканах.
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Теплолюбна,  вологолюбна  рослина  з  надзвичайно  цінними
смачними плодами.

Рис. 121. Дерево каштану їстівного
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Рис. 122. Плоди каштану їстівного
Каштан  американський   (Castanea  dentatа  Borkh.) дає

також надзвичайно смачні плоди, але ураження раком стовбура
(чорнильна  хвороба)  обмежило  його  використання,  інші  види
каштанів мають в основному значення, як підщепи для цих двох
видів.  Американський  каштан  холодостійкий  вид  і  є
перспективним для селекційних програм на холодостійкість. 

Рис. 123. Ареал американського каштану
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Рис. 124. Плоди американського каштана

Рис. 125. Каштан городчастий –  C. crenata Sieb and Zuce,
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Рис. 126. Листя каштану найм’якшого – C. mollissima Bl.
Перспективними для  селекційних програм на  стійкість  до

раку стовбура є далекосхідні види (C. crenata Sieb and Zuce, C.
mollissima  Bl.),  а  також каштан  карликовий  (C.  pumila  Mill.)  з
північноамериканського ареалу.

Карія.  Систематика роду Carya Nutt.

 Рід  Carya Nutt. належить до родини  Juglandaceae Lindl. та
налічує близько 20 видів в Північній Америці і один вид у Китаї. 

Родина горіхових
Juglandaceae Lindl

Рід
Carya Nutt

Пекан
Carya pecan Engl and

Eraebn

Гікорі:
Карія гола – Carya glabra

Swut. 
Карія овальна – Carya

ovalis Sarg. 
Карія оторочена

(бахромчаста) – Carya
laciniosa Loud. 

Карія яйцевидна – Carya
ovata Koch. 

Рис. 127. Систематика роду Carya Nutt.

Пекан (Сarya  pecan  Engl  and  Eraebn,  або  Carya  illinoensis
Koch.)  має  найбільше  промислове  значення  серед  видів  роду.
Ареал поширення виду охоплює терени від Мексики через Техас,
Луізіану  Міссісіпі,  Арканзас,  схід  Теннессі  та  Кентуки,  до
південної частини Індіани, Іллінойса та південно-східної частини
Айови. 
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Рис. 128. Ареал пекану Carya pecan Engl and Eraebn

Через надзвичайну популярність горіхів пекана поширення
виду пішло значно далі  природного ареалу.  У США пекан,  як
горіхоплідна культура має промислове значення.  

Рослини однодомні роздільностатеві,  як і  волоський горіх.
Дерево  сильне,  розлоге,  з  міцним  стовбуром.  Плоди  пекана
смачні,  за  хімічним  складом  близькі  до  волоського  горіха,  з
тонкою гладкою шкарлупою.
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Рис. 129. Дерево пекана

Рис. 130. Цвітіння пекана
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Рис. 131. Незрілі плоди пекана

Рис. 132. Зрілі плоди на дереві
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Рис. 133. Очищене зерно горіха пекана від оболонок

Інші  види  роду  Carya  Nutt.  Поширені  в  різних  регіонах
північноамериканського  континенту. Плоди  у  багатьох  видів
їстівні,  смачні,  але  менш якісні  ніж  у  пекану.  У  деяких  видів
часто  гіркуваті,  видовжені,  з  товстою  оболонкою.  На
американському,  континенті  їх  називають  гікорі.  Часто
використовують їх, як декоративні та лісові породи, частково як
горіхоплідні і для селекції з Carya pecan.

Рис. 134. Ареал карії бахромчастої –  Carya laciniosa Loud.
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Рис. 135. Ареал карії яйцевидної – Carya ovata Koch.

Рис. 136. Дерево карії яйцевидної
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Рис. 137. Плоди карії овальної – Carya ovalis Sarg.  

Рис. 138. Плоди карії голої – Carya glabra Swut. 

Мигдаль. Систематика роду Amygdalus L.

    Рід мигдаль Amygdalus L. належить до родини Rosaceae L.
підродини  сливові  (Prunoidae) і  налічує  близько  40  видів,  які
ростуть  в  ареалі  від  Середземномор’я  через  Близький  Схід  до
Центральної  Азії  і  гірського  Китаю.  Види  мигдалю
перехреснозапильні культури легко схрещуються між собою. На
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теренах України, зокрема Криму з давніх-давен в культурі росте
вид мигдаль звичайний. 

Родина
розанних

Rosaceae L.

Підродина
сливові

Prunoidae

Рід мигдаль
Amygdalus L.

Мигдаль
звичайний

A. communis L.

Мигдаль Ледебура
A. ledebouriana

Schltcht.

Мигдаль низький
(бобівник)
A. nana L.

Рис. 139. Систематика мигдалю

Мигдаль звичайний (A.  communis  L.,  2n=16)  походить з
гірських районів Малої та Середньої Азії. В дикому стані росте
також  на  Закавказзі.  В  культурі  поширений  в
Середземноморських країнах, на Близькому Сході, в Америці та
Австралії.  Є  родоначальником всіх  культурних форм мигдалю.
Рослина  росте  до  10  м  висотою,  живе  до  100  років.  Листя
ланцетовидне, глянцеве, квіти білого, або рожевого забарвлення.
Плід  кістянка  з  сухим  зеленим  або  сірим  опліддям,  яке
розтріскується  під  час  дозрівання.  Горіх  мигдалю  –  насінина
вкрита шкарлупою – ендокардієм. Поверхня ендокардію ямчасто-
борознувата.  Щільність  шкарлупи  залежить  від  сорту,  від
паперового до твердого кам’янистого стану. Ядро горіха мигдалю
має солодкий смак, але з гіркотою, яка  виражена в різній ступені.

Мигдаль  звичайний  досить  морозостійкий  вид,  здатен
переносити  морози  до  -25°С,  але  пошкоджується  весняними
приморозками. 

 В культурі виділяють три різновиди мигдалю: var. typica – з
твердою  кісточкою;   var.  fragilis –  з  м’якою  кісточкою;  var.
amara –  гіркий  мигдаль;  var.  dulcis –  солодкий  мигдаль.
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Особливо  цінні  солодкі  сорти  мигдалю  з  довгим  періодом
зимового  спокою  і  пізнім  початком  вегетації  та  цвітіння
(березень-квітень),  що дозволяє рослинам вийти з-під весняних
приморозків. 

Рис. 140. Дерево мигдалю звичайного в цвіту

Рис. 141. Цвіт мигдалю звичайного
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Рис. 142. Плід мигдалю звичайного

На певну увагу для селекційних програм на зимостійкість
заслуговує  мигдаль низький (степовий), або бобівник (A. nana
L.), який росте на Кавказі, в степовій Україні, в Криму. А також
Мигдаль  Ледебура  (A.  ledebouriana  Schltcht.)  поширений  в
Західному  Сибіру  в  передгір’ї  південно-західного  Алтаю  та
гірській Середній Азії. Ці види здатні витримувати морози -40°С
і  використовуються  з  селекційною  метою  для  отримання
зимостійких, слаборослих підщеп мигдалю.

Рис. 143. Мигдаль низький – бобівник в цвіту
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Рис. 144. Плоди мигдалю низького

Рис. 145. Цвітіння мигдалю трилопатевого – вид Amygdalus
triloba Lindl.
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Рис. 146. Цвітіння мигдалю Ледебура

Рис. 147. Плоди мигдалю Ледебура
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БОТАНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЯГІДНИХ КУЛЬТУР

Рід суниця – Fragaria L.

Рід  суниця (Fragaria  L.)  належить  до  родини  Розанних  і
налічує близько 50 видів, які ростуть на теренах Європи, Азії та
Америки.  Це  багаторічні  трав’янисті,  що  ростуть  в  лісах  на
галявинах та полях і луках (рис. 148). 

Родина розанних
Rosaceae L.

Рід суниця
Fragaria L.

Суниця ананасна
F. ananassa Dush.

Суниця чілійська
F. chiloensis Dush.

Суниця вірджинська
F. virginiana Dush.,

Суниця
лісова

F. vesca L.

Cуниця  мус-
кусна  F.
moshata Dush.

Суниця
овальна
F. ovalis Dush.

Суниці зелені
F. viridis Dush.

Рис. 148. Систематика суниці.

Найбільше виробниче значення має вид  суниці ананасної,
або  садової  великоплідної  –   F.  ananassa  Dush.,  який виник на
теренах  Франції  в  ХVІ  ст.  шляхом  гібридизації  двох
американських видів F. chiloensis Dush. i F. virginiana Dush., які
були завезені в Європу, як зразки флори Нового Світу. Зараз цей
вид  широко  культивується  на  всіх  континентах  і  налічує
величезну кількість сортів.

Суниця чилійська – октоплоїд (2n=56), ареал поширення –
вздовж тихоокеанського побережжя Американського побережжя
від Аляски до Чилі.

Суниця вірджинська –  октоплоїд   (2n=56),  росте  в  лісах
Канади, північних штатах США. 
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Рис. 149. Плодоношення суниці ананасної

Рис. 150. Суниця чилійська 
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Рис. 151. Ареал суниці вірджинської

Рис. 152. Плоди вірджинської суниці
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Рис. 153. Цвітіння суниці овальної

Рис. 154. Цвітіння суниці лісової
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Рис. 155. Плодоношення суниці лісової

 Рис. 156. Плодоношення суниці мускатної
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Рис. 157. Цвітіння суниці зеленої

Суниця  овальна –  октоплоїд  (2n=56),  дико  росте  вздовж
тихоокеанського  узбережжя  в  Канаді,  та  на  Алясці.  Легко
схрещується з двома попередніми видами суницею чілійською і
вірджинською,  а  також  суницею  ананасною.  Є  носієм  генів
ремонтантності. Перспективна в селекційній роботі.

Суниця  лісова –  диплоїд  (2n=14)  охоплює  величезний
регіон  від  Британії  до  Уралу  і  Сибіру.  До  поширення  суниці
ананасної деякі форми цього виду були запроваджені в культуру.

Суниця мускатна – гексаплоїд (2n=42), дводомна рослина,
має  плоди  з  своєрідним  надзвичайно  приємним  мускатним
ароматом.  Використана  в  селекційних  програмах  з  суницею
ананасною.  Отримано  ряд  гібридів  з  своєрідним  ароматом.
Нажаль через  неповне утворення насіння і  деформовані плоди,
через  незбалансований  хромосомний  апарат,  ці  гібриди  не
отримали поширення у виробництві.   

Суниця зелена, або полуниці (2n=14). В дикому стані росте
в  Європі,  Східній  і  Центральній  Азії.  Росте  на  луках  і  полях,
утворює мало вусів і має надзвичайно ароматні плоди.
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Систематика малини і ожини – рід Rubus L.

Малина і ожина належать до родини Розанних, роду Rubus
L.,  який об’єднує понад 600 видів. Малину відносять до підроду
Idaeobatus, який на сьогодні налічує близько 195 видів. Ожину –
до підроду Eubatus Foske. Крім цих підродів виділяють ще три
підроди: Anoplobatus (декоративна малина), Arcticubatus (північна
трав’яниста малина, Chamaemorubatus (морошка).

 Найпоширенішим видом є  малина  європейська  червона,
або справжня (R.idaeus L.  subsp.  vulgatus  Arrhen.,  2n=14) Росте
дико по всій Європі, Західному та Східному Сибіру, в Західній та
Середній Азії. Більшість сортів малини походять від цього виду. 

В  Сибіру  і  на  Далекому  Сході  росте  малина сибірська

щетиниста (R.idaeus L. subsp. melanolasius Foske., 2n=14). Цей
вид подібний до європейської малини, але має міцніше стебло і
сильнішу шипуватість пагонів. 

В  Японії  поширена  малина  виду  –  R.  illecebrosus  Focke.,
перекласти можна як малина спокуслива. Це напівкущ висотою
до 30-50 см, часто використовується, як ґрунтопокривна рослина.
Цвіте великими до 5 см в діаметрі квітами та має великі до 3 см в
діаметрі  плоди.  Плоди  кисло-солодкі,  за  смаковими  якостями
гірші за плоди малини європейської, але чудові для переробки, бо
добре  зберігають  форму  у  варенні.  Англійці  називають  цю
рослину Strawberry-Raspberry – сунице-малина.

Малина  глодолиста  (R.  crataegifolius  Bge.,  2n=14)  –
рослини  з  товстими  прямостоячими  пагонами  з  розрізаними
листками, стійкі до сірої гнилі, малинової та стеблової галлиці.
Поширена в Приморському краї, Китаї та США. Має культурні
форми.  

Північноамериканські  види малини  також  дали  ряд
культурних  форм  і  активно  використовуються  в  селекційній
роботі. 

Малина  американська  щетиниста  (R.idaeus  L.  subsp.
stigosus  Mchx.,  2n=14)  відрізняється  від  європейської  малини
сильнішою штивністю, міцністю пагонів, а також їх шипуватістю
і  залозістю.  Використовується  в  селекційних  програмах  на
міцність пагонів.
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Родина розанних
Rosaceae L.

Рід
Rubus L.

Підрід малина
Idaeobatus

Підрід ожина
Eubatus

Малина червона
європейська

R.idaeus L. subsp.
vulgatus Arrhen.

Малина щетиниста
американська R.idaeus
L. subsp. stigosus Mchx.

Ожина сиза
R. caesius L.

Малина щетиниста
сибірська R.idaeus

L. subsp.
melanolasius Foske.

Малина чорна ожино-
подібна

R. occidentalis L.,

Росянка
лозоподібна
R. flagellaris

Willd.

Малина глодолиста
R. crataegifolius Bge.

Малина пурпурова
R. neglektus Peck.,

Логанова ягода
R. loganobaccus

Bailey.

Рис. 158. Систематика роду Rubus L.

Ожина медвежа
– бойзенова

ягода 
R. ursinus
Bailey. 

Підрід
декоративна

малина
Anoplobatus

Підрід північна
трав’яниста

малина
Arcticubatus

Підрід морошка
Chamaemoru-

batus

R.  odoratus
Foske. 

Поленіка
(княженіка)
R. arcticuc

Foske.

Морошка
R. chamae-

morus  Foske.
Кістяниця

R.  saxatillis
Foske.
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Рис. 159. Плоди малини європейської

Рис. 160. Малина щетиниста – пагін 
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Рис. 161. Квітка і опушення малини щетинистої

Рис. 162. Плоди малини спокусливої (R. illecebrosus Focke.)
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Рис. 163. Малина глодолиста

Рис. 164. Плоди малини американської щетинистої
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Малина чорна ожиноподібна  (R. occidentalis  L.,  2n=14) –
рослина з міцними пагонами аркоподібними пагонами, товстими
загнутими шипами з густим ліловим нальотом. 

Рис. 165. Ареал малини чорної

Рис. 166. Плоди малини чорної 
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Плоди  чорні,  подібні  на  ожину,  але  як  і  у  малини  легко
відділяються  від  квітколожа.  Дико  росте  на  узліссях  по  всій
Північній Америці. Там запроваджена в культуру і є ряд сортів. В
інших  країнах  малопоширена.  Здатна,  як  й  ожина
розмножуватися звислими верхівками.

Малина пурпурова (R. neglektus Peck.,  2n=14) – вважають
його спонтанним міжвидовим гібридом між малиною чорною та
щетинистою. Має темно-пурпурові ожино подібні плоди, пагони
з середніми шипами. Використовується в селекційних програмах.

Рис. 167. Ареал  малини пурпурової (Rubus neglectus Peck.) Peck.
Peck.
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Рис. 168. Плід малини пурпурової

Малина  декоративна (R.  odoratus   має  декоративне
значення,  виділяється  великими  до  3-5  см  в  діаметрі  білими,
рожевуватими  та  червоними  квітами,  великими  складними
листками.

Рис. 169. Малина декоративна

Ожина.   Підрід ожина (Eubatus) об’єднує понад 200 видів.
Його розділяють на власне ожину – куманіку, для якої характерні
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прямостоячі пагони, злегка загнуті на вершині і росянку, яка має
сланкі пагони. Росянка більш продуктивна, плодоношення у неї
триваліше,  і  плоди більші,  соковитіші  та  смачніші.  Але сланкі
пагони ускладнюють технології вирощування цієї групи форм у
виробництві. Тому її менше вирощують на великих площах, але
можна  вирощувати  на  присадибних  ділянках,  де  насадження
цілком виправдовують очікування господаря.

Підрід  ожина  має  поліплоїдний  ряд  форм  з  числом
хромосом в соматичних клітинах 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 84. 

Ожина  сиза (R.  caesius  L.,  2n=28,  2n=35)  –  напівкущ,  у
якого на початку росту пагони прямостоячі, а пізніше повзучі, з
сильним  восковим  нальотом,  з  багато  чисельними  загнутими
короткими  шипами.  Вегетативно  розмножується  укоріненням
верхівок. Росте в Європі, від Середземномор’я до Скандинавії.

Рис. 170. Плоди ожини сизої

Росянка лозоподібна (R. flagellaris Willd., 2n=63) – напівкущ
зі сланкими пагонами, які мають багато чисельні загнуті короткі
шипи і слабкий восковий наліт. Плоди чорні великі соковиті, не
відділяються  від  квітколожа,  як  і  всі  ожини,  розмножується
укоріненням верхівок.
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Рис. 171. Плоди росянки лозоподібної

 
                 а                                                  б

Рис. 172. Ожина ведмежа: а –  Логанова ягода; б –
Бойзенова ягода
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До  цього  виду  близька  логанова  ягода (R.  loganobaccus
Bailey., 2n=42), деякі вчені відносять цю форму до виду  R. ursinus
Bailey var. loganobaccus – ожина медвежа, ще одна відома назва –
бойзенова  ягода.  Ареал  поширення  західна  частина  Північної
Америки.   Вид вважають спонтанним гібридом між малиною і
ожиною медвежою, але не виключена можливість її походження
від брунькової мутації ожини ведмежої. 

Форми різняться величиною пагонів та забарвленням плодів,
а також формою листків. Цей вид перспективний в селекційних
програмах  на  якість  плодів  та  високу  морозостійкість.  Легко
схрещуються з малиною. 

Ожина  аллеганська, або  гірська (R.  alleghaniensis  Porter.,
2n=42)  вид  представник  ожин-куманік  зі  штивними  міцними
пагонами,  зігнутими  дугою  у  верхній  частині.  Батьківщина  –
східна  частина  Північної  Америки.  В  Україні  представлена
сортами  Агавам,  Тейлор,  Ельдорадо  та  інші.  Розмножується
кореневими паростками, кореневими живцями, відсадками.

Рис. 173. Ожина аллеганська – куманіка
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Морошка – R. chamaemorus  Foske.,  належить до підроду –
Сhamaemorus.  Трав’янистий  багаторічник  з  вегетативними
сланкими  пагонами,  які  при  контакті  з  ґрунтом  укорінюються.
Плодоносні  пагони  прямостоячі,  з  одною  квіткою.  Квіти
одностатеві.  Плоди  спочатку  червоні,  пізніше  жовтіють.
Використовуються  для  приготування  наливок,  варення,  морсів.
Поширена по всій Арктиці.

Рис. 174. Ареал зростання морошки

Рис. 175. Плід морошки
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Рис. 176. Зарослі морошки в Тундрі

Поленіка -  R. arcticuc Foske.  Належить до підроду північна
трав’яниста  малина  –  Arcticubatus.  Інші  назви  цього  виду
пов’язані  з  особливостями  мовних  діалектів  народів,  що
населяють  різні  території  Російської  Федерації:  княженіка,
мамура,  хохлянка,  полуденіца,  мохова  малина.  Це  трав’яниста
дводомна  кореневищна  багаторічна  рослина  з  двостатевими
квітами,  але  зустрічаються  і  одностатеві  форми.  Забарвлення
віночка  у  квітів  з  червоним відтінком.  Запилюється  джмелями.
Плоди темно-червоні їстівні. Росте в Тундрі, на узліссях хвойних і
листяних лісів,  по берегах річок і на луках на Далекому Сході,
Камчатці, в Сибіру, на Півночі Європи. В Карелії вирощували в
культурі.  Використовують  поленіку  як  лікарську  потогінну
рослину  при  грипі  чи  простуді.  З  цією  метою молоді  стебла  і
листя  сушать  для  приготування  чаїв,  а  високовітамінні  плоди
переробляють на морси, соки, варення. Варення з поленіки має
присмак ананаса та персика, надзвичайно ароматне та смачне. 
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Рис. 177. Цвітіння поленіки-княженіки

Рис. 178. Плодоношення поленіки-княженіки

Кістяниця  –  R.  saxatillis  Foske.  Зустрічається  на  півночі
Європейського  континенту,  в  середній  смузі,  в  Сибіру,  на
Далекому Сході. Невелика сланка рослина висотою до 30 см. Зі
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сланкими  пагонами  до  1,5  м.  Стебло  пряме  зі  жорсткими
волосками. Листки трійчасті, з жорсткими волосками на високих
черешках.  Квіти  двостатеві,  дрібні  білі  зібрані  в  щиткоподібні
суцвіття.  Цвіте  в  травні-червні.  Плід  –  збірна  кістянка.  Плоди
соковиті, за смаком нагадують гранат, дозрівають в липні-серпні.

 

Рис. 179. Кістяниця – R. cylactis Foske.

КУЩОВІ ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ

Систематика роду Ribes L.

Систематика  смородини   та  аґрусу  далеко  не  однозначно
трактується вченими різних країн. Доктор сільськогосподарських
наук К.Д Сергєєва  відносить ці види до родини ломикаменевих –
Saxsifragaceae  L.  і  родів  Ribes  та  Grossularia,  відповідно.  П.М.
Жуковський  відносить  ці  культури  до  порядку  кунонієвих
(Cunoniales) до родин Ribesiaceae та Grossulariaceae, відповідно.
Згідно Единбурзького кодексу ботанічної номенклатури (1966 р.)
аґрус,  як  і  порічки  та  смородину,  відносять  до  роду  Ribes.
Незважаючи  на  істотні  відмінності  між  цими  видами,  аґрус
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досить легко схрещується зі смородиною, тому об’єднання цих
видів в один рід обґрунтоване. 

Порядок
Saxifragales Juss.

Родина 
Grossulariaceae Juss.

Підродина смородинні
Ribesiaceaе  Jancz.

Рід смородина
Ribes L.

Підрід смородина чорна
Eucoreosma Jancz.

Смородина
чорна

R. nigrum L.

Смородина
дикуша

R. dicusha Fisch.

Смородина
мало квіткова
R. pauciflorum

Turcz.

Смородина
джерельна

R. fontaneum
Boczkar.

Смородина
мохова

R. procumbens
Pall.

Смородина
американська
R. americanum

Mill.

Смородина
черешкувата

R. petiolare
Dougl.

Смородина
канадська
R. сanadensis

Jancz.

Порічки звичайні
R. vulgare Lam.

Порічки червоні
R. rubrum L.

Порічки скельні
R. petraeum Wulf.

Підрід смородина
золотиста

Symphocalix Berl.

Підрід порічки Ribesia
Jancz.

Смородина золотиста
R. aureum Turch.

Смородина запашна
R. odoratum Wendl.
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Рис. 180. Систематика смородини.

Ботанічна  класифікація  плодових  культур  у  вітчизняних
підручниках подається за П.М. Жуковським, за якою смородину і
порічки відносять до родини смородинових, а  аґрус до родини
аґрусових.

Сучасна  систематика  цих  кущових  рослин  представлена
таким чином: порядок Ломикаменевих (Saxifragales Juss.) родина
Агрусові  (Grossularia),  підродина  Смородинні  (Ribesiaceaе
Jancz.),  рід  Смородина (Ribes L.)  і,  відповідно,  підроди і  види.
Найважливіші види представлені на рис. 180.

Підрід  смородина  чорна  (Eucoreosma  Jancz.)  за  К.Д
Сергєєвою   налічує  33  види.  Введені  в  культуру  і  мають
селекційне значення тільки деякі з них.

Смородина чорна (R. nigrum L., 2n=16)  Має два підвиди:
європейський  (R. nigrum ssp. europium Jancz.) та сибірський (R.
nigrum ssp. sibiricum [Wolf] Pav.) 

Європейський  підвид  займає  великий  ареал  –
Східноєвропейську  низовину,  Урал  та  Західносибірську
низовину, аж до Єнісею. Це рослина рівнинних місцевостей, кущ
сягає  до  двох  метрів,  компактної  будови,  китиці  довгі,  ягоди
одномірні,  одночасно  достигають,  не  осипаються,
високовітамінні.  Від  цього  підвиду  започатковані  культурні
сорти  смородини,  залучений  у  селекційні  програми  з  іншими
видами.

Сибірський  підвид  займає  ареал  на  схід  від  Єнісею  і
заходить  аж  за  Полярне  Коло.  Це  рослина  гірських  умов
існування. Кущі значно нижчі, ніж у європейського підвиду, до
1,5 м висотою, розкидисті  аж до сланкого типу. Відрізняються
сильним  поліморфізмом  вегетативних  органів  та  ягід.  Ягоди
сильно  варіюють  за  масою  та  забарвленням  (чорні,  фіолетові,
бурі, зелені, червоні та проміжних відтінків). Високо зимостійкий
підвид,  стійкий  до  антракнозу.  Ягоди  легко  відділяються  від
плодоніжок, що надзвичайно важливо для механізованого збору
урожаю. Недоліками сибірської смородини є розтягнутий період
плодоношення та низька само-плідність.
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Рис. 181. Смородина чорна в природі

Смородина  дикуша   (R.  dicusha  Fisch.,  2n=16).  Цей
сибірський  вид  займає  великий  ареал  в  між  55-68°  північної
широти в середній течії басейнів рік Амуру, Лени, Колими.

Рослина  холодних  рівнин,  широкий  сильнорослий  кущ,  з
надзвичайно  високою  зимостійкістю,  раннім  дозріванням  ягід,
високою  само-плідністю.  Ягоди  овальні  з  сильним  восковим
нальотом,  середнього  смаку.  В  селекційних  програмах  задіяна
давно,  з  залученням  цього  виду  створені  такі  відомі  сорти  як
Приморський Чемпіон, Голубка та інші.
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Рис. 182. Цвітіння смородини дикуші

Смородина  малоквіткова  (R.  pauciflorum  Turcz.,  2n=16).
Східносибірський вид, поширений також на Далекому Сході та
Північному Китаї. 

Рис. 183. Смородина малоквіткова
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Смородина малоквіткова здатна до утворення прикореневої
порослі,  та високостійка до хвороб, високовітамінна з добрими
смаковими якостями ягід.

Смородина джерельна (R. fontaneum Boczkar., 2n=16) росте
в  горах  Сіхоте-Аліня  і  Джуг-Джур.  Ендемічний  вид
Приморського та Хабарівського країв. 

Рис. 184.  Ареал поширення смородини джерельної

Рис. 185. Смородина джерельна
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Поліморфний  за  морфологічними  ознаками,  ранній  з
коротким  періодом  спокою,  зустрічаються  форми  з  високою
стійкістю до хвороб. Добре приживається в культурі.

Смородина  мохова (R.  procumbens  Pall.,  2n=16)  також
сибірський вид поширений і в Західному, в Східному Сибіру та
на Далекому Сході. Зустрічається в Кореї. В культуру не введена,
але цікава для селекції через високу якість та розміри ягід.

Рис. 186. Смородина мохова

Американські  види  смородини  також  налічують  16
хромосом,  поширені  в  гірських долинах,  в  лісах і  на  рівнинах
Північної  Америки,  виділяються  високою  стійкістю  до
американської  борошнистої  роси,  довгими  китицями  та
малогабаритними  розмірами  кущів.  Смородина  канадська  має
гіркий  присмак  ягід,  а  смородина  американська  важко
схрещується  з  іншими  видами  смородини,  зокрема,  зі
смородиною чорною.
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Рис. 187. Ареал смородини американської

Рис. 188. Цвітіння смородини американської
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Рис. 189. Ареал смородини черешкуватої

Рис. 190. Смородина черешкувата в цвіту
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Підрід порічки (R.  procumbens  Pall.)  налічує  19 видів  які
ростуть  в  Середній  Азії  та  на  просторах  Сибіру.  В  Європі  в
дикому  вигляді  зустрічається  один  вид  порічки  звичайні –  R.
vulgare  Lam.,  2n=16.  Це  високорослий  кущ до  1,5  м,  ягоди  як
правило  червоні,  хоча  зустрічаються,  в  основному  в  культурі,
форми  з  жовтими  (білими)  плодами  –  сорт  Голландська  Біла.
Різновидність  R.  procumbens  var.  macrocarpum  Jancz.
започаткувала  сучасний  сортимент  Європи  і  Америки.
Виділяється  низькими  кущами,  більшими  темно-зеленими
листками квітами і ягодами. Представником цієї різновидності є
сорт Файя родюча.

Рис. 191. Цвітіння порічок звичайних

Порічки червоні (R. rubrum L., 2n=16). Кущі високі, до двох
метрів висотою. Листя більше, ніж у попереднього виду. Ареал
поширення величезний, від Північної Європи до Середньої Азії і
Сибіру. Цінний вид для селекції на зимостійкість і якість ягід.
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Рис. 192. Порічки червоні

Рис. 193. Порічки білі 
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Порічки білі (R. niveum (Rchb.f.) Stein.) – деякі систематики
вважають її  різновидом червоної  порічки.  Ареал зростання вся
Євразія.  Морозостійка,  світлолюбна  рослина,  вимоглива  до
ґрунту.  Кущі  сягають  до  2-3  м  висотою.  Кора  стебел
відшаровується. Квіти дзвоникоподібні зібрані в суцвіття-китиці
5-10  см  довжиною.  Зацвітає  в  травні  жовто-зеленими  квітами.
Формує  кулясті  ягоди  6-8  мм  в  діаметрі  найбільше  на  3-5-
тирічній  деревині.  Продуктивний  період  до  15-20-ти  років.
Популярні  сорти:  Версальська  Біла,  Голландська  Біла,
Ютегборгська,  Біла  Фея.  Широко  використовуються  в
селекційних програмах на високу продуктивність та  якість ягід,
стійкість до хвороб та раннє дозрівання.

Порічки  скельні  (R.  petraeum  Wulf.,  2n=16).  Дуже  високі
кущі – до 13 м,  з великими листками, груше-видними червоними,
або темно-пурпуровими ягодами. В межах виду виділяють підвид
поширений  в  Європі,  і  темно-пурпурові  за  ягодами  різновиди
поширені в Азії. 

Рис. 194. Порічки скельні

 Порічки альпійські (R. alpinum L., 2n=16) Ареал зростання
по всій Європі,  Кавказ,  Туреччина і  Марокко. Формують густо
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облиствлений кущ, висотою до 1,5 м. Листя трилопатеве, темно-
зелене  блискуче,  вкрите  зверху  залозистими  щитиками.  Квіти
зацвітають в травні, зібрані в суцвіття китиці: чоловічі по 15-30
штук, жіночі по 1-5 квіток в суцвітті. Плодоносить в кінці липня
– в серпні. Рожеві ягоди борошнисті на смак – 6-8 мм в діаметрі,
їстівні. Використовується, в основному, як декоративна рослина.  

Рис. 195. Порічки альпійські

Підрід  смородина  золотиста Symphocalix  Berl.  включає
п’ять видів  з  яких найбільше значення для селекції  мають два
види  смородина  золотиста  (R.  aureum  Turch.)  та  смородина

запашна (R.  odoratum  Wendl.)  Обидва  види  –  ендеміки
Північноамериканського  континенту,  зростають  від  півдня
Канади  до  Мексики.  Деякі  систематики  вважають  смородину
запашну варіацією виду смородини золотистої.
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Рис. 196. Смородина запашна

Смородина  запашна  дико  росте  в  Арканзасі,  Південній
Дакоті і Техасі. Має сильний аромат гвоздики. 

Смородина золотиста посухостійкий і морозостійкий вид,
має високий міцний кущ до 2 м висотою, плоди 6-8 мм в діаметрі,
солодші  за  чорну  смородину,  містять  багато  пектину  і  чудово
желюються  при  виготовленні  варення.  Смородина  золотиста  в
культурі придатна як підщепа для штамбової культури аґрусу, а
також  її  можна  формувати  у  вигляді  деревця.  Надзвичайно
декоративна  підчас  цвітіння,  має  сильний  аромат  квітів,
приваблює  бджіл,  а  восени  листя  змінює  забарвлення  до
пурпурового,  що  також  надзвичайно  декоративно. Російські
селекціонери вивели ряд сортів смородини золотистої і вважають
що її слід впровадити в культуру.
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а

б
Рис. 197. Золотиста смородина: а – підчас цвітіння; б –

плодоношення.
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Декоративні  форми  смородини.  Смородина  мальвова

(Ribes  malvaceum  Dougl.),  або  чаппараль  смородина,  ендемік
Каліфорнії.  Ареал  поширення  до  1500  м  над  рівнем  моря.
Колючий кущик з яскравими квітами які варіюють від білого до
темно-рожевого  забарвлення  та  фіолетовими  видовженими
ягодами  6-8  мм  в  діаметрі,  вкритими  білими  залозистими
волосками.  Використовується  в  культурі  в  основному  як
декоративна  форма,  в  природі  ягодами  харчуються  птахи,
чудовий медонос.  

Рис. 198. Смородина мальвова – Ribes malvaceum 
var. veridifolium Sm.

Смородина  кроваво-червона  (Ribes  sanguineum  Pursh.)
Ареал  зростання  цього  виду  західне  побережжя  Північної
Америки  від  Британської  Колумбії  до  Каліфорнії.
Використовується  в  декоративному  садівництві  через  яскраве
забарвлення квітів від білого до темно-червоного та привабливе
листя від пістряво-жовтого до темно-зеленого. Ягоди великі до 1
см в діаметрі, але прісного смаку. Цікава для селекційної роботи
на стійкість до борошнистої роси.
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Рис. 199. Смородина кроваво-червона на гірському схилі

Рис. 200. Суцвіття смородини кроваво-червоної 
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Смородина  воскова (Ribes  cereum  Dougl.)  Ендемік
Північноамериканського континенту. Невисокий кущик до 1 м з
опушеними  стеблами  без  колючок.  З  привабливими  квітами
зібраними в китиці,  та яскравими великими залозистими ягодами
від оранжевого до червоного забарвлення. Цікава в селекційній
роботі  на стійкість до хвороб смородини та для декоративного
садівництва. 

Рис. 201.  Смородина воскова в цвіту
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Рід Grossularia Mill.

Рід  аґрус налічує  52  види,  яких  найбільше  в  західній
частині Північної Америки. В Європі, Азії та Африці росте тільки
сім  видів,  а  на  теренах  Східної  Європи  тільки  три  види
Систематика аґрусу в трактуванні К.Д Сергєєвої представлена на
рис. 202. Назва роду походить з латинської – grossulus – маленька
незріла фіга.  

Родина 
Saxifragaceae Juss.

Підродина смородинні
Ribesiaceaе  Jancz.

Аґрус
європейський

G. reclinata L.(G.
uva-crispa L.)

Аґрус слабоколючку-
ватий

G. hirtella Spach.

Аґрус
Дугласа

G. divaricata
Dougl.

Аґрус
сніжний
G. nivea
Spach.

Аґрус
фарбуючий
G. succirubra

Zabel.

Аґрус
безколючковий
G. inermis Rudb.

Аґрус
могутній
G. robusta

Berger.

Аґрус
голчастий G.

acicularis
Smith.

Рис. 202. Систематика аґрусу.

Аґрус європейський (G. reclinata L., або G. uva-crispa L. 2n=16)
–  кущ  висотою  від  0,5  до  1,5  м  з  міцними  прямими,  часом
дугоподібними пагонами. На вузлах містяться 1-3-роздільні міцні
колючки. 

Цей  вид  одним  з  перших  увійшов  у  культуру  і
представлений  багатьма  сортами  європейської  селекції.
Культурні форми розмаїті за величиною формою, забарвленням,
опушеністю,  ароматом і  хімічним складом ягід.  В селекційних

Рід аґрус
Grossularia Mill.
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програмах  цінний  завдяки  велико-плідності,  високих  смакових
якостей ягід.

Рис. 203. Аґрус європейський

Аґрус слабоколючкуватий  (G. hirtella Spach., 2n=16). Кущ
висотою  до  1  м,  з  тонкими  дуго  видними  слабо-колючими
пагонами. В китиці 2-3 квітки, зав’язь не опушена, плід округлий,
пурпуровий, або чорний. 
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Рис. 204. Аґрус слабо-колючкуватий
Росте в центральній та східній частині Північної Америки.

Виділяється  високою  зимостійкістю,  слабкою  колючкуватістю,
стійкий до сферотеки. Використаний в міжвидовій гібридизації з
аґрусом  європейським,  завдяки  цьому  отримали  стійкі  до
сферотеки сорти, зокрема відомий американський сорт Хаутон.

Аґрус  Дугласа  або  мінливий (G.  divaricata  Dougl.,2n=16).
Дуже  високорослий  кущ,  до  3  м висотою.  Дугоподібні  пагони
вкриті 2-3-роздільними колючками на вузлах. В китицях по 2-4
квітки  з  білими,  або  пурпуровими  пелюстками.  Плоди  дрібні
округлі, без опушення, темно-пурпурові, або майже чорні, дуже
кислі. Поширений в західній частині Північної Америки.
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Рис. 205. Цвітіння аґрусу Дугласа

Аґрус  сніжний (G.  nivea  Spach.,  2n=16).  Також
високорослий вид із стиснутим габітусом куща, колючкуватість
пагонів слабка або середня, китиці 2-3-квіткові, квіти білі. Ягоди
дуже  дрібні,  майже  чорного  забарвлення,  не  опушені,  вкриті
сильним  восковим  нальотом.  Вид  стійкий  до  сферотеки  і
поширений на північному-заході Північної Америки.
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Рис. 206. Цвітіння аґрусу сніжного

Аґрус  фарбуючий  (G.  succirubra  Zabel.,  2n=16).  Вважають
гібридом  між  видами  аґрусу  сніжного  і  Дугласа.  Виділяється
могутнім кущем стиснутого габітусу.  Колючки довгі міцні 1-3-
роздільні, квіти великі темно-рожеві або червоні по 1-3 в китиці.
Плоди дуже дрібні (0,3 г), темно-пурпурові кислі з забарвленим
соком, який використовують для підфарбовування кондитерських
продуктів і в консервуванні. Вид стійкий до сферотеки. 
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Рис. 207. Аґрус фарбуючий

Аґрус безколючковий  (G. inermis Rudb., 2n=16). Середні за
силою росту кущі з дугоподібними пагонами без колючок. Ягоди
дрібні (0,2 г), круглі, чорні. 

Вид  стійкий  до  сферотеки,  ранньостиглий,
використовується  в  селекційних програмах на  стійкість  до  цієї
хвороби, ранньостиглість а також на безколючковість.

Аґрус  могутній (G.  robusta  Berger.,  2n=16).  Сильнорослі
кущі  до  2  м,  з  прямостоячими  пагонами,  з  тонкими  1-3-
роздільними  колючками,  з  великими  рожевими декоративними
квітами.  Плоди  круглі,  темно-пурпурові  аж  до  чорного,  кислі,
їстівні але дуже дрібні (до 0,3 г). Цінний для селекційних програм
на слабку колючкуватість.

Аґрус  голчастий  (G.  acicularis  Smith.,  2n=16).  Вид
поширений  на  гірському  Алтаї  та  на  Саянах.  Має  середнього
зросту  кущі  з  тонкими  дугоподібними  пагонами,  вкритими
густою  щіткою  колючок.  Квіти  поодинокі,  плоди  голі,  дуже
дрібні  округлі  чи  еліптичні  жовто-зеленого  забарвлення,  з
червонуватим  рум’янцем,  які  мають  добрий  смак  з  медовим
ароматом.  Виділяється  високою  зимостійкістю,  задіяний  в
селекційних програмах для виведення сортів для умов Сибіру.
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Рис. 208. Аґрус голчастий на  скелях

 

Рис. 209. Пагін аґрусу голчастого
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Малопоширені плодові культури родини
Вересових (Vacciniaceae Lindl.)

Родина  Брусничних  Вересових  (Vacciniaceae  Lindl.)
належить до порядку Вересоцвітих (Ericales), і налічує близько 50
родів. Для використання в садівництві найбільш цікаві два роди:
Vaccinium Lindl. та Oxycoccus Adans .

Порядок Вересові
Ericales L.

Родина Брусничні
Vacciniaceae Lindl.

Рід Брусниця
Vaccinium Lindl.

Рід Журавлина
 Oxycoccus Adans.

Брусниця
V. vitis-idaea Lindl.

Лохина (гонобобель)
V. uliginosum Lindl.

Журавлина болотна
O. quadripetalis Adans.,

або O. palustris L.

Чорниця звичайна
V. myrtillus Lindl.

Лохина висока
V. corimbosum Lindl.

Журавлина велико-
плідна O. macrocarpa 
Pers.

Рис. 210. Систематика родини брусничних 
(Vacciniaceae Lindl.)

Рід Vaccinium Lindl.

Брусниця (V. vitis-idaea L.) вічнозелений кущик висотою 10-
30  см.  Надземні  пагони  з’являються  із  бруньок  підземних
пагонів. Листки вічнозелені, квіти білі з рожевим відтінком, ягода
спочатку біла, а при дозріванні – яскраво-червона. В дикому стані
росте в Лісотундрі, а також по всій лісовій зоні Східної Європи,
на високогір’ї Кавказу, Алтаю і в Сибіру. Найчастіше її  можна
зустріти в хвойних лісах і на торфовищах. Надзвичайно корисна і
цінна  ягідна  культура.  Виготовляють  з  неї  пастилу,  варення,
екстракти.  Листя  використовують  для  трав’яних  чаїв  при
лікуванні хвороб нирок.
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 Рис. 211. Цвіт брусниці

Рис. 212. Плоди брусниці
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Брусниця подібна на  толокнянку –  Arctostaphilus  uva-ursi
Adans., яка належить до роду толокнянкових цієї ж родини, і яку
в народі називають «ведмежими вушками». Вид використовують
в  народній  медицині  як  високовітамінну  культуру  та  для
лікування нирок.

Рис. 213. Толокнянка

Чорниця звичайна (V.  myrtillus  Lindl.).  Напівкущ,  пагони
якого розвиваються з бруньок сланкого пагона, що стелиться по
землі. Листя опадає. Ягода куляста, чорна з синюватим восковим
нальотом, з  високим вмістом цукру. Має багато антоціанів, що
забезпечує  лікувальний  ефект  при  хворобах  судин,  очей  та
шлунка.  Використовується  для  виготовлення  сиропів,  варення.
Ареал поширення величезний, від лісових просторів Європи і на
Північ  аж  до  Скандинавського  та  Кольського  півостровів.  В
культурі  не  поширена,  але  вже  в  лісових  господарствах
підтримують  біоценози  чорниці  з  метою  збору  цінних  ягід  з
природних угідь.
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Рис. 214. Чорниця в лісовому біоценозі

Лохина  звичайна (російською  –  голубика,  на  Поліссі  її
називають  гонобобель,  або  буяхи)  (V.  uliginosum  Lindl.).
Невисокий  напівкущ  з  опадаючими  листками.  По  1-4  квітки
закладає на верхівках пагонів. Ягода куляста, або груше-подібна,
синя,  вкрита  густим  восковим  нальотом.  Ареал  поширення  –
лісові  масиви  Європи  і  Сибіру,  аж  до  Тундрової  зони. Багато
видів лохини дико росте на просторах Північної Америки. До них
належать  лохина  низька,  лохина  висока,  лохина  великоплідна,
лохина  вічнозелена,  лохина  гірська  та  лохина  ”Кроляче  око”.
Найпоширенішим є окультурений вид – лохина висока.
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Рис. 215. Цвіт лохини звичайної 

Рис. 216. Плодоношення лохини звичайної
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Лохина висока (V. corimbosum  Lindl.) поширена в природі
на  болотах  та  заболочених  лісах  від  штату  Флорида  до  штату
Мен  і  на  захід  до  Мічігану.  Рослини  дуже  вологолюбні,  не
зносять посухи. Кущі високі до 3-4,5 м. Плоди великі до 1см і
більше в діаметрі,  з  густим синім восковим нальотом, зеленою
м’якоттю.  Приємного  кисло-солодкого  смаку.  Добре  росте  на
дренованих (залягання підґрунтових вод не вище 90см) кислих
ґрунтах (pH < 6-6,5) з високим вмістом органічних речовин, не
переносить важких глинистих ґрунтів. 

Рис. 217. Лохина висока в культурі

Восени  лохина  висока  змінює  забарвлення  листя  до
червоного  з  відтінками  помаранчевого  або  фіолетового,  чим
надзвичайно  приваблива  і  може  використовуватися,  як
декоративна форма в парковому будівництві та на присадибних
ділянках.  Сорти  лохини  високої  американської  селекції
вирощують в Західній Європі. Найвідоміші з них Стенлі, Берклі,
Діксі  та інші.
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Рис. 218. Осіння зміна забарвлення листя у лохини високої

Рід Оxycoccus Adans.

Рід Oxycoccus Adans. налічує 5 видів журавлини поширених
в Європі, Азії та Північній Америці.

Рис. 219. Ареал журавлини
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Журавлина болотна (O. quadripetalis Adans., або O. palustris
L.) невеликий напівкущ з довгими сланкими пагонами-батогами,
що легко вкорінюються при контакті з вологим ґрунтом. Листки
дрібні,  шкірясті,  вічнозелені.  Квіти  поодинокі  рожево-червоні.
Плоди  –  ягоди  темно-червоні  до  12-16  мм  в  діаметрі,  які
використовують  для  виготовлення  варення,  екстрактів,  мусів  і
інше. Росте на болотах в Європі, Сибіру, Далекому Сході.

Журавлина великоплідна (O. macrocarpa Pers.) росте в зоні
хвойних лісів  Північної  Америки,  виділяється великими,  до 25
мм  в  діаметрі,  ягодами,  аналогічного  смаку,  як  у  журавлини
болотної. З давніх часів місцеве населення Америки вирощувало
журавлину, як культурну рослину, розбиваючи на болотах рівні
грядки.  На  сьогодні,  на  сході  США  вздовж  Атлантичного
побережжя,  зокрема  в  штаті  Массачусетс,  існують  великі
плантації  під  журавлиною.  Технології  вирощування  цього
американського виду започатковані й у Західній Європі. 

Рис. 220.  Цвітіння журавлини болотної
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Рис. 221. Плодоношення журавлини на фоні сфагнуму

Рис. 222. Збір урожаю журавлини великоплідної в штаті
Нью Джерсі
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Інші малопоширені культури

Лимонник китайський (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.)
належить  до  порядку  Раналієвих  (Ranales  L.)  родини
лимонникових  (Schisandraceae  Blume.),  яка  представлена  двома
родами,  які  об’єднують  47  видів.  Рід  Schisandra,  до  якого
належить лимонник налічує 25 видів. Один з видів росте в лісах
Північної Америки (Флорида), інші поширені в Гімалаях, Китаї,
Далекому Сході, на Японських та Філіппінських островах. 

Лимонник  китайський  поширений  в  лісах  Примор’я,
Манчжурії,  на Сахаліні. Це ліана, однодомна, роздільностатева
рослина з червоними плодами – соковитими багатолистянками.
До дозрівання плодів плодоложе видовжується і стає подібним на
китицю з сидячими ягодами.  

Рослина  з  надзвичайно  цілющими  властивостями.  Плоди
лимонника  містять  цукор,  велику  кількість  органічних  кислот,
найбільше  яблучної  та  лимонної,  смолисті  речовини,  багато
вітаміну С, та алкалоїд схізандрин, ефірні олії, глікозиди. 

Рис. 223. Цвітіння лимонника китайського

186



Рис. 224. Плоди лимонника китайського

Плоди, насіння, а особливо корені цієї ліани мають потужні
стимулюючі  властивості  на  організм  людини.  Дуже  смачний  і
корисний  чай  з  листя  і  пагонів  при  вірусних  захворюваннях
верхніх дихальних шляхів.

Актинідія  належить  до  порядку  Раналієвих  (Ranales  L.),
родини  Ділленієвих  (Dilleniaceae  L.),  підродини  актинідієвих
(Actinidioideae  Van  Tiegh.),  роду  Актинідія  (Actinidia  Lindl.),  в
якому  відомо  36  видів.  Ареал  поширення  роду  величезний  –
тропічна, субтропічна та помірна зони Східної Азії. 

Всі  види  в’юнкі  ліани,  як  правило  дводомні,  хоча
зустрічаються  форми  однодомні  кущо-подібні.  Плід  –  верхня
синкарпна  ягода.  Всі  види  в  плодах  містять  велику  кількість
вітаміну С, та інші вітаміни, а також цукор, органічні кислоти,
макро- та мікроелементи й мають цілющі властивості. В народній
медицині  плоди  актинідії  застосовують  як  протицинготний,
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антигельмінтний  та  послаблюючий  засіб.  Їх  споживають
свіжими,  переробляють  на  варення,  пастилу,  компоти,  соки.
Тонкі лози-пагони використовують для плетіння. 

В  ботанічних  садах  України  та  на  присадибних  ділянках
можна  зустріти  п’ять  видів  актинідії:  актинідія  коломікта  (A.
kolomicta Max.), актинідія полігамна (A. poligama (Lieb. et Zucc.)
Max.),  актинідія гостро зубчаста,  або аргута (A. arguta (Lieb. et
Zucc.) Max.), актинідія пурпурова (A. purpurea Rehd.) та актинідія
китайська  (A.  chinensis  Planch.).  Перші  три  види  поширені  в
Примор’ї та Уссурійському краї, два наступні – в Китаї.

В  Україну  експортують  плоди  ківі  –  це  група  сортів,
виведених вперше в Новій Зеландії з виду актинідії китайської.
Вирощування ківі зосереджене в субтропічній зоні, а в помірній
зоні – в теплицях. Плоди у ківі  зі  зеленою м’якоттю, опушені,
високовітамінні, масою 80-150 г. 

Рис. 225. Цвітіння актинідії полігамної
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Рис. 226. Листя актинідії полігамної

Рис. 227. Плодоношення актинідії коломікта
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Рис. 228. Актинідія коломікта в лісовому біоценозі

Рис. 229. Пагін актинідії гострозубчастої або бальзамної (A.
arguta (Lieb. et Zucc.) Max.)
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                                 а                             б
Рис. 230. Чоловіча (а) та жіноча (б) квітки актинідії
делікатесної (китайської) –  A. chinensis Planch.

 

Рис. 231. Плоди ківі на гілці
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Рис. 232. Плоди ківі в розрізі

Жимолость належить  до  роду  Lonicera  L.,  з  родини
жимолостевих Caprifoliaceae Juss. Рід об’єднує понад 200 видів у
північній півкулі, багато з них запроваджено в культуру. Рослини
морозостійкі,  мають  форму  куща,  медоноси,  плоди  соковиті
ягоди, які дуже рано достигають.

Останніми  ботанічними  дослідженнями  встановлено,  що
група  блакитних  жимолостей  (subsect.  Caeruleae  Rehd.)
представлена  двома  видами  –  жимолость  блакитна  (Lonicera
caerulea  L.)  та  жимолость  іллійська  (Lonicera  iliensis  Pojark.).
Жимолость іллійська – географічно та екологічно відокремлений
вид, який зустрічається в долині ріки Ілі на території Казахстану
та на теренах Китаю.

Жимолость блакитна, або їстівна має багато синонімів, які
підкреслюють  певне  територіальне  походження  тих  чи  інших
форм  (жимолость  алтайська,  камчатська,  балтійська  та  інші).
Російські систематики вважають їх окремими видами. Жимолость
блакитна  охоплює  терени  Європи  (зустрічається  переважно  в
гірських районах  –  Карпати  та  Альпи)  та  Азії  (терени  Алтаю,
Сибіру, Далекого Сходу, Монголії, Китаю, Середньої Азії).
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Рис. 233. Жимолость камчатська

Рис. 234. Жимолость їстівна
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Росте  жимолость  переважно  в  підліску  темнохвойних  та
змішаних лісів,  часто утворює окремі зарослі  вздовж рік та на
заболочених місцях.

Серед жимолостевих в Україні найпоширенішим в культурі
є жимолость їстівна (L. edulis Turcz.). Це кущ до 1 м висотою, з
кулеподібною кроною, з продовгуватими листками, жовтуватими
квітами зібраними в двоквіткові  суцвіття,  з  соковитими темно-
синіми ягодами 15-30 мм довжиною, приємного кисло-солодкого
смаку.  Цей  вид  дико  росте  на  Далекому  Сході,  Камчатці  і
Курильських  островах.  Його  ареал  перекривається  з  видом
жимолості камчатської та жимолості Максимовича.

В Північній Америці поширений вид – жимолость пухнаста.
Як  декоративні  форми в  Україні  вирощують також жимолость
козолисту та татарську, як правило їх можна зустріти в захисних
лісосмугах та парках.

Шовковиця, або морва, або тутове дерево належить до роду
Morus L., родини тутових Moraceae Lindl. Цей рід налічує біля 10
видів. З холодостійких видів два азіатського походження, а один
з  Америки.  Решта  росте  в  Південно-східній,  Південній  Азії  та
Африці.

Рис. 235. Шовковиця біла
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Шовковиця біла (M. alba L.) – походить з Китаю. Рослина
однодомна рідше дводомна, має форму дерева  15-20м висотою, з
кулеподібною,  густою  кроною,  темно-зеленими  листками.
Рослини  довговічні,  живуть  200-300  років,  посухостійкі  та
холодостійкі, роздільностатеві, дводомні з непоказними квітами,
ягодоподібні супліддя смачні. Насіння дрібне. 

Рис. 236. Плоди шовковиці чорної

Шовковиця чорна (M.  nigra  L.)  –  ареал поширення регіон
стародавньої Персії.  Має форму дерева, або куща відрізняється
від шовковиці білої ще й чорними блискучими плодами. Гірше
переносить  посуху  та  морози,  тому  в  культурі  зустрічається
рідше. 
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Ботанічна класифікація деяких субтропічних і
тропічних культур

В  Україні  промислових  насаджень  культур  цієї  групи  не
існує.  Їх  можна  побачити  в  ботанічних  садах  та  оранжереях,
зокрема деякі цитрусові, банан, фейхоа, фінікова пальма та інші,
представлених  для  відвідувачів  в  якості  цікавих  екземплярів
зеленого світу. Лимони вирощують в тепличних комбінатах біля
великих обласних центрів.

Родина Рутових
Rutaceae Juss.

Рід Цитрусові
Citrus L.

Лимон
C. limon Burm.

Апельсин
C. sinensis  Osbeck.

Грейпфрут
C. рaradisi Macf.

Мандарин
C. reticulate Blanca.

Цитрон
C. medica L.

Помпельмус
C.grandis Ocbeck.

Бігарaдія
C. bigaradia Lois

Рис. 6. Систематика роду Citrus L.

Рід  Цитрус (Citrus  L.)  належить  до  родини  Рутових
(Rutaceae  Juss.)  підродини  Помаранчевих  (Aurantioideae  Juss.)
(Рис.6). Ареал поширення родів і видів підродини Помаранчевих
величезний  і  охоплює  країни  Південно-Східної  Азії,  Африки,
Австралії та Філіппінські острови. Рід Цитрус налічує  понад 20
різних видів.  Культурні цитрусові,  як правило,  мають гібридне
походження і в дикому стані не зустрічаються. 

Апельсин, лимон, мандарин і  грейпфрут відомі в культурі
давно  і  високо  ціняться  за  смакові  і  цілющі  властивості.  Інші
цитрусові вказані на рис. 18 менше відомі в Україні, але цікаві як
плодові, ефіроолійні культури та підщепи для інших цитрусових.
Зокрема,  цитрон  і  бігарадія  використовуються  як  ефіроолійні
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культури,  а  помпельмус,  або  шеддок,  як  плодова  культура  та
підщепа.  

Рис. 237. Плодоношення апельсина

Рис. 238. Дерево лимона (C. limon Burm.) з плодами
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Рис. 239. Мандарин – C. reticulate Blanca.

Рис. 240. Плоди грейпфрута – C. рaradisi Macf.

198



Рис. 245. Плоди цитрона -  Citrus medica L.

Рис. 246. Екзотична форма цитрона
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Рис. 247. Плід помпельмуса на дереві – C. grandis Ocbeck.

Рис. 248. Плід помпельмуса в розрізі
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Олива належить до роду Olea  L.  родини Oleraceae  Lindl.і
об’єднує близько 35 видів.  Визначальне господарське значення
має олива європейська – O. europea L. відома в культурі понад
4000 років. Олива надзвичайно довговічна рослина, вік окремих
особин сягає 2000 років, тобто висаджені вони були ще за часів
Стародавнього  Риму.  Первинний  ареал  поширення  –
Середземномор’я, Північна Африка та Мала Азія. Плоди містять
від  14  до  30%  олії.  Використовується  насамперед,  як  олійна
культура, а також для маринування зелених і чорних плодів.

Рис. 249. Олива в грецькій провінції Ситонія
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Рис. 250. Цвітіння оливи – O.europea L.

Рис. 251. Плодоношення оливи – O.europea L.
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Хурма  належить до роду Diospyros L., до родини ебенових
Ebenaceae  Bent.,  яка  налічує  понад  200  видів,  які  ростуть  в
Південній  та  Північній  півкулях.  Як  плодова  культура
використовується  насамперед  хурма  східна  –  D.  kaki  L.,  яка
походить з Китаю. Як промислову культуру хурму на сьогодні
вирощують в Східній Азії, на Кавказі, в Середземномор’ї, США
та  інших  регіонах.  Плоди  хурми,  які  нагадують  помідори,
надзвичайно терпкі і споживають їх після розм’якшування, тоді
вони смачні та ароматні.

Рис. 252. Квітка хурми – D. kaki L.
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Рис. 253. Дерево хурми підчас плодоношення 

Рис. 254. Плоди хурми 
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Інжир субтропічна  рослина  роду  Ficus  L.   з  родини
Moraceae  Linc.,  який  налічує  понад  60  видів.  Найдавніший  у
культурі  вид  Ficus  carica  L.  Інжир  ще  називають  фігою.
Батьківщина фіги – Мала Азія, Кавказ і Середня Азія. Звідти ця
культура поширилася у Середземноморський регіон. 

Рослини здатні витримувати низькі температури до -18°С і
скидають на зиму листя. Культивують інжир Болгарія і Румунія.
Плоди інжиру нагадують цибулину,  при повній  стиглості  вони
жовті, або фіолетово-небесного забарвлення, залежно від сорту.
Плоди дуже солодкі. Їх сушать і виготовляють варення, компоти,
джеми.

Рис. 255. Плодоношення інжиру – Ficus carica L.
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Рис. 256. Плоди інжиру – Ficus carica L.

Гранат  (Punica  granayum L.)  належить  до  роду  Punica,  з
родини  гранатових  (Punicaceae  Horan.).  Листопадна  рослина
сухих  субтропіків.  Дико  росте  у  вигляді  куща  чи  деревця  на
Закавказзі, в Середній Азії, Ірані, Малій Азії. Витримує морози
до -14°С, а в суворіших умовах рослини вкривають на зиму.

Гранат  розмножується  живцями,  кореневими  паростками,
рідше насінням. Плід граната – шкіряста ягода, в якої їстівними є
соковиті покриви  насіння. Сік містить до 20% цукру, кислоти, з
яких найбільше нагромаджується лимонної кислоти. 

Гранат має велике значення в фармокопеї народів Кавказу і
західної  Азії,  як  високовітамінна  лікарська  культура,  сік  якої
освіжає, лікує горло, судини та шлунок.  Шкірка плоду містить
багато дубильних речовин, і використовується в медицині і для
дублення шкір.
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Рис. 257. Дерево граната – Punica granayum L.

Рис. 258. Квіти граната
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Рис. 259. Плоди граната

Фейхоа  (Feijoa  selloviana  Berg.),  або  ананасово-сунична
гуава з родини Миртових (Myrtaceae). Вічнозелений кущ, рідше
дерево. Батьківщина – Південна Америка. Витримує морози до –
15°С,  але  втрачає  листя.  Може  рости  в  Криму.  Плід  –  ягода,
нагадує  великий аґрус,  чи  зелену сливу з  блакитним восковим
нальотом,  кисло-солодкого  смаку.  Цілющі  плоди багаті  йодом,
використовуються свіжими та для переробки на джеми, варення
та інше.
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Рис. 260. Дерево фейхоа – Feijoa selloviana Berg.

Рис. 261. Квіти фейхоа
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Рис. 252. Плоди фейхоа

Авокадо належить до родини лаврових Lauraceae Juss., роду
Persea Mill., який налічує близько 50 видів. Ареал поширення –
тропічна  та  субтропічна  зони  Американського  континенту.  В
сільськогосподарському  виробництві  використовують  вид   P.
grantissima  Gaerth.  Залежно  від  сорту  авокадо  має  видовжені
грушоподібні, або округлі, надзвичайно поживні плоди зеленого
забарвлення.  М’якуш  містить  понад  30%  жиру  і  лише  4-8%
вуглеводів.  В  центрі  плода  знаходиться  насінина  діаметром
близько 3см.

Ацтеки  називали  його  ауакатль  –  лісове  масло,  і
культивували  ще  за  3000  р.  до  н.е.  Плоди  споживали,  як
послаблюючий  і  косметичний  засіб  для  лікування  шкіри,  для
росту  волосся  і  в  кулінарії.  Вважається  ефективним  засобом
проти старіння організму. 

Листя  і  кісточка  авокадо  містять  рослинний  фунгіцид-
токсин – персин, який здатний викликати алергічну реакцію та
розлади шлунка, тому небезпечний для тварин і людини
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Рис. 263. Дерево авокадо – Percea americana Mill.

Рис. 264. Плоди авокадо –  P. grantissima Gaerth. P.
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Банан належить до роду Musa L. з родини Musaceae Luss.
Рід налічує близько 80 видів. Найпоширенішою в культурі є Musa
paradisiaca  ssp.  sapientum  L.  Цей  вид  походить  з  Малайського
архіпелагу та Індії, звідти поширився по всій тропічній зоні, як
промислова культура. 

Рис. 265. Плоди банана

Банан  –  тропічна  трав’яниста  рослина.  Плоди  банана
довжиною 15-30 см, діаметром 3-7 см, зібрані в китиці. М’якуш
плоду  ніжний,  ароматний  і  приємний  на  смак.  Насіння  не
утворює і розмножується виключно вегетативним шляхом.
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Манго.  Вид манго індійське – Mangifera indica L. з родини
Anacardiaceae R. Br. відомий в Індії в культурі понад 6000 років,
та декілька століть в інших країнах тропічної зони. 

Рис. 266. Дерево манго – Mangifera indica L.

Рис. 267. Плід манго
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Манго – величні розкішні дерева, формують великі плоди,
які  нагадують  персики.  М’якуш  плоду  м’який  і  надзвичайно
соковитий, за смаком щось середнє між персиком і ананасом, з
легким  ароматом  живиці.  Вважають  цей  плід  одним  з
найсмачніших плодів світу.

Ананас  належить до  родини  Bromeliaceae  Juss.  і
представлений лише одним культурним видом Ananas commossus
Marill.  Походить  з  засушливих  регіонів  Бразилії  та  Парагваю.
Рослина  невисока,  з  укороченим  стеблом,  на  якому  спірально
розміщені вузькі довгі листки. Стебло закінчується суцвіттям, яке
після  цвітіння  без  запліднення  перетворюється  в  м’ясистий
стеблоплід, який важить понад кілограм і чимось нагадує молоду
шишку сосни. Розмножуються рослини лише вегетативно. Плоди
споживають свіжими і переробляють.

Рис. 268.  Рослина ананаса зі сформованим стеблоплодом
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Папайя.  Вид  Carica  papaya  L.  походить  з  Карибського
регіону,  який  охоплює  Мексику  та  інші  країни.  Належить  до
родини  Сaricaceae  D.  Рослина  дводомна.  Має  пустотіле  не
розлоге  стебло  з  довгими до  1,5  м  вузькими листками.  Плоди
утворюються  в  перший  рік  після  садіння  лише  на  жіночих
рослинах. Для нормального запилення на плантації висаджують
12% чоловічих рослин. Розмножується папайя насінням. Плоди
за зовнішнім виглядом нагадують диню і важить від 200 г до 5 кг.
Через  те  папайю  називають  динним  деревом.   Плодоносить
папайя  без  перерви.  Вирощують  її  біля  домівок  7-10  років,  а
пізніше її зрубують, бо виростає занадто високою, і насаджують
нові рослини.

Рис. 269. Цвітіння папайї
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Рис. 270. Плодоношення папайї – Carica papaya L.

Рис. 271. Зрілий плід папайї
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Кокосова  пальма  належить  до  роду  Cocos  L.  з  родини
Palmae L. Рід налічує близько 120 видів. Господарське значення
має  пальма  кокосова  –  Cocos  nucifera  L.,  яку  вирощують  вже
декілька тисяч років і,  як вважають, походить з екваторіальних
островів  Тихого  океану.  Плід  кокосової  пальми  відомий  як
кокосовий горіх.

Рис. 272. Кокосові пальми на морському побережжі 
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Рис. 273. Цвітіння кокосової пальми

Рис. 274. Плоди кокосової пальми
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Фінікова пальма. Рід Phoenix L. з родини Palmae L. налічує
10 видів, але як культурна рослина використовується лише один
– Ph. dactylifera L.

З часів фараонів фінікова пальма вирощується в Єгипті,  а
також  інших  країнах  Північної  Африки.  Поширилася  на
Азіатський  континент.  Плід  –  ягода  з  однією  видовженою
насіниною. М’якуш містить велику кількість цукру. Споживають
плоди переважно сушеними. Найбільшими виробниками плодів
на світовому ринку є Ірак, Іран, країни Аравійського півострова
та Єгипет. 

Рис. 275. Фінікова пальма – Ph. dactylifera L.  для кімнатного
озеленення
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Рис. 276. Дерево фінікової пальми з плодами

Рис. 277. Грона стиглих фініків на дереві
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Рис. 278. Плоди фінікової пальми готові для споживання
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Розділ 2

ПРИКЛАДНА СЕЛЕКЦІЯ ПЛОДОВИХ І
ЯГІДНИХ КУЛЬТУР

Мінливість та особливості її прояву в плодових
культур

Мінливістю називається властивість,  що протилежна

спадковості,  і  полягає  в  зміні  спадкових  чинників  (генів,

хромосом, геномів), і їх прояву в процесі розвитку організмів.

Існують  різні  підходи  до  класифікації  мінливості.  Найчастіше
розрізняють  фенотипову і  генотипову мінливості.
Найважливіше значення має класифікація мінливості,  основана
на ступені її успадкування в потомстві. При цьому розрізняють
два  типи  мінливості:  спадкову (генотипову)  і  неспадкову

(модифікаційну або паратипову). Іноді виділяють особливий тип
мінливості – онтогенетичну мінливість.

У плодових рослин прояв різних типів мінливості має свої
специфічні  особливості.  Фенотиповою називають мінливість,

яка безпосередньо спостерігається серед організмів на рівні їх

фенотипів. Ця мінливість може бути викликана як спадковими,
так і не спадковими чинниками. Тому  фенотипова мінливість

об'єднує  всі  види  мінливостей,  оскільки  є  найзагальнішою
формою їх прояву. Наприклад, мінливість за якоюсь ознакою в
колекції сортів, або при зміні умов зовнішнього середовища, або
в  гібридній  сім'ї  слід  віднести  до  фенотипової  мінливості.
Фенотипову мінливість слід розкласти на генотипову (спадкову)
і паратипову (неспадкову).

Спадковою,  або  генотиповою називають  мінливість,

викликану  спадковими,  генотиповими  чинниками. Особливістю
спадкової  мінливості  є  те,  що  викликані  зміни  зберігаються  і
виявляються в статевому потомстві. Отже, зміни які виявляють в

статевому  потомстві  називають розщеплюванням  за

генотипом. Спадкова  мінливість  виявляється  у  вигляді
мутаційної і комбінаційної мінливості.

Мутаційною називають  мінливість,  викликану

мутаціями,  а  процес  виникнення  мутацій –  мутагенезом.
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Розрізняють  наступні  основні  типи  мутацій:  генні  –  зміна
структури  гена;  хромосомні –  зміна  структури  хромосоми;
геномні – зміна числа хромосом (поліплоїдія). 

Комбінаційною  називають  мінливість,  викликану

рекомбінаціями,  тобто  новими  поєднаннями  (комбінаціями)

генів,  а  процес  виникнення  рекомбінацій  –  рекомбіногенезом.

Рекомбіногенез здійснюється  при  статевому розмноженні
наступними способами: 

- шляхом кроссинговера – обміну гомологічними ділянками
в  межах  хромосоми,  внаслідок  чого  відбувається  практично
повна комбінаторика генів в межах групи зчеплення; 

-   шляхом незалежного розбігу різних хромосом в анафазі
мейозу,  що приводить до комбінування генів,  локалізованих в
гаметі в різних хромосомах; 

-  шляхом  запліднення,  внаслідок  чого  відбуваються
комбінаторика генів батьківських форм при злитті яйцеклітини зі
спермієм і утворення зиготи.

Онтогенетичною  називають мінливість  ознак  в  процесі

індивідуального  розвитку  організму,  тобто  онтогенезу. Для
оцінки  онтогенетичної  мінливості  необхідно  проводити
спостереження за розвитком рослини протягом всього життєвого
циклу. У плодових культур цей період розтягнутий на декілька
років, протягом яких варіація ознак тих самих  частин рослини
дуже  значна.  Оскільки  плодові  рослини  проходять  упродовж
року  так  званий  річний  морфо-фізіологічний  цикл  розвитку,
онтогенетична  мінливість  пов'язана  у  них  з  фенологічними
фазами розвитку, що щорічно повторюються, які у свою чергу,
залежать  від  комплексу  метеорологічних  факторів:  динаміки
зміни температури, вологості, довжини дня.

Онтогенетична  мінливість ознак  контролюється
генотипом,  і  її  слід  віднести  до  спадкової  генотипової

мінливості.  Цей  контроль  полягає  в  регуляції  роботи  тих  або
інших  генів  в  залежності  від  віку  і  фенофази  річного  циклу
розвитку плодової рослини. Результат онтогенетичної мінливості
ознаки завжди оснований на  взаємодії  генотипу і  середовища,
оскільки саме чинники середовища виступають в ролі пускових
механізмів для функціонування певних генів.
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Онтогенетичну  мінливість обов’язково  слід  враховувати
при  проведенні  оцінки  і  відбору  плодових  рослин  на  ранніх
стадіях  їх  розвитку.  Крім  того,  при  оцінці  генотипової і
модифікаційної мінливості необхідно  нівелювати  ефект

онтогенетичної  варіації ознак.  Це  досягається  вивченням
рослин одного віку в однакові календарні терміни.

Неспадковою,  або  модифікаційною (паратиповою),
називають  мінливість,  не  пов'язану  зі  зміною  спадкових

чинників,  а  обумовлену  тільки  впливом  різних  чинників

середовища. Наприклад,  мінливість  ознак,  викликану  впливом
різних  умов  освітлення,  температури,  живлення  і  т.  п.,  слід
вважати  неспадковою,  або  модифікаційною.  До  неспадкової

мінливості  можна  також  віднести  мінливість  органів  в  межах
однієї  рослини, наприклад листя на пагонах,  квіток у суцвітті,
плодів або насіння, зібраних з однієї рослини. У чистому вигляді
модифікаційна  мінливість спостерігається  тільки  серед
організмів з ідентичним генотипом, зокрема, в сортів плодових
культур.  Наприклад,  мінливість,  яка  спостерігається  у  сортів-

клонів плодових  і  ягідних  рослин,  в  більшості  випадків  буває
неспадковою.

Існує безліч чинників,  які приводять до прояву широкого
діапазону  модифікаційної  мінливості в  плодових  рослин.  До
них можна віднести: 1) ґрунтово-кліматичні умови вирощування
того  або  іншого  сорту  (наприклад,  один  і  той  же  сорт  іноді
виглядає  абсолютно по-різному в  різних ґрунтово-кліматичних
умовах; 2) погодні умови того або іншого року (метеорологічні
чинники  сильно  впливають  на  терміни  настання  фенофаз,
довжину приросту, врожайність та інші ознаки); 3) агротехнічні
умови вирощування, що визначають тип формування і  ступінь
обрізування,  підщепи,  схеми  садіння,  зволоження,  удобрення,
спосіб обробітку ґрунту, система захисту від шкідників і хвороб і
т. п.; 4) ареал вирощування, який визначає тип ґрунту, водний і
повітряний режими, ступінь освітленості.

Діапазон  варіювання ознак у  одного  й  того  ж  генотипу
називають нормою реакції генотипу. Цей термін підкреслює, що
всяка  фенотипова ознака виникає в результаті реакції генотипу
на умови середовища. Хоча кожна модифікаційна зміна ознаки,
викликана чинниками середовища, не контролюється генотипом
і в цьому сенсі є неспадковою, але  норма реакції  генотипу –
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спадкова  властивість  і  контролюється  генотипом.  Іншими
словами,  мінливість  діапазонів  модифікаційної  мінливості

тих або інших ознак є генотиповою. 
Суть  гомологічної і  аналогічної мінливості  виявляється в

паралелізмі  спадкової  мінливості.  Гомологією,  в  загальному
сенсі,  називають  відповідність,  паралельну  схожість  форм.
Суть  гомологічної  мінливості полягає  в  тому,  що  якщо  яка-
небудь ознака зустрічається  в  одній  з  форм виду,  то її  можна
зустріти  у  близькоспорідненого  виду.  М.  І.  Вавилов
сформулював закон гомологічних рядів у спадковій мінливості.
Згідно  цього  закону  внутрішньовидова  мінливість  не

хаотична, але має певний напрям. Гомологічна мінливість по
багатьох  ознаках  властива  плодовим  рослинам.  Наприклад,  в
сортів  яблуні  і  груші  спостерігається  паралелізм  в  мінливості
ознак плоду – забарвлення шкірки, м'якоті та форми. У сортів
сливи, аличі, абрикоса і персика – в забарвленні та формі плоду,
консистенції  м'якоті.  Закон  гомологічних  рядів спадкової
мінливості  дозволяє  прогнозувати  виникнення  форм з  певною
ознакою на підставі її прояву в близькоспорідненого виду. 

Контрольні питання

1. Що таке мінливість у плодових культур?
2. Які форми мінливості розрізняють?
3. Що таке фенотипова мінливість?
4. Що таке генотипова мінливість?
5. Що таке мутагенез?
6. Що  таке  рекомбіногенез  і  якими  способами  він

здійснюється?
7. Що таке онтогенетична мінливість?
8. Що таке модифікаційна мінливість. Чим вона зумовлена?
9. Що таке діапазон модифікаційної мінливості, які фактори

його визначають?
10. Що таке норма реакції генотипу?
11. Що таке гомологічна мінливість?
12. Назвіть вченого, який сформулював і розвинув вчення

про „Закон гомологічних рядів”.
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Успадкування якісних і кількісних ознак
плодових і ягідних культур

Успадкування  якісних  ознак.  Якісними  називають  ті

ознаки,  відмінність  між  якими  не  піддається  кількісному

вимірюванню.  Тобто,  до  якісних  слід  віднести  ознаки,
мінливість  яких  пояснюється  генотиповими  причинами,  а  не
умовами  середовища.  Іншими  словами,  мінливість  якісних

ознак  відноситься  до  спадкової,  генотипової  мінливості  і  є

основною умовою проведення  гібридологічного аналізу. 
При вивченні якісних ознак перш за все з'ясовують, скільки

станів (модальностей) і які має ця ознака. Наприклад, вивчаючи
успадкування забарвлення шкірки у яблуні з'ясовують, скільки
типів забарвлення шкірки плоду розрізняють у сучасних сортів
яблуні.  Є  два  типи  забарвлення  шкірки:  основне  і  покривне.
При  цьому  основне  забарвлення  варіює  від  майже  білого  чи
жовтого до зеленого з усіма переходами, а покривне – може бути
відсутнім,  частковим  (виникнення  незначного  чи  широкого
рум’янцю  різних  відтінків),  суцільним  аж  до  інтенсивно-
червоно-фіолетового.

Аналізують  також  мінливість  ознаки  в  межах  сорту  для
оцінки  норм  реакції  генотипів,  що  вивчаються  за  обраною
ознакою.  Вивчення  мінливості  ознаки  закінчується  розробкою
шкали обліку ознаки для її об'єктивного оцінювання.

Основна  трудність  полягає  в  аналізі  індивідуальних
розщеплень в другому поколінні від самозапилень і в зворотних
схрещуваннях. При цьому кожне емпіричне (експериментально
отримане) розщеплювання порівнюють з теоретично очікуваним,
яке розраховують виходячи з відомих заздалегідь математичних
моделей розщеплювання. 

  
Успадкування  кількісних  ознак.  Кількісними

вважаються  такі  ознаки,  відмінності  між  якими

виражаються  в  тому,  наскільки  відрізняються  один  від

одного  об'єкти,  що  володіють  цією  властивістю. Кількісні
ознаки  відрізняються  від  якісних  безперервним  характером  їх
розподілу  залежно  від  частот.  Конкретний  вираз  величини
кількісної  ознаки  залежить  від  взаємодії  двох  чинників,  що
мають різну природу: генотипу організму та середовища, в якому
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формується  генотип.  Більшість  господарсько-цінних  ознак
плодових  культур  відноситься  до  цієї  категорії:  врожайність,
маса і розмір плоду, вміст різних біологічно активних речовин в
плодах,  термін  знімання  плодів,  тривалість  зберігання,
тривалість спокою і вегетації, морозостійкість та інше.

Є  також  ознаки,  що  оцінюються  в  балах  (наприклад,
стійкість  до хвороб або  шкідників  і  ін.),  які  відносять  до,  так
званих,  порядкових  або  рангових  ознак.  Порядкові  змінні
відповідають таким якісним змінним, для яких характерні деяка
впорядкованість,  спрямованість  або  ступінь  важливості.
Порядкові змінні виражаються за допомогою рангів або балів. 

Для будь-якої  кількісної  ознаки, в тому числі  й рангової,
можна  створити  якісну  шкалу,  виконавши  дуже  прості
перетворення. Наприклад, розбити варіаційний ряд мінливості на
класи  і  вважати  середину  класів  якісними  показниками,  або
показати  кількісну  змінну  у  вигляді  двох  класів,  наприклад
менше і більше середньої арифметичної величини, або іншими
способами.

Вивчають  кількісні  ознаки  за  допомогою  специфічних
статистичних  методів  та  різних  модифікацій  дисперсійного
аналізу. Аналіз зводиться до оцінки основних способів взаємодії
алелей.  Всяка  ознака  є  кінцевим  результатом  дії  багатьох

генів. У генетичному аналізі під числом генів, які контролюють
ознаку, розуміють таке число, за яким різняться генотипи різних
особин.

Якщо  генотип  одного  сорту  відрізняється  від  генотипу
іншого по одному гену, контролюючому прояв ознаки, то таке
успадкування називають  олігогеном.  Наприклад,  якщо генотип
імунного сорту відрізняється від сприйнятливих сортів тільки за
алеллю одного гена, то така стійкість називається  моногенною.
Відповідно, якщо відмінність спостерігається за двома генами –
успадкування  дигенне,   і  так  далі,  аж  до  полігенного,  який
визначається  дією багатьох генів.

У  плодових  і  ягідних  рослин  відома  порівняно  невелика
кількість  моногенних  ознак,  які  пов'язані  з  якісними
характеристиками  ознак  сорту  (червоне  забарвлення  листя  у
яблуні, аличі, черемхи; відсутність колючок на пагонах малини;
опушення шкірки плоду у персика і абрикоса та інше). Більшість
же  господарсько-цінних  ознак  полігенні,  про  що  свідчить
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безперервний  характер  мінливості  цих  ознак  у  гібридному
потомстві.

Важливу роль в аналізі генетичної системи ознаки відіграє
аналіз взаємодії  алелей одного й того ж гена та алелей різних
генів.  У  першому  випадку  говорять  про  тип  домінування,  в
другому  –  про  тип  епістазу.  Епістаз  –  (від  грецького  –

зупинка)  –  тип  взаємодії  генів,  при  якому  один  ген

(епістатичний)  пригнічує  дію  іншої,  не  алельної  йому  пари

генів (гіпостатичних).

У  плодових  і  ягідних  рослин  зустрічається три  типи

домінування:

- кодомінування –  дія аллелей не залежить одна від одної.
Гетерозигота (Аа) відрізняється за фенотипом від обох гомозигот
(АА  і  аа  відповідно).  Прикладом  цього  служить  дія  гена  Е
(форма залоз) у персика. У гомозиготному стані (ЇЇ) форма залоз
ниркоподібна, в гетерозиготному (Її) — куляста;

- напівдомінування –  дія алелей адитивна, тобто фенотип
визначається  числом  напівдомінантних  алелей.  Гетерозигота
(Аа) проміжна за фенотипом щодо домінантної (АА) і рецесивної
(аа)  гомозигот.  Приклад прояву дії  напівдомінантних алелей –
проміжне  успадкування  такої  ознаки,  як  терміни  дозрівання  у
багатьох плодових рослин. У персика також відмічено неповне
домінування: аллель Gr/gr (листя червоне/листя зелене); алель L/l
(квітка велика дзвоникоподібна/дрібна дзвоникоподібна);

-  домінування  –  одна  алель  (домінантна)  пригнічує  дію
іншої  алелі  (рецесивної)  в  гетерозиготі.  Гетерозигота  (Аа)  за
фенотипом  не  відрізняється  від  домінантної  гомозиготи  (АА).
Наприклад:  дія  гена  Аn,  який контролює червоне  забарвлення
листя  у  яблуні  і  аличі.  Червоне  забарвлення  у  гомозиготних
форм (Аа) мають листя гібридів (Аnаn).

Аналіз  взаємодії  алелей  різних  генів  дозволяє  розрізняти
епістаз незалежно від того, скільки генів контролюють ознаку.

Представлених  експериментальних  результатів  про  прояв
епістазу  у  плодових  і  ягідних  рослин  порівняно  небагато,  але
вони  свідчать  про  важливе  значення  взаємодії  різних  аллелей
при формуванні генетичної структури багатьох важливих ознак.
Встановлено,  що  забарвлення  м'якоті  персика  визначається  не
одним алелем,  як вважало багато дослідників,  а  групою генів:
одного  домінантного  гена-інгібітора  і  невеликого  числа
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домінантних  генів  жовтого  забарвлення.  У  домашньої  сливи
встановлений  прояв  епістазу  алеля  Vv  (фіолетове  забарвлення
шкірки) над алелем Rr (червоне забарвлення шкірки).

Завершальний  етап  генетичного  аналізу  –  визначення
відношення  того  або  іншого  локуса  до  групи  зчеплення.  Під

групою зчеплення  розуміють  окрему  хромосому. У  плодових
рослин  моносомний або  нулісомний аналіз необхідний  для
визначення  групи  зчеплення,  дуже  складний  і  поки  локуси
зчеплення не визначені.

Про  локалізацію  генів  в  цитоплазмі  свідчать  достовірні
відмінності,  які  спостерігають в  розщеплюваннях,  порівнюючи
потомства  від  прямих  і  зворотних  схрещувань,  що  можна
пояснити  передачею  спадкової  інформації  гібридам  через
цитоплазму від материнської форми. Крім того, за низкою ознак
гібридне  потомство  відхиляється  за  фенотипом  у  бік
материнської  рослини.  Є  й  такі  ознаки,  які  формуються  при
сумісній дії генів ядра  та цитоплазми.

Контрольні питання

1. Що  таке  якісні  ознаки?  Якими  причинами  їх  можна
пояснити?

2. Що таке модальність якісних ознак?
3. Що таке кількісні ознаки? 
4. Які ознаки належать до рангових ознак?
5. Що  таке  олігогенне,  моногенне,  дигенне  та  полігенне

успадкування?
6. Що таке тип успадкування та тип епістазу?
7. Поясніть поняття – епістаз?
8. Скільки типів домінування відомо? Назвіть їх.
9. Що розуміють під поняттям „група зчеплення„?
10. Для чого потрібний „нулісомний аналіз„?
11. Який  спадковий  матеріал  успадковується  тільки  від

материнської форми й де він локалізується?
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Організація і техніка селекційного
процесу з плодовими культурами

 Помологічне описування і апробація сортів
  

Апробація  сортів  –  це  визначення  сортової

достовірності  рослин  тої  чи  іншої  культури.  Тільки
апробованим  сортовим  матеріалом  закладають  колекційні
насадження  і  ділянки  сортовивчення.  В  добре  вивчених  і
апробованих колекційних,  маточних насадженнях,  розсаднику і
на  ділянках  сортовивчення  відбирають  матеріал  для
схрещування. 

Апробацію культури розпочинають з опису виду за схемою,
яка універсальна для всіх плодових і ягідних культур:

- культура, родина, підродина, вид, каріотип;
- сила росту;
- форма крони (дерева, куща);
- пагони (товщина, забарвлення,  опушеність,  шипуватість

чи колючкуватість, основні відмінні ознаки);
- листя  (форма,  забарвлення,  опушення,  характер  краю

листка, наявність і форма прилистків, відмінні ознаки);
- плоди  (розмір,  форма,  забарвлення,  смак,  відмінні

ознаки);
- насіння (розмір, забарвлення, відмінні ознаки).
Після  завершення  опису  роблять  загальні  висновки  по

сукупності  відмінних  ознак  характерних  лише  для  виду,  який
описують.

Апробація плодових культур

Оскільки кількість сортів постійно зростає, як в результаті
селекційної  роботи  різних  науково-дослідних  установ,  так  й
інтродукції  форм  з  інших  регіонів,  щоб  визначити  сорт
науковець,  чи  агроном-апробатор  повинен  добре  знати
помологічні ознаки за якими сорти можна розрізнити між собою.
Помологічне  описування  культурних  форм  і  проведення
апробації виконують дотримуючись методики описування сорту. 
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Форма і  схема помологічного опису сорту стандартна для
всіх культур і її обов’язково слід дотримуватися.

Форма помологічного опису сорту: 
1. Назва сорту. 
2. Синоніми. 
3. Автор і походження сорту. 
4. Поширення сорту. 
5 . Фізіологічні ознаки. 
6. Морфологічні ознаки. 
7. Хіміко-технологічні показники. 
8. Достоїнства та недоліки сорту. 

В помологічному описі  розрізняють  господарсько-корисні

ознаки, які  визначають  господарську  значимість  сорту,  і
морфологічні ознаки, які дозволяють розрізняти сорти. 

Серед морфологічних ознак є такі, які мають і господарське
значення:  розміри  дерева (висота,  ширина,  густота  крони),  тип
плодової деревини (кільчатки, плодові прутики, списики, букетні
гілочки,  шпорки  та  інше)  –  бо  від  них  залежить  урожайність,
регулярність  плодоношення,  одномірність  плодів,  форма  і
забарвлення плодів. Інші морфологічні ознаки (форма листкової
пластинки, зазубреність листкової пластинки, забарвлення кори,
розмір  блюдця  і  чашечки  плоду  та  інше)  –  служать  для
встановлення  сортових  особливостей  і  допомагають  визначити
сорт.

Для  визначення  сорту  вибирають  тільки  здорові  добре
розвинені  і  сформовані  об’єкти  у  фазу  плодоношення.  Пагони
відбирають  із  середньої,  добре  освітленої  частини крони,  коли
вони  завершили  свій  ріст.  Листки  описують  повністю
сформовані, із середньої частини пагона, Плоди повинні бути в
стадії  споживчої  зрілості,  відібрані  з  периферійної  частини
крони, добре освітленої сонцем.

Господарсько-корисні  ознаки:  фенологія  (дати
проходження  фенофаз:  початок  і  кінець  вегетації,  цвітіння,
дозрівання  плодів),  зимо-  і  морозостійкість,  посухостійкість,
стійкість до найпоширеніших хвороб і  шкідників,  врожайність,
якість  плодів.  Сорти  описують  за  показниками  багаторічних
спостережень,  пов’язуючи  їх  з  віком  рослин  в  конкретних
ґрунтово-кліматичних умовах вирощування.
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Морфологічні ознаки вегетативних органів мають велике
значення для визначення сортів. Для кожного сорту притаманна
своя сила росту і форма крони, забарвлення кори пагонів і гілок,
певний характер будови пагонів,  листя, бруньок і т.д. Але висота
дерева, звичайно, буде залежати від типу обрізування (зниження
крони).

Силу росту дерева визначають на око, враховуючи висоту
та  діаметр  крони.  Якщо  в  саду  здійснювали  зниження  крони,
правильно  оцінити  різницю  між  сортами  за  цим  показником
важко.  Крім  цього,  особливо  для  зерняткових,  на  силу  росту
сорту істотно впливають підщепи (сильнорослі – 5-7м, середньо-
рослі – 3-5 м, слаборослі – до 3 м, та індивідуальна реакція на
сортопідщепне комбінування). Виключенням є айва, яка має дуже
стриманий ріст.

Форма крони  зумовлюється кутом відходження скелетних
гілок.  Розрізняють  такі  форми  крони:  округла,  плеската,

пірамідальна,  широко-пірамідальна,  обернено-пірамідальна,

плакуча та варіації цих основних форм. 

Рис. 279. Типи крон: 1 – пірамідальна; 2 – кулеподібна; 3 –
широко-розкидиста; 4, 5– вертикально-плеската; 6, 7 –

горизонтально-плеската. 
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При  дуже  гострому  куті  відходження,  як  правило
утворюються пірамідальні  крони,  при куті  в  35-45°  –  округлі,
при  куті  більшому  за  45°  – шатро-видні,  і  при  пониклому  –
плакучі.  

Крони  різняться  за  густотою:  при  сильному  галуженні
утворюються  густі крони (просвітів не видно); крони  середньої

густоти –  проглядаються  скелетні  гілки;  рідкі –  добре
проглядається  кістяк  крони,  і  як  правило  у  таких  крон  і
облиствленість низька.  

Тип  плодоношення –  важлива  сортова  ознака.  Існує  три
типи плодоношення:  плодоношення на прутиках; плодоношення

на кільчатках  (спурові сорти); змішаний тип плодоношення  – у
таких сортів менше виражена періодичність плодоношення.

Забарвлення  кори  штамбу  і  скелетних  гілок  (у  молодих
рослин).  Вирізняють  таке  забарвлення  кори:  темно-коричневе,

червонувато-коричневе, зеленувате, жовтувате.

Пагони розрізняють за:
- товщиною:  товсті (при  згині  ломляться)  середні

(згинаючи  їх  можна  створити  напівкільце),  тонкі

(згинаючи можна створити петлю);
- забарвленням: оливкові, коричневі, зелені, жовтуваті;

- опушенням:  густе опушення (при протиранні опушення
не знімається),  слабе опушення (знімається),  не опушені

(кора гола, блискуча); 
- за характером росту: прямі, колінчасті;

- наявність  продихів:  кількість,  форма і  забарвлення  (у
ягідних  культур  відмічають  наявність  і  особливості
будови шипів та залозок).

Листки розрізняють за величиною, формою, забарвленням,
за особливостями будови країв листка.

За  величиною листки  бувають  великі,  середні,  дрібні.  За
формою –  округлі  (ширина листка  рівна довжині),  яйцеподібні

(найбільша  ширина  ближча  до  основи  листка),  широко-

яйцеподібні, обернено-яйцеподібні (найбільша ширина ближча до
верхівки  листка),  видовжені  (довжина  листка  в  півтори  рази
більша за ширину), видовжено-овальні. 

 Листкова  пластинка може  бути  скручена  по  головній
жилці,  мати  хвилястий  край,  на  вертикальному  пагоні
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розміщуватися під певним кутом. Для опису сортів за характером
будови листя та їх  фіксації  на пагоні  можна скористатися рис.
280-284.

Рис. 280. Форма кінчиків листкової пластинки:
1 – кінчик довгий; 2 – середній; 3 – маленький.

Рис. 281. Форма країв листкової пластинки:
1 – рівна; 2 – хвиляста; 3 – виямкувата; 4 – віялова; 5 –

зубчаста; 6 – пильчаста; 7 – городчаста;  8 – сегментовано-
пильчаста; 9 – сегментовано-городчаста. 

Рис. 282. Хвилястість країв листкової пластинки:
1 – відсутня; 2 – дрібні хвильки; 3 – середні хвильки; 4 – великі

хвильки.
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Рис. 283. Складеність листкової пластинки по головній жилці:
1 – відсутня; 2 – слабка; 3 – середня; 4 – сильна. 

Рис. 284. Положення листкової пластинки в просторі відносно
до осі пагона:
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1 –кут гострий середній; 2 – кут гострий великий; 3 – кут
прямий; 4 – кут тупий малий; 5 – кут тупий середній.

Рис. 285. Скрученість листкової пластинки:
1 – відсутня; 2 – слабка; 3 – середня; 4 – сильна.

Сорти різняться особливостями будови поверхні листкової

плостинки.  Розрізняють  гладенькі,  блискучі,  матові,

зморшкуваті, випуклі, ввігнуті, складені листкові пластинки. 
Забарвлення  листя буває  темно-зеленим,  зеленим,  ясно-

зеленим,  червонуватим  у  сортів  і  форм  з  червоною  м’якоттю
плодів.

Черешок листка  може бути з  прилистками,  або  без  них.
Черешок буває довгий, середній, короткий; тонкий, або товстий;
забарвлений або ні. 

Прилистки бувають довшими або рівними довжині листка,
середніми (половина  довжини  черешка),  короткими (менші
половини черешка листка).

За  формою  прилистки  бувають  ланцетні,  шилоподібні,

шаблеподібні, розгалужені та інші.
 

Рис. 286. Форма прилистків:
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1 – ланцетовидна; 2 – вузька ланцетоподібна; 3 – вузька овальна;
4 – вузька трикутна; 5 – обернено каплеподібна; 6 –

шаблеподібна; 7 – шилоподібна; 8 розгалужена; 9 – пильчаста.
  

Опушення листкової пластинки: сильне, середнє, слабке, і

може бути відсутньою.

Кісточкові  культури  (вишня,  черешня,  слива,  персик,
абрикос)  мають  на  черешку і  листковій  пластинці  залозки,  які
різняться за кількістю, розміром, формою та забарвленням. 

Листки ягідних культур (смородина, порічки, аґрус) мають
декілька  лопатей,  їх  розрізняють  за  кількістю  і  розміром,  у
малини,  ожини  і  суниці  листки  складні,  різняться
зморшкуватістю поверхні.  

Морфологічні  ознаки  плодів.  Основними  сортовими
ознаками плодів є форма, розмір та забарвлення, яке в значній
мірі  визначається  перш  за  все  генотипом  сорту.  Вплив
зовнішнього  середовища,  та  навіть  розміщення  плоду  в  різних
зонах  крони  дерева,  приводить  до  значного  варіювання  ознак
плоду в межах сорту. Тому плоди слід відбирати найтиповіші, з
периферії крони, добре освітленої сонцем.

Величина плоду визначається масою і є сортовою ознакою.
Для  кожного  виду  є  свої  параметри  за  масою  плоду,  які
вкладаються  у  такі  визначення:  дуже  дрібні,  дрібні,  середні,

більші за середні,  великі і  дуже великі.  Наприклад, для яблуні:
дуже дрібні –  до 25 г, дрібні – 25-50, середні – 75 -100, великі –
125-175,  дуже великі  – більше за 175 г.  Для груші діапазон за
масою складає від 75 г – середні до 225 г – дуже великі, для айви
– від 50 до 400 г, а кісточкові мають свій діапазон по масі плодів
– від 2-3 г і більше, залежно від виду. 

Форма плоду  визначається  відношенням висоти  плоду до
ширини. Плеската форма має висоту меншу за ширину, округла

– ширина рівна висоті і видовжені плоди мають висоту більшу за
ширину.  Залежно  від  того  наскільки  максимальний  діаметр
зміщений відносно вертикальної осі плоду – догори чи до низу –
до плодоніжки, розрізняють  округло-конічну форму чи конічну. І
коли  діаметр  плоду  майже  однаковий  по  всій  висоті  плоду  із
легким спаданням до верхівки плоду і до плодоніжки визначають
овальну форму плоду.
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Рис. 287. Форма плодів яблуні:

1 – плеската (H – висота, D – діаметр); 2 – напівкругла; 3 -
плескато-округла; 4 – вузько конічна; 5 –  широко-конічна; 6 –

конічна; 7 – округло конічна; 8 – округло овальна; 9 – округла; 10
– видовжено-овальна; 11 – циліндрична.

Рис. 288. Форма плодів груші:

1 – плескато-округла; 2 – округла; 3 – видовжена; 4 – овальна; 5 –
обернено-яйцеподібна; 6 – конічна; 7 – двояко-конічна; 8 –

зсічено-конічна; 9 – груше-подібна; 10 – асиметрично-груше-
подібна.
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Рис. 289. Будова плоду сливи:

1 – плодоніжка; 2 – лійка; 3 – судинно-волокнистий пучок; 4 –
шкірка (екзокарпій); 5 – м’якуш (мезокарпій); 6 – кісточка

(ендокарпій); 7 – верхівка плоду; 8 – пустота; 9 – насінина; 10 –
черевний шов.

Рис. 290. Форма плодів сливи і аличі (H – висота, D –
діаметр): 

1 – кулеподібна; 2 – плескато-кулеподібна; 3 – напівкуле-
подібна; 4 серцеподібна; 5 – груше-подібна; 6 – обернено-

яйцеподібна; 7 – яйцеподібна; 8 – циліндрична; 9 – овальна; 10 –
асиметрично-овальна.
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Рис. 291. Форма кісточок сливи:

1 – вузько овальна; 2 – яйцеподібна; 3 – обернено-яйцеподібна; 4
– овальна; 5 – округло-овальна; 6 – округла (а, б, в, г –

асиметричні кісточки представлених форм). 

Рис. 292. Форма плодів вишні і черешні:

1 – плескато-кулеподібна; 2 – ріпо-подібна; 3 – широко-
серцеподібна; 4 – притуплено-серцеподібна; 5 – кулеподібна; 6 –
серцеподібна; 7 – тупо-серцеподібна; 8 – овальна; 9 – округло-

овальна; 10 – подовжено-овальна; 11 – циліндрична. 

240



Рис. 293. Форма плодів абрикоса:

1 – сплющена; 2 – плескато-округла; 3 – округла; 4 – широко-
яйцевидна; 5 – яйцеподібна; 6 – округло-овальна; 7 – овальна; 8 –

овально-яйцеподібна; 9 – овально-загострена.

Рис. 294. Форма плодів персика (H – висота, D – діаметр):

1 – округла; 2 – плескато-округла; 3 – сплющено-округла; 4
– округла з гострою вершиною; 5 – яйцеподібна з гострою

вершиною; 6 – овальна. 

Забарвлення  шкірки  плоду.  Для  плодових  культур
розрізняють  основне  і  покривне  забарвлення  плодів.  Основне
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забарвлення  у  плодів  яблуні  може  бути:  зелене,  майже  біле,

кремове,  жовте,  червоне  (у  червоно-м’якушевих  кребів).
Покривне  забарвлення  може  бути  лише  з  сонячного  боку,  так
званий рум’янець, а при доброму освітленні може покривати плід
повністю.  У  яблуні  покривне  забарвлення  може  бути:  повне,

смугасте,  штрихувате,  крапчасте,  розмите,  рум’янцем.

Описуючи  забарвлення  рекомендують  використовувати  шкалу
кольорів,  отриману  на  основі  барв  сонячного  спектра.  Можна
поєднувати барви, залежно від яскравості виражених відтінків –
жовто-зелене,  коричнево-червоне,  помаранчево-червоне,

червоно-фіолетове та інше. Для слив градація кольорів залежить
від  проявлення  і  товщини  пруїнового  нальоту  –  від  червоно-

фіолетового до синього різних відтінків. У вишні – від яскраво-

червоного  до  бордово-чорного.  У  черешні  від  зеленувато-

жовтого, через різні відтінки жовтого, рожевого, червоного, до

майже чорного. У абрикосів і персиків –  різні відтінки жовто-

помаранчевого до червоного з рум’янцем. Відтінок забарвлення
завжди пишуть на першому місці.

Підшкірні  крапки  є  видозміненими продихами  і  можуть
бути  добре  помітними,  чи  майже  непомітними.  Їх  наявність,
забарвлення і кількість є важливою сортовою ознакою. У яблуні
розрізняють  білі,  зелені,  червоні,  чи  коричнево-помаранчеві

(оржавлені) крапки.
Шкірка  плодів  може  мати  добре  виражений  восковий

наліт і  на  дотик  бути  маслянистою,  а  може  бути  сухою,

шорсткою. У деяких сортів на  плодах яблуні можна спостерігати
оржавленість природну, але часто таке явище можна спостерігати
від  опіків,  викликаних  найчастіше  обприскуванням.  Це  слід
розрізняти.  Оржавленість,  як  сортова  ознака,  може  бути
слабкою і  проявлятися  біля  лійки  плоду  (заглибина,  з  якої
виходить  плодоніжка),  середньою,  покриваючи  1/3  плоду,  чи
сильною – більше половини плоду.

Лійка плоду і плодоніжка. Розрізняють лійку за глибиною і
шириною, а плодоніжку за товщиною і довжиною.

Плодоніжка  коротка,  коли  не  виходить  за  межі  лійки,
середня – на 1/3, і довга на ¾ за межі лійки. 

Чашечка. Розрізняють  відкриту  (чашолистки розійшлися і
видно відкриту підчашечкову трубку),  напіввідкриту і  закриту

чашечку (чашолистки зімкнуті). 
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Рис. 295. Форма чашечок (верхній рисунок – вид збоку, нижній –
вид зверху):

1 – відкрита; 2 – напіввідкрита; 3 – закрита.

Заглиблення  чашечки описують аналогічно, як у лійки по
ширині і довжині. За формою чашечка може бути гладенька, або
зморшкувата. 

На поперечному розрізі плоду описують особливості будови

підчашечкової  трубки за  формою  та  глибиною.  За  формою
підчашечкова  трубка  може  бути  конічна,  лійкоподібна,

циліндрична, широкоовальна.  Глибока підчашечкова трубка сягає
насіннєвої камери і з’єднується з нею.

Рис. 296. Форма підчашечкових трубок:

1 – циліндрична; 2 – конічна; 3 – лійкоподібна; 4 – напів-овальна;
5 – напів-кулеподібна; 6 – W-подібна.
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Рис. 297. Форма насіннєвих камер: 

1 – закрита; 2 – напіввідкрита; 3 – відкрита.

Насіннєва  камера. У  зерняткових  при  нормальному
запиленні  утворюється  п’ять  насіннєвих  камер.  Якщо  всі
насіннєві  камери  об’єднуються  і  насіння  висипається  в  один
камерний  простір,  таку  камеру  називають  відкритою.  Інші,
залежно  від  ступені  поєднання  можуть  бути  напіввідкриті і
закриті.

Насіння розрізняють за формою, забарвленням і розміром.
Сердечко. Форма сердечка тісно корелює з формою плоду.

Плескаті плоди мають ріпо-подібні форми, конічні – серцеподібні,
округлі  –  цибуле-подібні  (рис.  298).  Сердечко  може  мати
зміщення до верхівки плоду, займати центральне положення чи
зміщене до його основи. Розрізняють сорти також за розміром.

М’якуш плоду  може різнитися по щільності, забарвленні і
соковитості.  У  зерняткових,  зокрема яблуні,  забарвлення  може
бути:  біле,  зеленувате,  рожеве,  кремове,  жовтувате.  Для
кожного  виду  є  своя  градація  за  забарвленням.   Консистенція
м’якуша  може  бути  пухка,  ніжна,  масляниста,  щільна або
крихка. За  соковитістю м’якуш  буває  дуже  соковитий,
середньої  соковитості,  малосоковитий.  Ступінь  соковитості
визначають в стані оптимальної зрілості плодів органолептичним
методом.  М’якуш  плодів  груші  та  айви  має  кам’янисті
включення, та для нього є характерною грануляція. Як правило
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кам’янисті  клітини  розміщуються  навколо  сердечка  й  їх  може
бути багато, середня кількість і мало.

Рис. 298. Форма сердечок плодів:

1 – ріпо подібна; 2 – цибуле подібна; 3 – плескато-округла; 4 –
округла; 5 – двояко-конічна (ромбоподібна); 6 – яйцеподібна; 7 –

овальна. 

Опис якості плодів проводять в умовах саду. Враховують
їх  привабливість,  розмір,  одномірність,  смак.  В  лабораторії
описують якість плодів,  користуючись схемою передбаченою в
дегустаційній картці.

 1.  Привабливість  плодів  (сумарна  оцінка  величини,
забарвлення, форми подається в балах – від 0 до 5).

2.  Стан  зрілості  (оптимальна  зрілість,  плоди  незрілі  чи

перезрілі).
3.  Консистенція  м’якоті  (груба,  середньої  густини,  пухка,

ніжна, борошниста, волокниста, і т.д.).
4.  Соковитість  м’якоті  (дуже  соковита,  соковита,  слабо

соковита, сухувата).
5. Смак (кислий, кисло-солодкий, солодко-кислий, солодкий,

пряний, прісний, наявність стороннього присмаку).
6. Ароматичність плодів (сильна, середня, слабка).
7. Загальна оцінка смаку (за 5-ти бальною шкалою).
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8.  Загальна  оцінка  з  врахуванням  привабливості,  якості

м’якоті, смаку, ароматичності.
9.  Відмінні  особливості,  типові  для  конкретного  сорту

(специфічність аромату, присмак).
Опираючись  на  всебічний  помологічний  опис  роблять

відповідні висновки про достоїнства та недоліки сорту. 

Господарсько-біологічні  ознаки  оцінюють  в  конкретних
ґрунтово-кліматичних  умовах  протягом  тривалих  багаторічних
спостережень.  До  господарсько-біологічних  ознак  відносять
початок  і  період  цвітіння,  строк  дозрівання  плодів,  зимо-  та

морозостійкість, жаро- і посухостійкість, стійкість до хвороб і

шкідників, урожайність і якість плодів. 

Рис. 299. Фенофази розвитку суцвіття:

1 – висування бутонів; 2 – розсування бутонів; 3 -
порожовіння бутонів; 4 – розпушення бутонів; 5 – початок

цвітіння.

Проходження  фенофаз,  зимостійкість,  жаростійкість,
посухостійкість в значній ступені залежать від кліматичних умов
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року.  Ураження  рослин  патогенами  залежатиме  від  умов  які
складуться в агроценозі та можливих в цих умовах  епіфітотій.
При цьому реакцію сортів на екстремальні умови враховують за
максимальними  показниками,  які  отримали  протягом  певного
періоду. Так, якщо значні морози припадають раз на 5-10 років,
то тільки тоді  можна зробити висновок що сорт морозостійкий,
якщо від переніс цей екстремальний період, стійкий чи нестійкий
сорт  до  певного  патогенна  можемо  визначити,  якщо  склалися
оптимальні умови для розвитку епіфітотії. Тому описуючи сорт
за господарсько-біологічними ознаками показують максимальне
підмерзання  за  роки  досліджень,  чи  максимальне  ураження  за
роки  досліджень  та  інше.  А  характеризуючи  проходження
фенофаз сортом показують середні дати за роки досліджень, чи
урожайність – середню за певний період.

Строк  дозрівання  плодів  в  значній  ступені  залежить  від
кліматичних умов року і регіону, де сорт зростає. Так в південних
регіонах сорт може дозрівати швидше й проявитися як літній, а в
північних  регіонах  його  плоди  дозріють  тільки  восени.  Тому
сорти слід  порівнювати між собою і  стандартом (районованим
сортом  в  конкретному  регіоні).  За  строками  дозрівання  сорти
плодових  і  ягідних  культур  ділять  на  ранні,  середні та  пізні.
Сорти зерняткових – яблуні та груші, прийнято ділити на  літні,
осінні та зимові. Літні сорти дозрівають в другій половині липня і
до  кінця  серпня,  осінні  –  вересень-жовтень,  а  плоди  зимових
сортів  досягають  кондиційної  зрілості  підчас  зберігання  в
зимовий  період.  Кліматичні  умови  року  значно  впливають  на
дозрівання  плодів,  тому  терміни  дозрівання  можуть  зміщатися
від декількох днів до декади відносно середніх дат багаторічних
спостережень.

Зимостійкість –  це  здатність  сорту  переносити

несприятливі  умови  зимівлі,  зберігаючи  високу

продуктивність. За  зимостійкістю  сорти  ділять  на  високо-

зимостійкі,  зимостійкі  та  незимостійкі. Високо-зимостійкі

витримують навіть суворі зими й їх можна вирощувати в суворих
кліматичних  умовах.  Зимостійкі  сорти, як  правило  незначно
підмерзають в суворі зими й добре зимують в звичайних умовах,
але  для  суворих  кліматичних  умов  вони  не  придатні.  Не

зимостійкі сорти  підмерзають  навіть  в  звичайні  зими  для
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конкретного  регіону.  Їх  слід  вирощувати  в  тих  зонах,  де
кліматичні умови зимівлі для них сприятливі.

Для  прискорення  визначення  зимостійкості  селекційного
матеріалу  застосовують  моделювання  екстремальних  зим  в
контрольованому середовищі (фітотроні, холодильниках та інше).

Морозостійкість –  це  здатність  сортів  переносити

певні низькі температури. Найлегше визначити морозостійкість
селекційного  матеріалу  змоделювавши  клімат  в  морозильних
камерах, а не очікувати екстремальних зим. За морозостійкістю
сорти ділять на слабо-, середньо-, сильно морозостійкі.

Ураження хворобами. Враховують найпоширеніші хвороби
та  шкідники  в  регіоні  та  на  культурах.  Відмічають  ураження
листя,  пагонів  та  плодів.  Спостереження  проводять  протягом
років,  за  максимальними  показниками  по  роках  досліджень
визначають стійкість до патогенів. Розрізняють стійкі, середньо-

стійкі та  нестійкі сорти.  Стійкі сорти не уражуються навіть в
рік  сприятливий  для  розвитку  патогена.  Середньо-стійкі

уражуються в слабкій, або середній ступені (2-3 бали),  нестійкі

сильно уражуються  (4-5 балів,  аж до повної  загибелі  рослин в
епіфітотійні роки).

Урожайність  і  якість  плодів.  Урожайність  сорту
визначається  потенціалом  продуктивності  сорту  на  певному
агротехнічному фоні.  Низьковрожайні сорти навіть на високому
рівні  агротехніки  не  здатні  сформувати  високу  врожайність.
Також,  високоврожайні сорти при низькому агрофоні не здатні
проявити  сій  високий  потенціал  продуктивності.  Для  кожної
культури є свої методики визначення врожаю з облікової ділянки,
чи в середньому на одну облікову рослину у повтореннях. 

Урожай  перераховують  на  гектар  в  тоннах.  Середню
врожайність  визначають  за  парною  кількістю  років.  Для
зерняткових враховують ступінь осипання плодів. 

Облік  урожаю  кущових  ягідних  культур  проводять  по
кущах і по ділянках у повтореннях, починаючи з 2-3 року після
садіння.  У  малини  облік  урожаю  розпочинають  на  третій  рік
після садіння з одного погонного метра плодоносної смуги ряду
по повтореннях. Перераховують отримані результати в тоннах на
гектар. У суниці також урожай обліковують з погонного метра
ряду, по повтореннях, перераховують середні результати в т/га.
При зборі урожаю паралельно обліковують середню масу плоду
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по  кожному  збору  по  повтореннях,  і  вираховують  за  цими
результатами  середню  масу  плоду  всіх  зборів.  Найоб’єктив-

нішими  вважають  середні  результати  за  чотири  роки

плодоношення. Кількість повторень в досліді сортовивчення –

три-п’ять.

Для визначення потенціальної продуктивності сортів велике
значення  має  облік  числа  пагонів  різного  типу.  У  плодових
деревних  культур  важливим  фактором  формування  високих
урожаїв є наявність однорічного приросту довжиною 25-30 см,
який  забезпечує  ріст  плодів  протягом  вегетації  та  закладання
генеративних  бруньок  для  плодоношення  в  наступному  році.
Тому  для  визначення  потенційної  продуктивності  враховують
співвідношення  числа  пагонів  різного  типу,  загальну  кількість
бруньок,  як  потенціал  майбутнього  можливого  плодоношення,
ефективність  реалізації  потенціальної  продуктивності,  само-
плідність сорту, середню масу плоду.

Продуктивність  плодового  дерева можна  розглядати,  як
сумарну продуктивність систем галуження. Число плодоносних
утворень  залежить  від  довжини  основних  і  бічних  гілок,  від
щільності обростання плодовими утвореннями та навантаження
плодами.  Для  розрахунку  щільності  плодових  утворень  на  1  м
погонному  плодоносної  гілки  виконують  виміри  у  плодового
дерева довжини гілок першого і наступних порядків галуження
по  вікових  зонах  (підрахунок  виконують  на  трьох  гілках
плодового дерева на  3-5  деревах,  знаходять середнє  значення),
підраховують  плодові  утворення  та  плоди  на  них.  Знаючи
середню масу плода, щільність розміщення плодових утворень на
гілках  різних  порядків  галужень,  вираховують  врожай  з  гілки.
Знаючи кількість гілок і їх сумарну довжину можна вирахувати
врожай з дерева. 

Апробація ягідних культур

Методика  апробації  і  прочистки  ягідних  культур.
Апробацію  проводять  щорічно.  Апробують  у  строки,  коли  в
рослин  найвираженіші  сортові  ознаки  плодів,  а  у  садивного
матеріалу  –  морфологічні  ознаки  вегетативних  органів.  Право
проводити  апробацію  надається  агрономам-апробаторам,  які
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пройшли  курси  з  апробації  і  мають  посвідчення  агронома-
апробатора.

До  початку  апробації  маточних  насаджень  апробатор
знайомиться  з  наявними  у  господарстві  документами:  актами
апробації  попередніх  років,  сортовим  свідоцтвом  на  садивний
матеріал,  результатами  обстеження  насаджень  спеціалістами
карантинної служби та захисту рослин.

Вік  насаджень (рік  садіння)  встановлюють  за
документами, що є у господарстві.  Маточні насадження суниці
експлуатують до двох років, малини – до трьох. Далі апробатор
проводить  попереднє  обстеження  на  10  %  площі.  При  цьому,
огляду підлягає кожний десятий ряд. Визначаються кількісний та
якісний склад домішок,  стан розвитку рослин основного сорту.
Результати записують у  польовий журнал (форма № 1). 

За  результатами  попереднього  обстеження  встановлюють
засміченість  основного  сорту домішками  інших  сортів  у
відсотках  до  загального  числа  оглянутих  рослин.  Для  суниці  і
малини на молодих плантаціях загальне число розвинених рослин
в  ряду  визначають  діленням  довжини  ряду  на  відстань  між
рослинами  в  ряду,  з  урахуванням  відсотка  зрідженості.  В
наступні  роки  використання  насаджень  малини  загальне  число
рослин  розраховують  так:  середню  кількість  рослин  на  1
погонний метр ряду множать на загальну довжину всіх рядів.

Стан розвитку рослин визначають у балах за наступною
шкалою:

5 балів – рослини здорові, із сильним приростом, добре
облиствлені.  листя  за  розміром  і  забарвленням характерне  для
представленого сорту;

4  –  рослини  здорові,  добре  розвинені,  нормально
облиствлені, з типовим листям;

3  –  рослини  здорові,  із  середнім  приростом  і
облиствленістю, листя дрібніше від типового;

2 – рослини ослаблені, приріст слабий, облиствленість
слаба, листя дрібне;

1 – рослини дуже слабі, близькі до загибелі.

Наявність  шкідників  і  хвороб  визначають  візуально,  а  в
разі необхідності – під мікроскопом.
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Виділяють імунні, толерантні і не стійкі до тієї чи іншої
хвороби  сорти.  Імунні  не  уражуються  хворобами  зовсім.
толерантні,  при  незначному  ураженні,  здатні  підтримувати
високу  продуктивність.  Не  стійкі  втрачають  силу  і  активність
росту, у них різко падає продуктивність, аж до повної загибелі
рослини.   

Насадження,  більшість  рослин  яких  за  розвитком  і
плодоношенням  отримали  оцінку  нижче  4-х  балів,  а  також  з
домішками (для суниці більше 5%, а малини - 10%), апробації не
підлягають і не можуть бути виділеними як маточні. 

При  проведенні  прочисток необхідно  дотримуватися
певних  профілактичних  заходів:  вивозити  і  знищувати  хворі
рослини  відразу  ж  після  їх  видалення  у  спеціальні  місця,
знезаражувати  ґрунт  у  вогнищах  зараження,  збирати  залишки
видалених  рослин  у  спеціальну  тару  (мішки)  і  не  допускати
витрясання  рослинних  залишків  і  ґрунту  за  межами  уражених
ділянок.

Суницю  апробують  у  період  дозрівання  перших,
найтиповіших  для  сорту  плодів.  На  молодих  насадженнях  в
перший  рік  після  садіння,  з  метою  видалення  домішок  до
укорінення  вусів,  апробацію  і  прочистку  проводять  за
морфологічними  ознаками  вегетативних  органів  до  цвітіння  і
плодоношення.  Такі  насадження  обов’язково  повторно
апробують, коли рослини почнуть плодоносити.

У  насадженнях  малини  видаляють  домішки  разом   з
кореневою  системою  й  однорічними  пагонами.  Підсаджування
основного  сорту  на  місце  видалених  рослин  не  проводять.  У
наступні роки в середині літа знищують усі кореневі паростки,
що  з’являються  в  цих  місцях.  Після  прочистки  апробатор
проводить  контрольну  апробацію  і  складає  акт  апробації
маточних насаджень.

Згідно з законом України про насіння (1994р.) існують такі
категорії насіння (садивного матеріалу): оригінальне насіння (он),
елітне насіння (ен), репродуковане насіння (рн). Вимоги до  он і
ен –  100% сортова чистота,  рн може мати незначний відсоток
сортових домішок.    

При оформленні акта апробації маточних насаджень суниці і
малини,  вихід  садивного  матеріалу  визначають з  площі  1  м2 в
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декількох місцях, вираховують середню кількість рослин з 1 м2, а
потім множать на всю площу маточника.

Апробаційні ознаки суниці

Морфологічні  ознаки. Апробаційними  ознаками  сортів
суниці  є:  кущ,  вуса,  листя,  форма  середньої  частки  листка,
черешок  листка,  прилистки,  квітконоси,  квіти,  суцвіття,
плодоніжки, плоди.

Кущ за  силою  розвитку  може  бути  могутній,  середній,
слабий; за формою - прямостоячий, напіврозлогий, розлогий (рис.
300.).

Рис. 300. Типи кущів: 1 – розлогий; 2 – напіврозлогий; 3 –
прямостоячий.

Вуса: товсті,  середні,  тонкі;  багато,  середня  кількість,

мало; червоні, світло-червоні, зелені.
Листя суниці,  в основному, має три листові пластинки –

частки. Вони можуть бути  великі, середні, дрібні. Від розвитку і
розгалуження жилок листкова пластинка може бути ребриста чи
зморшкувата (рис.  301).  Зморшкуватість –  сильна,  середня,

слаба  і  гладенькі.  Ребристість –  сильна,  середня,  слаба.  За
формою  листкових  пластинок  –  ввігнуті  і  випуклі  (рис.  302).
Зубчики,  що  обрамляють  листок,  бувають  вузькі,  або  широкі;
загострені або тупі. 
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Рис. 301. Поверхня листкової пластинки: 1 – ребриста; 2 –
зморшкувата.

Рис. 302. Форма листкових пластинок: 1 – випукла; 2 – увігнута.

Забарвлення  листків проявляється  в  період  цвітіння  і
змінюється  від  світло-зеленого до  темно-зеленого.  Опушення
листя може бути густе або рідке, з притиснутими волосками або
не притиснутими. 

Форма  середньої  частки листка:  округла,  овальна,
яйцеподібна, обернено-яйцеподібна, овально-ромбічна і ромбічна

(рис. 303).  Черешок середньої частки  листка рівний боковим,

довший за бокові, листкові пластинки сидячі  (рис.304).
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Рис. 303. Форма середньої частки листка: 1 – округла; 2 –
овальна; 3-4 – ромбічна.

Рис. 304. Черешок середньої частки листка: 1 – рівний бічним; 2 –
довший за бічні.

Черешок листка –  товстий, середній, тонкий.  Опушення

черешка  –  сильне,  середнє,  слабе.  Волоски  притиснуті,  не
притиснуті.

Розмір, забарвлення, щільність і ступінь опушення листової
пластинки  змінюється  залежно  від  стану  рослин,  умов
вирощування й віку.

Прилистки можуть бути вузькими й широкими,  довгими й
короткими. Забарвлені в червоний, рожевий або зелений колір.

Квітконоси в  суниці  –  довгі,  середні й  короткі.
Розміщуються  вище  листя,  на  рівні  з  ним  або нижче.  За
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діаметром – товсті, середні або тонкі. Суцвіття буває розлоге,
напіврозлоге або  компактне;  багатоквіткове або  малоквіткове

(рис. 305). Плодоніжки – довгі, середні або короткі; товсті або
тонкі. 

Рис. 305. Форма суцвіть суниці: 1 – розлоге; 2 – компактне.

 Квіти. У  суниці  квітки  мають  п’ять  пелюсток  і
чашолистків.  Забарвлення  біле,  іноді  з  рожевим відтінком.
Пелюстки  різняться  за  формою  й  можуть  бути  плескаті або
слабоввігнуті,  скручені й  не скручені (рис. 306).  Чашечка буває
одно- або  дворядна,  а  чашолистки -  широкі або  вузькі,  округлі

або гострі, довгі або короткі, притиснуті до плоду або відігнуті,
цілісні або розсічені (рис. 307). 

Сорти суниці різняться за  типом квіток.  Гермафродитні

або двостатеві форми  мають  нормально  розвинені  тичинки  і
маточки. Форми з чоловічими квітами можуть бути з нормально
розвиненими  тичинками  і абортивними маточками,   форми з
жіночим типом квітки –  з нормально розвиненими маточками і
абортивними  тичинками (рис. 308).
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Рис. 306. Форма пелюсток: 1 – плескаті; 2 – скручені. 

Рис. 307. Форма чашолистків: 1 – вузькі, довгі; 2 – широкі,
короткі; 3 – розсічені.

Рис. 308. Тип квітки: 1 – жіночий; 2 – двостатевий. 
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Плід. За  формою  плоди  суниці  бувають  кулясті,
яйцеподібні,  овальні,  конічні (вузькоконічні,  ширококонічні,

тупоконічні,  двоякоконічні),  плескато-округлі,  клиноподібні,
гребенеподібні і  краплеподібні (рис.  309).  За  розміром:  великі,
середні й  дрібні;  з  шийкою й  без  шийки (рис.  310).  За

забарвленням –  рожеві,  ясно-червоні,  темно-червоні.  У деяких
сортів  верхівка  першого  плоду  іноді  довго  не  забарвлюється  і
залишається  зеленою.  Плоди  також  різняться  за  розміром  і
розміщенням горішків.

Рис. 309. Форма плодів суниці: 1 – куляста; 2 –
яйцеподібна; 3 – овальна; 4 – двояко-конічна; 5 – плескато-

округла; 6 – клиноподібна; 7 – краплеподібна; 8 –
гребенеподібна; 9 – конічна; 10 – вузько-конічна; 11 – широко-

конічна; 12 – тупо конічна.   
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Рис. 310. Типи плодів суниці: 1 – без шийки; 2 – з шийкою.

Насіння-горішки  –  можуть  бути  численні,  нечисленні;
сильно втиснуті в м’якуш, середньо або слабо;  за забарвленням

– жовті, червоні, зелені. Шкірка плоду може бути міцна, середня

й  не міцна.  М’якуш –  темно-червоний,  червоний,  рожевий або
білий;  ніжний,  міцний,  пухкий,  середньої  міцності;  соковитий,
малосоковитий,  сухий.  Смак –  солодкий,  кисло-солодкий,
солодко-кислий, кислий; з ароматом, без аромату.

Фізіологічні  ознаки.  До  фізіологічних  ознак,  які
характеризують сорт, відносять: зимостійкість, посухостійкість,
жаростійкість, а також ураженість і пошкодження хворобами та
шкідниками.

Зимостійкість може бути  дуже висока,  середня й  слаба.
Зимостійкість  часто  визначають  за  ступенем  перезимування

листя.  Сорти,  у  яких  великий  відсоток  листя  виходить  з-під
снігу зеленим, вважають найзимостійкішими.

Посухостійкість: слаба, середня, висока. 
Жаростійкість: слаба, середня, висока.
Ураженість і пошкодження хворобами й шкідниками, в

роки  їх  максимального  розвитку,  визначають  за  п’ятибальною
шкалою:

     0 – не уражується (не пошкоджується);
     1 – дуже слабо;
     2 – слабо;
     3 – середньо;
     4 -  сильно;
     5 – дуже сильно.
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Виділяють імунні, толерантні і не стійкі до тієї чи іншої
хвороби  сорти.  Імунні  не  уражуються  хворобами  зовсім.
Толерантні,  при  незначному  ураженні,  здатні  підтримувати
високу  продуктивність.  Не  стійкі  втрачають  силу  і  активність
росту, у них різко падає продуктивність, аж до повної загибелі
рослини.   

Апробаційні ознаки малини

Морфологічні  ознаки.  Апробація  сортів  малини
проводиться  за  морфологічними  ознаками  куща,  однорічних  і
дворічних  стебел,  листка,  квітки,  плоду,  а  також  за
фізіологічними ознаками. 

Кущі за силою й характером росту бувають: високі, середні,
низькі;  прямі й  розлогі  (сильно (більше 60º), середньо – (30-60º),
слабо  (до 30º) від відхилені вертикалі) (рис. 311, 312).

Рис. 311. Характер росту куща малини: 1 – прямий; 2 – розлогий.
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Рис. 312. Напрямок росту пагонів малини: 1 – прямий; 2 –
слабка пониклість (а – нахил до 30°); 3 – пониклість середня (б –
нахил від 30 до 60°); 4 – пониклість  сильна (в – нахил більший

60°).

Пагоноутворювальна здатність  малини  буває  велика –
більше 30 шт/п.м., середня – від 20 до 30 і слабка – до 20.

Компоненти  врожайності  малини  розраховують  в
залежності  від  способу  ведення  культури  –  кущовий чи
стрічковий.  При  кущовій культурі  враховують  число
плодоносних  пагонів  на  кущ,  число  літералів  на  плодоносний
пагін,  число  квіток  на  літерал  і  середню  маса  плоду,  яку
розраховують за результатами обліку врожаю. При стрічковому

способі розрахунки проводять на погонний м ряду.
Ознаки однорічних пагонів. Забарвлення в кінці вегетації:

червоне,  пурпурове,  ясно-пурпурове,  буре,  зелене.  Опушення:
слабе,  середнє,  сильне.  Наявність  воскового  нальоту:  взагалі
відсутній,  слабий,  середній,  сильний.  Колючки однорічних
пагонів: рідко розміщені, середньої густоти, численні; розміщені

на нижній, середній або верхній частині пагона; за забарвленням

– темно-червоні,  червоні,  пурпурові,  фіолетові,  зелені; з основою

або без неї,  основа зелена або пурпурова;  за міцністю –  тверді,
середньої твердості, м'які.
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Рис. 313. Форма пагонів малини: 1 – колінчастий; 2 – прямий.

Рис. 314. Мінливість колючкуватості пагонів.
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Ознаки  дворічних  пагонів. Забарвлення:  сіре,  світло-

коричневе,  коричневе.  Форма  пагонів:  прямі,  колінчасті (рис.
313).  Колючкуватість:  сильна,  середня,  слаба;  розміщення

колючок –  на  всьому  стеблі,  тільки  в  нижній,  середній або  у
верхній  частині (рис.  314).  Колючки бувають  довгі,  середні,
короткі;  тверді,  середньої твердості,  м'які;  прямі,  зігнуті;  з
основою, без основи; основа пурпурова, зелена. 

Ознаки  плодоносних  гілочок. Голі або  опушені –  сильно,
середньо, слабо. Восковий наліт – сильний, середній, слабий.

Квіти. За  розміром:  великі,  середні,  дрібні.  Тичинки

розміщені на рівні, нижче або вище маточки. Маточок – багато,
середня  кількість,  мало;  довгі,  середні  або  короткі (рис.  315).
Строки цвітіння – ранні, середні, пізні. 

Рис. 315. Типи квіток малини

Листок.  За  будовою листки  малини  складні,
непарноперисті. На молодих  стеблах вони складаються з трьох-
п’яти,  рідко зі  семи листкових пластинок. На плодоносних – з
трьох  (рис.  316).  За  розміром листки  бувають  великі,  середні,
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дрібні;  за  забарвленням –  зелені,  темно-зелені,  світло-зелені,
жовто-зелені. 

Рис. 316. Типи листків малини: 1 – три листковий; 2 – п’яти
листковий.

Рис. 317.  Зубчастість листків малини: 1 – великі; 2 – середні.

Листкова пластинка може бути гола або опушена – сильно,
середньо,  слабо;  блискуча,  тьмяна;  гладка або  зморшкувата.
Зубчики по  краю  листкової  пластинки  за  розміром  –  великі і
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дрібні (рис.  317);  короткі,  середні,  довгі;  за  ступенем

загостреності – тупі, гострі; загнуті або незагнуті. 

Форма  середньої  частки листкової  пластинки  буває
округла,  овальна,  ромбічна,  яйцеподібна або  обернено-

яйцеподібна.  Змінена  в  тій  чи  іншій  мірі  –  широко-,  вузько-,
округло- (рис. 318). 

             1                   2                        3                 4                    5

Рис. 318. Форма середньої частки листка:

1 – овальна; 2 – яйцеподібна; 3-4 – ромбічні; 5 – округла 

                                                

                          

Рис. 319. Розміщення листків малини в просторі:

1 – плескаті; 2 – легко скручений; 3 – середньо-скручений; 4
– дуже скручений.
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Листок може бути  розміщений у просторі горизонтально,
похило або скручений (рис. 319). 

Плоди. За розмірами поділяться на  великі,  середні,  дрібні;
за  формою –  тупо-конічні,  широко-тупо-конічні,  конічні,
видовжені, кулясті й напівкулясті (рис. 320). За забарвленням –
жовті,  жовто-червоні,  рожеві,  малинові,  червоні,  пурпурові,
чорні. 

Рис. 320. Форма плодів малини: 1 – округла; 2 –
напівкругла; 3 – овальна; 4 – яйцеподібна; 5 конічна; 6 –

циліндрична.

Кістянки  плоду за  розміром  –  великі,  середні,  дрібні;
одномірні,  не  одномірні;  з  плодоложем  скріплені міцно,
середньо,  слабо;  опушені,  не  опушені.  Кісточки  кістянок –
великі, середні, дрібні.

М’якуш плоду –  міцний,  середньої  міцності,  неміцний;  за

смаком – кисло-солодкий, солодкий, кислий, прісний.

 Плодоложе буває  конічне,  тупо-конічне,  широко-тупо-

конічне, видовжено-конічне, кругле (рис. 321).

Плодоніжка у  малини  може  бути  довга (більше  30  мм),
середня, коротка (менше 15 мм); колючкуватість плодоніжки –
сильна, середня, слаба.
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Рис. 321. Форма плодоложа: 1 – видовжено-конічне; 2 –
округле; 3 – широко-тупо-конічні.

Фізіологічні  ознаки.  До  фізіологічних  ознак  належать
морозостійкість, посухостійкість та стійкість до грибних хвороб.

Окремо виділяють фізіологічну ознаку  зимостійсть. Хоча
малина  високо  морозостійка  культура,  у  різних  ґрунтово-
кліматичних умовах деякі сорти не зимостійкі. Причиною цього
можуть бути відлиги, які  стимулюють ранній розвиток рослин,
вихід їх із періоду спокою, а далі, при  різкому похолоданні, у
рослин підмерзають пагони й бруньки.  Ступінь виходу рослин з
стану спокою визначає зимостійкість сорту.  За зимостійкістю

сорти  малини  поділяють  на  зимостійкі, середньозимостійкі й
слабо зимостійкі.

Посухостійкість. Малина  належить  до  вологолюбних
культур.  Основна  маса  сортів  не  переносить   посухи.  Більш
посухостійкими, для прикладу, є сорти Мальборо і Англійська. За
посухостійкістю  сорти  малини  поділяють  на  посухостійкі,
середньо-посухостійкі й не посухостійкі.

Відносно імунітету рослин до тієї чи іншої хвороби існує
певна градація в п’ятибальній системі. 

0  –  рослини  імунні  до  тієї  чи  іншої  хвороби  або  не
уражуються нею в певних умовах;

1 –  дуже слабе ураження;

2 –слаба ступінь ураження;

3 - середнє   ураження;

4 - сильне  ураження;

5 – дуже сильне ураження.

266



Апробаційні ознаки кущових ягідних культур

Апробаційні ознаки смородини, як й у попередніх ягідних
культур  ділять  на  морфологічні  та  фізіологічні.  Крім  цього  у
смородини  й  аґрусу,  як  у  кущових  форм,  є  спільні  ознаки,
зокрема:

- будова й форма куща (компактний з піднятими гілками

пряморослий,  напіврозлогий,  розлогий,  помірковано чи
сильно галузиться,  в  аґрусу  гілки й  пагони –
слабоколючкуваті або без колючок);

- кількість  різновікових  пагонів (смородина  14-16  шт.,
аґрус 10-12 шт.);

- період  продуктивності  плодових  утворень (чорна
смородина – не менше 3 років, порічки – 5 років, аґрус –
4 роки.

У  чорної  смородини,  порічок  і  аґрусу більша  частина
врожаю  сконцентрована  на  річних  приростах  та  пагонах
заміщення.  Основні  компоненти  продуктивності чорної
смородини  це:  число  плодоносних  пагонів,  довжина  міжвузль,
число  вузлів  з  плодоношенням,  число  китиць  на  вузол,  число
багатокитицевих  вузлів,  число  ягід  на  китицю,  середня  маса
ягоди.  Щоб  визначити  потенційний  врожай  з  куща  необхідно
перемножити  число  плодоносних  пагонів  на  число  вузлів
плодоношення, результат перемножити на число китиць на вузлі,
отримаємо  число  китиць  на  кущ.  Число  китиць  на  кущ
перемножимо на кількість ягід в китиці, а отриманий результат
перемножимо  на  середню  масу  ягоди.  Такий  розрахунок
можливий для самоплідних культур і сортів.

Аґрус

Морфологічні  апробаційні  ознаки.  Кущ за  силою росту
може  бути  дуже  сильнорослий  (висота  більша  за  2  м),
сильнорослий (1,5  -2  м),  середньо  рослий(  менший  за  1,5  м)  і
слаборослий (до 1 м), дуже слаборослий (менший за 60 см).

Форма куща -  пряморосла (округла форма), слабо розлога,
середньо розлога, сильно розлога і сланка (всі гілки мають майже
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горизонтальне  розміщення,  вертикальними  є  тільки  гілки
нульового порядку галуження).

Густоту куща визначають на око,  порівнюючи сорти між
собою. Може бути сильна, середня слабка. 

Пагоноутворювальну здатність  визначають біометрично,
як  співвідношення  суми  довжини  пагонів,  які  утворилися  на
однорічній  гілці,  до  її  довжини,  виражене  у  процентах.  Може
бути сильна, середня слабка.

Сила росту пагонів першого, другого і  третього порядків
галуження – сильнорослі (більша 20 см),  середньо рослі  (до 20) і
слаборослі (до 10 см).

Колючки –  поодинокі,  подвійні,  потрійні.  Кількість
колючок  визначають  на  око,  або  біометрично.  При  цьому
зрізують  10-15  пагонів,  вимірюють  їх  загальну  довжину  і
підраховують кількість колючок в середньому на 10 см довжини.
Колючок може бути  багато (більше 10 шт.),  середня кількість

(від 5 до 10), мало (1-4), дуже мало (менше 1) і відсутні.

Довжина колючок – довгі  (більші за 1,5 см),  середні (від 1
до 1,5 см), і короткі (менші за 1 см).

Розміщення колючок  (враховують кут нахилу колючки до
осі пагона) – під гострим, прямим і тупим кутом.

Товщина  пагонів визначається  окомірно  порівняно  з
іншими  сортами.  Пагони  можуть  бути  товстими,  середніми і
тонкими.

Листок. Величину листка визначають  окомірно порівняно з
іншими сортами,  або біометрично.  Листки можуть бути  великі

середні і дрібні.

Форма листка – округла, широко пірамідальна, близька до

овальної.

Кількість лопатей –  три-, п’ятилопатеві;  лопаті виявлені
сильно, середньо або слабо.

Розсічення листка –  сильна, середня, слабка.

Основа листка – округла, плеската, серцевидна виражена в
сильній, середній і слабкій ступені.  

Зубчики  –  дрібні,  середні,  великі;  округлі,  загострені,

гострі.

Положення  листкової  пластинки. Визначається  кутом
нахилу – гострий, прямий, тупий, або вказується у градусах.
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Черешок листка. Довжину черешка визначають окомірно,
або порівнюють з довжиною листкової пластинки:  дуже довгий

(більший  за  листкову  пластинку),  довгий (від  ½  до  повної
довжини листкової пластинки)  середній (від ⅓ до ½),  короткий

(менший за ⅓ довжини листкової пластинки).
Товщина –  тонкий,  середній,  товстий. При  відсутності

навиків допускається вимірювання товщини в міліметрах.
Ягоди.  Величину  визначають  візуально  в  балах,  або

зважують  100  ягід  і  представляють  масу  ягід  в  грамах.  Ягоди
можуть бути дуже великі, великі, середні, дрібні й дуже дрібні.

Форма  ягід –  округла, овальна,  циліндрична,  яйцевидна,

обернено яйцевидна (рис. 322).
Індекс форми – це відношення довжини ягоди до діаметра.

Вимірюється в міліметрах.
Восковий  наліт  –  відсутній,  слабкий  (при  стиранні

забарвлення  ягоди  сильно  змінюється) середній  і  сильний  (при
стиранні забарвлення змінюється слабо).

Рис. 322. Форма ягід аґрусу:
1 – округла; 2 – овальна; 3 – яйцевидного; 4 – обернено

яйцевидна; 5 – циліндрична.

Опушення – (залозисте опушення ягід – негативна ознака) –
відсутнє, слабке  (на  поверхні  ягоди окремі  залозки),  середнє  і

сильне (має на поверхні значне опушення). 
Забарвлення  варіює  від  світло-зеленого  до  темно-

фіолетового. Крім кольору відмічають рівномірність забарвлення
–  рівномірне (однаково  забарвлені  по  всій  поверхні  ягоди),
нерівномірне (вказуються відсотки забарвленої поверхні).
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Плями   сонячного  рум’янцю  –  відсутні,  мало,  середня

кількість (займає половину ягоди) плям багато.
Залишки оцвітини. Розмір – великий, середній (від ⅓ до ½

довжини ягоди), малий, залишки оцвітини відсутні.

Плодоніжки.  За  довжиною  –  довга (більша  за  довжину
ягоди),  середня,  коротка (менша  за   ½  довжини  ягоди).  За
товщиною – товста (більша за 1,5 мм), середня, тонка (менша 1
мм).

Перехід  плодоніжки  до  ягоди  –  різкий,  порівняно

поступовий, поступовий.

Видимість  продихів  –  добра  (видимі  на  відстані),
задовільна, погана (майже не видні).

Шкірка. За  товщиною  –  тонка,  середня,  товста.  За
міцністю – міцна, середня, пухка. 

Насіння.  Кількість  насіння  визначають  біометрично.
Підраховують у 10-15 ягодах. Насіння може бути дуже мало (2-3
шт.), мало (5-12), середня кількість (15-30), багато (35-50), дуже

багато (більше 55 шт.)

Фізіологічні  ознаки.  Ураження  хворобами.

Найшкодочинніша хвороба аґрусу – сферотека або борошниста
роса. Ступінь ураження цією хворобою визначають в балах від 0
до 5. 

0 – ураження відсутнє;
1 –  дуже слабке (уражені поодинокі  верхівки пагонів); 
2 –  слабке (уражені верхівки пагонів і верхівкові листки);
3 – середнє (ураження до половини пагона й листків);
4 – сильне (уражене листя й пагонів до половини й більше

довжини);
5  –  дуже  сильне  (уражена  вся  рослина,  спостерігається

пригнічення росту та засихання окремих гілок).
Для  визначення  ураження  плодів  сферотекою  відбирають

пробу з 100 ягід і підраховують кількість уражених, виражають у
процентах.

Строк  дозрівання.  Визначають  візуально  й
органолептично,  рідше  за  вмістом  сухих  розчинних  речовин  і
цукру  рефрактометром  чи  хімічним  аналізом.  За  строками
дозрівання  сорти  ділять  на  дуже ранні,  ранні,  середні,  пізні  й
дуже пізні.
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Строк вступу в товарне плодоношення.  Аґрус вступає у
плодоношення  на  3-5  рік.  Але  товарне  плодоношення
спостерігається у різних сортів в різні строки. За цією ознакою
сорти ділять на швидко-плідні, середньо-плідні і пізньо-плідні.

Урожайність.  Враховують  результати  багаторічних
обліків.  Сорти  ділять  на  високоврожайні (більше  30  т/га),
врожайні (20-30),  середньо-врожайні (10-20)  і  маловрожайні

(менше 10 т/га). 
Продуктивний  період.  У  аґрусу  триває  протягом  12-18

років. За цією ознакою сорти ділять на дуже короткого періоду
(6-8  років),  короткого (9-12),  середнього (12-15),  тривалого

(довше 16 років). 
Якщо  при  описі  сорту  виділяються  особливі  ознаки

(недоліки чи позитивні ознаки) додатково описують і вказують на
них.

До  фізіологічних  ознак належать  також  зимостійкість,
посухостійкість,  загальний  стан  рослин.  Визначають  за
п’ятибальною системою аналогічно, як  у суниці й малини.

Смородина

Морфологічні  ознаки.  Сила росту  куща. Кущ за  силою
росту  може  бути  дуже  сильнорослий  (висота  більша  за  2  м),
сильнорослий (1,5  -2  м),  середньо  рослий(  менший  за  1,5  м)  і
слаборослий (до 1 м), дуже слаборослий (менший за 60 см).

Пагоноутворювальна  здатність.  Оцінюють  на  око
(слабка, середня, сильна) і біометрично (у відсотках).

Пагони.  Кількість –  на  око  (багато,  середня  кількість

мало)  сорти  порівнюють  між  собою.  Силу  росту  пагонів

оцінюють  за  пагонами  першого,  другого  і  старшого  порядку
галуження.  Можуть  бути  сильнорослими (більше  за  35  см),
середньо рослі (15-35 см), слаборослі (до 15 см).

Облиствленність визначають  візуально  порівняно  з
іншими  сортами.  Буває  сильна,  середня  слабка.  При
біометричному  аналізі  визначають  довжину  декількох  пагонів,
визначають  площу  листя  на  них,  облиствленість  вираховують
шляхом ділення площі листя на довжину пагонів (см²/см).

Листок. Величину  визначають  візуально  (великі,  середні,

дрібні),  або  біометричним  способом,  вимірюючи  довжину  й
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ширину листкової пластинки, або визначаючи площу листкової
пластинки різними методами.

Форма  листка –  трилопатева,  п’ятилопатева,

симетрична та асиметрична.

Загостреність лопатей – слабка, середня, сильна.

Зубчики –  великі,  середні,  дрібні;  сильно,  середньо,  слабо

загострені.

Поверхня  –  гладенька,  зморшкувата  (сильно,  середньо,

слабо).

Зморшкуватість– сильна, середня, слабка, відсутня.

Основа  листкової  пластинки –  широко-клиноподібна,

плеската, серцеподібна (глибока, середня, дрібна)

Кінчик  листкової  пластинки –  гострий,  середньої

загостреності, тупий.

Шкірястість – сильна, середня, слабка.

Вигнутість – сильна, середня. слабка.

Розміщення  в  просторі  визначають  за  кутом  нахилу
(малий, середній, сильний) або в градусах.

Черешок  листка.  За  довжиною  –  короткий,  середній,

довгий, дуже довгий.

Китиці. Розміщення – поодиноке, групове.

За довжиною – дуже довга (понад 14 см), довга (10-14 см),
середня (6-9 см), коротка (до 5 см). 

Форма  китиці  –  пряма,  чи вигнута  в  тій  чи  іншій  мірі
(слабо, середньо, сильно).

Одномірність  та  збігання  ягід  в  китиці.  Може  бути
відсутня,  слабка  (відношення  розміру  верхніх  до  нижніх  біля
85%), середня (від 80 до 50%), сильна (менша за 50%) (рис. 323).

Щільність  розміщення  ягід  в  китиці  –  дуже  щільне

(чергові ягоди перекривають одна одну більше, ніж на половину
діаметра), щільне  (перекривають до половини діаметра), середнє

(торкаються одна до одної), рідке, не щільне (не торкаються одна
одної) (рис. 324).

Дозрівання  ягід  і  китиці  –  одночасне  й неодночасне

(вказують строки дозрівання ягід в китиці).
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Рис. 323. Одномірність і поступове зменшення (збігання) ягід
смородини в китиці:

1 – відсутня (нижні і верхні ягоди рівні між собою); 2 – збігання
слабке (приблизно 85%); 3 – середня (до 65%); 

4 – сильна (біля 40%).

Рис. 324. Щільність розміщення ягід смородини в китиці:

1 – дуже щільне; 2 – щільне; 3 – середнє; 4 – рідке (пухке).
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Відривання ягід і китиць – дуже легке, ( ягоди осипаються
при  дозріванні), легке  (ягоди  відриваються  легко,  без
пошкодження  шкірки  ягоди), середнє  (ягоди  відриваються  з
певним  зусиллям),  важке (відриваються  з  розривом  шкірки
ягоди).

Ягоди.  Величину  визначають в  балах,  або  біометрично,
зважуючи 100  ягід  і  знаходячи середнє  значення.  Дуже великі

(більші  за  1,8  г),  великі (1,5-1,8),  більші  за  середні (1,2  –  1,5),
середні (0,8-1,2) менші за середні (0,4-0,8) й дрібні (менші 0,4 г). 

Форма  –  округла,  плескато-округла  овально-округла,

обернено яйцеподібна.

Забарвлення визначають  в  момент  споживчої  зрілості.
Забарвлення  варіює  від  ясно-жовтого  (порічки)  до  чорного
(смородина).

Восковий наліт – відсутній, слабкий, середній, сильний.

Борозенка – нема, виражена слабо, середньо, сильно. 
Залишки  оцвітини  –  відсутня,  коротка  (до  1,5  мм),

середня (2-3 мм), довга (більша 3 мм).
Шкірка  –  може  бути  тонка,  середня й  товста.  За

міцністю –  міцна,  середня,  пухка (не  міцна).  Якість  шкірки
визначають органолептично.

Насіння.  Кількість  –  дуже  мало (2-3  шт.),  мало (5-8),
середня кількість (10-20),  багато (25-40),  дуже багато (більше
45 шт.) За величиною – дрібне, середнє й велике.

Фізіологічні  ознаки  –  до  них  належать зимостійкість,

посухостійкість,  ураження  хворобами,  загальний  стан

рослин. Визначають за п’ятибальною системою.
Строк  вступу  у  плодоношення у  порічок  і  смородини

варіює від двох до п’яти років. За цією ознакою сорти ділять на
скоро-, середньо- та пізньоплідні.

Урожайність визначають  за  багаторічними  обліками.
Сорти бувають високоврожайні (більше за 26 т/га), врожайні (15-
25), середньо врожайні (6-15) й маловрожайні (менше 6 т/га). 

Продуктивний  період у  чорної  смородини  порівняно  з
порічками на 2-3 роки коротший.  Для чорної смородини –  дуже

короткий (5-7 років),  короткий (8-10),  середній  (9-12)  тривалий

(більший за 12 років).
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Строки дозрівання смородини для України –  дуже ранній

(до 25 червня), ранній (25-30 червня), середній (з 1 по 15 липня),
пізній (16 по 25 липня) і дуже пізній (перша декада серпня).

Порічки  і  смородина  істотно  різняться  за  строками
дозрівання. Порічки, як правило, дозрівають на 5 днів раніше і,
відповідно, групи стиглості сортів будуть зміщені на 5-6 днів.

Для смородини й порічок особливі ознаки, які враховують
недоліки чи позитивні якості сортів детально описують і вносять
до реєстру.

Апробаційні ознаки горіхоплідних культур

Основними  горіхоплідними  культурами  України  є
волоський горіх, фундук і мигдаль. Апробаційні ознаки цих видів
описуються за подібною схемою, але звичайно для кожного з них
є  свої  параметри.  Оцінюють  ознаки  плодів  та  вегетативних
органів (листків, пагонів, гілок, крони) та господарсько-біологічні
ознаки.

Найхарактернішими ознаками, за якими можна розрізнити
форми  волоського  горіха,  мигдалю  та  фундука  є  особливості
будови плодів. 

Привабливість  зовнішнього  вигляду  горіхів  оцінюють  за
п’ятибальною  шкалою,  враховуючи  сукупність  ознак  –
забарвлення, форму, розмір, поверхню шкарлупи та інше.

 Величина  плодів  –  дуже  великі,  великі,середні,  дрібні  і
дуже дрібні. Визначають  середню масу,  зважуючи 50  або  100
плодів.

Одномірність  плодів визначають  візуально,  або
біометрично. При цьому вираховують відношення середньої маси
плоду  до  максимальної  маси  у  відсотках.  Приблизно,  якщо
одномірність становить менше за 50%, то плоди неодномірні, від
50 до 80% –  середня одномірність, більше за 85% – одномірні. 

Для всіх горіхоплідних важливою ознакою є індекс форми
плода. Це відношення довжини плоду до його діаметра (H / D).

Оскільки  плоди  мигдалю  плескаті,  для  вирахування  індексу
форми  плода  вимірюють  довжину  та  ширину  плоду.  Індекс

форми плоду мигдалю це відношення довжини до ширини плоду.
Форма плодів волоського горіха (рис. 325) буває  округла,

округло-яйцеподібна,  округло-овальна,  яйцеподібна,  овальна,
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овально-видовжена,  видовжена.  Верхівка  плоду –  загострена,

округла,  плеската та  втиснута.  Основа  плода –  втиснута,

плеската та округла. 

А

  

                               Б                                     В  

         
Рис. 325. Особливості будови плодів волоського горіха

А – форма плодів: 1 – округла; 2 – округло-яйцеподібна; 3 – 
округло-овальна; 4 – яйцеподібна; 5 – овальна; 6 – овально-
видовжена; 7 – видовжена.

Б – верхівка плоду: 1 – загострена; 2 – округла; 3 – плеската;
4 – втиснута.

В – основа плода: 1 – втиснута; 2 – плеската; 3 – округла.
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Плоди  мигдалю  істотно  різняться  за  формою.  Плоди
можуть бути  овальні,  яйцеподібні або  шаблеподібні.  Але плоди
всіх  трьох  типів  можуть  бути  вузькими,  широкими,  з
притупленою основою,  з загостреною верхівкою чи асиметричні

та неправильні (рис. 326).

          А         1              2            3          4           5            6

        Б           1               2             3           4            5            6

                             В        1          2           3

Рис. 326.  Форми плодів мигдалю

А – овальна: 1 – вузько-овальна; 2 – широкоовальна; 3 –
овальна з загостреною вершиною; 4 – овальна з тупою основою; 5
– асиметрично-овальна; 6 – неправильно овальна. 

Б  –  яйцеподібна:  1  –  вузько  яйцеподібна;  2  –  широко
яйцеподібна;  3  –яйцеподібна  з  загостреною  верхівкою;  4  –
яйцеподібна з тупуватою основою; 5 – асиметрично-яйцеподібна.

В – шаблеподібна: 1 – вузько-шаблеподібна; 2 – широко-
шаблеподібна; 3 – овально-шаблеподібна.

Апробаційні  ознаки  фундука  описують  за  схемою,
прийнятою для інших горіхоплідних, але форма плодів відрізняє
цей вид від інших (рис. 327). За формою плоди фундука можуть
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бути плескато-округлі, округлі, широко яйцеподібні, яйцеподібні,

обернено-  яйцеподібні,  вузько-овальні,  овальні  чи  видовжені.
Верхівка  плоду  фундука може  бути   гостра,  округла чи
плеската.  А  основа плоду може бути  втиснута,   плеската чи
округла.

   

    А            1                  2               3                4                5

                                       6               7               8

                

                                   Б                   В                

Рис. 327. Плоди фундука

А – форма плодів:  1 – плескато-округла; 2 – округла,  3 –
широко яйцеподібна; 4 – яйцеподібна; 5 – обернено яйцеподібна;
6 – вузько овальна; 7 – овальна; 8 – видовжена.

Б – верхівка плоду: 1 – гостра; 2 – округла; 3 – плеската.
В – основа плоду: 1 – втиснута; 2 – плеската; 3 – округла.
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Забарвлення  шкарлупи  горіхів може  бути  солом’яно-

жовтим, ясно-коричневим, коричневим, сіро-попелястим, темно-

попелястим, землистим. 

Шкарлупа  може  бути дуже  твердою (необхідне  значне
зусилля  щоб  розбити  плід),  твердою,  середньої  твердості  та
нетвердою (майже  паперовою,  бо  розірвати  її  можна  просто
пальцями). Товщина  шкарлупи  –  товста (більша  за  3  мм),
середня та тонка (менша за 1 мм).

Виповненість  горіхів  визначають  на  око  –  повна (ядро
майже прилягає до шкарлупи) середня та невелика (відстань між
ядром та шкарлупою складає 1/5 діаметра ядра).

Вихід ядра визначають у відсотках до загальної маси плоду.
Якщо вихід ядра менший за 40% – це невеликий вихід; більший
за 70% – високий вихід. 

Відділення  ядра  від  шкарлупи –  легке  (цілком  без
особливих зусиль),  середнє  (частинами з  невеликим зусиллям),
важке (частина із значним зусиллям). 

Консистенція  ядра  –  щільна (кришиться),  середньої

щільності, або м’яка.
Соковитість м’якоті –  соковита,  малосоковита,  майже

суха.
Маслянистість  м’якоті  визначають  шляхом  стискання

ядра між двома шарами фільтрувального паперу. Вона буває –

висока, середня, невисока.

Смак плоду визначають під час дегустаційної оцінки. Смак
може  бути відмінним,  добрим,  посереднім  або поганим. Смак
плодів  мигдалю  залежить  від  вмісту  алкалоїдів.  Особливо
високий  вміст  амигдаліну  у  дикого  мигдалю,  через  що  його
плоди  є  гіркими  та  отруйними.  У  культурних  форм  вміст
амигдаліну незначний, але істотно впливає на смак горіха.

Інші  ознаки.  До них  відносять  пористість  шкарлупи,

ребристість плодів, розвиток черевного шва та інші.
Описуючи  апробаційні  ознаки  плодів  горіха  вказують  на

недоліки  плодів.  До  недоліків  належать  важкість  відділення

ядра від шкаралупи, гостра верхівка плода, зеленувате ядро, та
інше. 

Загальна оцінка плоду.  Найвищу оцінку отримують плоди
гарні  великі,  гладкі,  без  складок  і  глибоких ямок,  з  приємним
світлим  забарвленням,  відносно  тонкою  шкарлупою,  легким
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відділенням                      ядра, смачні, запашні, без стороннього
присмаку і запаху. Загальна якість плодів визначається в балах за
п’ятибальною  шкалою.  Дуже  добрі  –  5  балів;  4  –  добрі;  3  –
посередні; 2 – погані; 1 – дуже погані.

До господарсько-біологічних ознак,  які  відрізняють сорт
від інших належать строки дозрівання, урожайність, стійкість до
основних  патогенів,  зимо-  та  морозостійкість.  Важливою
фізіологічною ознакою мигдалю є строки цвітіння. Форми з дуже
раннім  цвітінням,  як  правило,  попадають  під  ранні  весняні
приморозки, що негативно впливає на продуктивність сорту.

Дегустаційна оцінка плодових і ягідних
культур

 

Дегустаційна оцінка залежить від об’єкту вивчення і може
бути  основною  чи  додатковою  по  відношенню  до  харчової
цінності  плодів.  Недоліком  цього  методу  є  суб’єктивність
оцінювання.  Комісія по дегустаційному оцінюванню складається
з  8-10  суб’єктів,  які  добре  знаються  на  ознаках  культури  й
якостях  плодів.  При  здійсненні  дегустаційного  оцінювання
дотримуються наступних правил:

- плоди повинні бути оптимальної споживчої зрілості;
- сорти  представляються  під  номерами-шифрами,  які

невідомі дегустаторам;
- в  число  оцінюваних  сортів  включають  районовані

стандартні сорти, поширені в регіоні;
- за одну дегустацію випробовують 10-12 сортозразків;
- дегустацію проводять через годину після споживання їжі;
- не курять і не приймають алкоголю підчас дегустації;
- періодично,  після  дегустування  певної  кількості

сортозразків, рот ополіскують водою;
- спочатку  оцінюють  зовнішню  привабливість,  аромат,

величину, консистенцію, смак.
Результати  органолептичного  аналізу  записують  в

дегустаційну картку.  
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Дегустаційна картка

Дата дегустації ______________________________________
Місце дегустації_____________________________________
Місце, звідки отримані плоди__________________________
Прізвище й ініціали дегустатора________________________
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В примітці відмічають недоліки або переваги окремих сортів.
Після закінчення дегустації виконують статистичну обробку

й  обговорюють  отримані  результати,  оформляють  протокол,  в
який заносять середні оцінки по кожному сортозразку.

Контрольні питання

1. Що таке апробація сортів?
2. Розкрийте  по  пунктах  універсальну  схему  опису  виду

плодових культур.
3. Розкрийте форму помологічного опису по пунктах.
4. Що таке господарсько-корисні ознаки? Назвіть їх.
5.  Що таке морфологічні ознаки? Назвіть їх.
6. Що таке тип плодоношення? Назвіть типи плодоношення?
7. Розгляньте рисунки і вивчіть основні типи ознак листків,

плодів, та інші у основних плодових культур.
8. Які ознаки належать до господарсько-біологічних?
9. Які ознаки належать до фізіологічних?
10. Поясніть поняття зимостійкість і морозостійкість.
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11. Скільки років слід проводити спостереження та обліки,
щоб вважати їх об’єктивними?

12. Скільки повторень потрібно закласти для об’єктивного
сортовивчення? 

13. Які  сорти  вважаються  імунними,  толерантними  і
нестійкими до патогенів?

14. Розгляньте  рисунки  і  вивчіть  основні  типи  ознак
вегетативних  та  генеративних  органів  основних  ягідних
культур.

15. Розгляньте  рисунки  і  вивчіть  основні  морфологічні
ознаки плодів основних горіхоплідних культур.

16. За якими показниками проводять дегустаційну оцінку
плодів різних культур? В чому полягає недосконалість цього
способу оцінювання?
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Організація селекційного процесу

 Організація  сортовивчення.  Колекційне  й  первинне
сортовивчення,  державне  й  виробниче  сортовипробування
проводять  польовим  методом,  а  по  деяких  підрозділах
лабораторними методами.

Сорти  порівнюють  між  собою  за  такими  показниками:
продуктивність і якість плодів, стійкість до шкідників і хвороб та
несприятливих факторів  зовнішнього  середовища.  В  результаті
сортовивчення виявляють найцінніші ознаки або недоліки  сорту.

Чим більша колекція сортів в селекційних програмах, тим
кращий  вибір  вихідних  форм  для   схрещування  за  тими  чи
іншими ознаками. Сортовивчення вимагає помістити всі сорти в
однакові  ґрунтово-кліматичні  й  агротехнічні  умови.
Дотримуються  однакових  площ  живлення.  Для  сортовивчення
виділяють  добре  вироблені,  чисті  від  бур’янів  площі,  з
просторовою  ізоляцією  від  виробничих  насаджень.  Сорти,  які
проявили кращі ознаки для селекційного процесу відбирають для
селекційних програм.

 
Організація  селекційної  роботи  з  плодовими

культурами.  Штучна гібридизація – основний метод отримання
вихідного  матеріалу  для  відбору  в  селекційній  роботі.  За
допомогою схрещування в новому гібридному організмі можна
поєднати бажані ознаки вихідних батьківських форм. 

Для  селекційної  роботи  добирають  і  використовують
місцеві, інтродуковані сорти, гібриди, а також дикі родичі – види
того ж роду що й культурні рослини, або види інших родів, які
мають бажані ознаки.

Поряд з традиційними методами селекції застосовують нові
методи  –  культуру  тканин,  отримання  гаплоїдів,  гібридизацію
соматичних клітин, мутагенез.

 
Принципи  підбору  компонентів  схрещування.  Існує

декілька принципів підбору батьківських пар для схрещування:
сортовий, ознаковий, еколого-географічний і генетичний.
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Сортовий  принцип. Цей  принцип  оснований  на
гібридизації сортів або форм з  певним комплексом цінних ознак.
Застосування  сортового  принципу  не  пов'язане  з  попереднім
вивченням мінливості цих ознак у обраних сортів. Аналізуючи
вихідний  матеріал  не  оцінюють  генетичну  компоненту
мінливості  в  загальній  фенотиповій  мінливості.  Основний
критерій  для  сортового  підбору  компонентів  схрещування  –
фенотипи батьківських форм.

Сортовий  принцип підбору  батьківських  форм  для
схрещування  використовували  на  початкових  етапах  селекції
кожної плодової культури. Проте через потребу мати численні
комбінації  схрещування  та  багато  гібридів,  використання
сортового  принципу  підбору  батьківських  пар  в  сучасних
селекційних  програмах  стає  безперспективним.  З  розвитком
уявлень  про  генотип  і  фенотип  рослин  та  інших  напрямів
сучасної  генетики  сортовий  принцип  витісняється
ефективнішими методами.

Ознаковий  принцип. Цей  принцип  підбору  батьківських
форм подібний  до  сортового,  але  все  ж  істотно  відрізняється.
Якщо  при  сортовому  підборі  батьківських  форм  одиницею
дискретності виступає сорт, то при ознаковому – окрема ознака
або їх комплекс, перспективні для селекційної роботи. Фенотип
сорту при цьому ніби розщеплюється  на  окремі  ознаки,  проте
спадкова природа ознак так-само, як і при сортовому принципі
добору  батьківських  пар,  залишається  невідомою.  Ознаковий
принцип  можна  вважати  більш  обґрунтованим,  ніж  сортовий,
оскільки його основу складає аналіз мінливості ознак вихідних
батьківських  сортів.  Оцінюється  не  тільки  міжсортова

компонента  мінливості,  але  й  внутрішньо-сортова  (клонова,

модифікаційна або  паратипова).  Це  сприяє  формуванню
точніших уявлень про ефективність або неефективність селекції
на ту або іншу ознаку.

Ознаки плодової  рослини  за  значенням  нерівнозначні.
Існують  селекційно-цінні  ознаки –  продуктивність,  якість

плодів, стійкість до несприятливих чинників середовища  та ін.
Це  складні  (інтегральні,  багатокомпонентні)  ознаки.  Одна  з
найважливіших  умов  успішного  використання  ознакового

принципу підбору  пар  –  розкладання  складних  ознак  на
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компоненти. Що стосується інших ознак, то необхідно, щоб вони
відповідали наступним вимогам:

- не повторювалися одні й ті ж негативні ознаки у вихідних
батьківських форм;

-  бажано  щоб  було  хоча  б  у  однієї  з  батьківських  форм
найбільше число  селекційно-цінних ознак  в  їх  максимальному
прояві;

- щоб була висока продуктивність і адаптивність сортів, які
будуть  використані  як  материнські  форми,  стійкі  до
несприятливих  умов  середовища,  бо  стійкість,  як  правило,
передається плазмогенами через цитоплазму. 

Еколого-географічний  принцип. Цей  принцип  підбору
батьківських  пар  має  особливе  значення  у  плодових  рослин.
Виявлено, що ефективність селекційного процесу підвищується,
якщо  в  гібридних  форм  спостерігається  великий  спектр
мінливості потомства за основними селекційними ознаками. 

Еколого-географічна ізоляція виявилася могутнім чинником
еволюції  місцевих  дикорослих  форм,  старих  місцевих  сортів
плодових  рослин  народної  селекції,  а  також  місцевих  сортів,
отриманих  з  їх  участю,  або  сортів,  предки  яких  були  давно
завезені  в  регіон.  Але  географічна  віддаленість  в  походженні
сортів не завжди свідчить про істотні відмінності їхніх генотипів.
Географічну  віддаленість  не  можна  розуміти  буквально  й
вважати  основною  причиною  генотипових  відмінностей
схрещуваних  форм,  бо  походження  їх  можливе  від  якогось
обмеженого числа форм давно завезених в різні регіони. 

Географічна  віддаленість відіграла  вирішальну  роль  при
формуванні  відмінностей  в  генотипах  у  далекому  минулому,
коли географічна ізоляція дійсно була найважливішим чинником
еволюції  впродовж  тривалого  періоду  часу.  При  сучасному
інтенсивному  обміні  вихідним  селекційним  матеріалом
відмінності  між  генотипами  найчастіше  не  відповідають
ступеню географічної дивергенції вихідних форм.

У практиці вітчизняної та зарубіжної селекції надзвичайно
багато прикладів ефективної гібридизації між сортами плодових
і ягідних рослин з різних  еколого-географічних груп. Зокрема в
селекції абрикоса, чорної смородини, малини, суниці та ін. 

Генетичний принцип. Цей тип підбору батьківських пар
відрізняється  добором  компонентів  для  схрещування  не  за
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фенотипом, а за генотипом. Він дозволяє визначити вірогідність
появи  потрібних генотипів  в  гібридному потомстві,  планувати
мінімальний об'єм гібридного фонду та точно визначити критерії
добору.

Використання  генетичного  принципу підбору  вихідного
матеріалу залежить від  вивченої  генетичної  системи контролю
ознак. У плодових і ягідних рослин генетичні системи контролю
більшості  господарсько-цінних  ознак  невідомі,  що  обмежує
використання  генетичного  принципу  в  селекції  й  обумовлює
необхідність використання інших критеріїв підбору батьківських
форм. У яблуні, персика, смородини, малини і суниці генетичні
ознаки краще вивчені, але і у цих культур генетичний принцип
підбору  батьківських  пар  для  схрещування  не  можна  вважати
досконалим.

Для  найефективнішого  використання  генетичного
принципу  необхідний  облік семи  головних  критеріїв,  що
істотно  впливають  на  вибір  вихідних  батьківських  форм  для
схрещування:

- відомі чи невідомі у батьківських сортів алелі генів, які
контролюють господарсько-цінні ознаки;

-  ступінь гетерозиготності батьківських форм;
- ступінь відмінностей генотипів батьківських форм;
- мінімальне  число  генів,  які  контролюють  ту  чи  іншу

ознаку;
- спосіб взаємодії алелей генів (ступінь домінування, тип

епістазу, група зчеплення й локалізації генів);
- комбінаційна здатність;
- наявність  або  відсутність  генів  локалізованих  в

цитоплазмі, які кодують певні ознаки.

Основні правила добору батьківських форм для селекції.
Добираючи  вихідні  форми  для  селекційної  роботи  необхідно
мати  на  увазі,  що  на  сьогодні  генетичні  відомості  по  кожній
рослині надзвичайно недостатні через сильну  гетерозиготність

плодових і ягідних культур, що з обумовлює розщеплення ознак в
насіннєвих нащадках. Через те в селекційній роботі з плодовими
культурами дотримуються наступних правил:

- добирають  батьківські  пари  з  мінімальною  кількістю
небажаних ознак;
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- таж  небажана  ознака  не  повинна  повторюватися  в  обох
батьківських форм;

- вивчати  селекційний  досвід  і  не  запроваджувати  в
селекційні  програми  гібридні  комбінації,  що  дають
високий відсоток неякісних гібридів; 

- використовувати  в  селекційних  програмах  еколого-
географічно віддалені форми;

- для  створення  адаптованого  до  певних  ґрунтово-
кліматичних умов гібридного матеріалу використовувати в
якості одного з батьків місцеві сорти;

- застосовувати  бекроси,  тобто  зворотні  схрещування
відбірних гібридів з тим чи іншим батьківським сортом для
насичення  майбутніх  нащадків  певним  генетичним
матеріалом, який посилює ту чи іншу корисну ознаку;

- схрещувати гібриди з іншими культурними сортами, таким
чином посилюючи потрібні ознаки;

- схрещувати між собою кращі гібридні рослини розмаїтого
походження;

- при використанні в гібридизації диких родичів в доборі на
вихідні  батьківські  форми  перевагу  надавати  не  диким
видам, а їхнім гібридам з культурними сортами;

- при  використанні  для  запилення  певної  материнської
форми суміші пилку різних сортів, в якості донорів пилку
добирати сорти з високоякісними селекційними ознаками. 

Вибір  материнської  та  батьківської  форми.  Гени
хромосом  передаються  в  однаковій  мірі,  як  чоловічою  так  і
жіночою вихідними формами. Але значний вплив на спадковість
має  цитоплазма  яйцеклітини,  в  якій  знаходиться  спадковий
матеріал здатний кодувати ту чи іншу ознаку. Оскільки спермії
чоловічої особини при злитті з жіночою яйцеклітиною втрачають
цитоплазму, то певні ознаки гібридному поколінню передаються
через  цитоплазму  материнської  особини.  Велике  значення  має
цитоплазматичний  спадковий  матеріал  для  селекції  на
зимостійкість чи стійкість до патогенів, адаптивність до певних
умов.  Для цього слід  використовувати набутий досвід  в  інших
селекційних  програмах,  а  також  використовувати  реципрокні
схрещування   для  виявлення  цитоплазматичної  спадковості  по
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тих  чи  інших  ознаках.  Через  те  особливу  увагу  слід  надавати
добору жіночих особин для схрещування.

Техніка  штучного  схрещування.  Техніка  й  деталі
штучного схрещування залежать від об’єктів схрещування.

У  рослин   з  двостатевими  квітами  готування  рослин  до
схрещування  розпочинають  з  кастрації.  Кастрація  не  завжди
необхідна.  У  рослин  з  різко  вираженою  самостерильність
(самобезплідністю),  як  правило кастрації  не  проводять.  Можна
обійтися  без  кастрації  у  форм  самофертильних  при  умові
своєчасного нанесення пилку. Через вибірковість при заплідненні
переважно  чужий  пилок  проростає  швидше.  Лише  у  випадках
віддаленої  гібридизації,  або  різкої  біологічної  відмінності  між
жіночою  й  чоловічою  особинами,  або  при  невисокій
життєздатності  чоловічого  пилку  необхідно  застосовувати
кастрацію квітів.

Дводомні  й  роздільностатеві  форми також не  потребують
кастрації.

Власний  пилок  має  певне  значення  для  стимуляції
проростання  чужого  пилку,  але  це  явище  ще  недостатньо
вивчене.  Однак,  для  гібридологічного  аналізу  все  ж  слід
застосовувати кастрацію двостатевих квіток, оскільки необхідно
виключити навіть незначну ймовірність самозапилення.

 Кастрація,  нормування  та  ізоляція  бутонів.  Важлива
умова кастрації  – своєчасність її  виконання. Якщо спізняться з
видаленням пиляків  то запилення відбудеться власним пилком.
У суниці, наприклад, розтріскування пиляків починається перед,
або  зразу  ж  після  розкривання  пелюсток.  Через  те  пиляки
видаляють у ще закритих бутонів, як тільки побіліють пелюстки.
Дуже раннє відкривання бутонів може привести до стерилізації
квітки.  У  більшості  плодових  і  ягідних  культур  кастрацію
проводять тоді, коли бутони досягнуть найбільшого розміру, але
ще пелюстки не розкрилися.

Краще   кастрацію  проводити  залишаючи  оцвітину,  але  в
деяких випадках, особливо коли селекціонер працює з об’єктами
з дуже дрібними квітами доводиться видаляти пелюстки разом з
пиляками.
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Для  видалення  пиляків  використовують  різні
пристосування: від заточеного пінцета до спеціально створених
інструментів (рис. 328).

Важливо при проведенні кастрації не пошкодити маточку. 
При  проведенні  кастрації  й  запилення  необхідно

враховувати погодні умови. Дуже суха й жарка погода не сприяє
доброму  прилипанню  пилку  до  приймочки,  в  дощову  погоду
запилення  проводити  не  можливо,  через  ризик  разом  з
краплинками  води  занести  інший  пилок.  Найкращі  умови  для
кастрації та запилення – невисокі температури (15-18ºС), помірно
тепла й суха погода. 

Рис. 328. Інвентар для виконання штучного запилення:

1 – пляшечка з пилком; 2 – пилочки; 3 – інструмент для
кастрації та запилення; 4 – етикетки; 5 – ізоляційний мішечок; 6 –

ізоляційний рукав.
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Для високого відсотку утворення зав’язі необхідно виконати
великі об’єми кастрації та запилення.

При  роботі  зі  суцвіттям  запилюють  найкраще  розвинені
бутони, а решту видаляють (проводять нормування).

Після кастрації бутони ізолюють  від контакту зі зовнішнім
середовищем з допомогою пергаментних чи марлевих мішечків.
Коли  маточка  не  готова  до  запилення  доводиться  кастровані
квіти  тримати  під  ізоляторами  декілька  днів,  і  запилювати
пізніше. 

Марлеві ізолятори непридатні при роботі з анемофільними
видами (виноград,  фундук,  обліпиха.  волоський горіх  та  інші).
Для роботи з цими видами використовують спеціальну тканину
марки  ФПП-15,  яку  використовують  для  фільтрування.  Щоб
пилок не проникав у шви мішечків, їх додатково проклеюють по
швах, або зшивання замінюють склеюванням. 

 Заготівля, зберігання та пересилання пилку.  Пилок для
запилення добувають з  бутонів,  які  ще не  відкрилися,  але вже
практично  сформовані.  Пиляки  обережно  висипають  в  чашку
Петрі,  на  пергаментний  папір,  або  інший  посуд.  Наповнену
ємкість  обов’язково  прикривають  папером,  або  марлею,  яку
добре натягують над чашкою, щоб вона не лягла на заготовлений
матеріал.  Підсушують  пиляки  при  невисоких  плюсових
температурах  до  розтріскування.  На  чашку чи  пробірку  в  якій
тимчасово  буде  зберігатися  пилок  наклеюють  етикетку  з
позначенням сорту та дати відбору пилку. Не можна підсушувати
пилок  на  сонці,  бо  він  може  втратити  життєздатність.  Для
довшого зберігання пилок зсипають у пробірки, чи в пляшечки з
плескатим дном, закривають корком з вати й зберігають в темноті
в  ексикаторі  при  низьких  плюсових  температурах.  Надмірна
вологість чи сухість повітря може привести до загибелі пилку.

Пересилають  пилок  на  далекі  відстані  в  пляшечках  чи
пробірках,  куди  кладуть  декілька  кристалів  гранульованого
хлористого  кальцію,  загорнутого  в  марлю,  або  вату.  Часто  в
корок пробірки насипають трохи цього препарату.

Визначення життєздатності пилку.  Перед використанням
пилку обов’язково необхідно перевірити його на життєздатність,
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особливо  в  тих  випадках,  коли  пилок  отримали  з  іншої
місцевості.

Пилок  добре  проростає  в  штучному  середовищі.  Часто
достатньо  використати  розчин  глюкози,  і  пилок  почне
проростати.

Існує  декілька  рецептів  середовищ,  які  використовуються
для перевірки життєздатності  пилку.  Найдоступніший 5%, 10%
чи 15% розчин хімічно чистої сахарози у дистильованій воді, яка
не  містить  міді,  що  може  вимиватися  з  мідних  трубок  при
дистиляції.

 Краплі  розчину  наносять  на  предметне  скельце  зі
спеціальними  заглибленнями  й  на  них  висівають  пилок.
Предметні скельця обережно вкладають в чашки Петрі чи інші
ємкості,  накривають  для  того  щоб  не  випаровувалася  вода  та
ставлять  в  термостат.  Вже через  4-5  годин після  посіву  пилок
починає проростати. Для виявлення реального стану пророщують
пилок при температурі 18-20 ºС протягом 12-24 год. Для того щоб
наблизити  умови  проростання  пилку  до  природних,  що
створюються  на  приймочці  маточки,  готують  спеціальне
середовище  на  основі  агар-агару,  добавляють  мікроелементи  й
вітаміни. Для більш чіткого виявлення пророслих пилкових зерен
препарат забарвлюють метиленовою синькою.

 Запилення.  Запилюють  кастровані  квіти  тоді,  коли
приймочки  достатньо  визріють  для  сприймання  пилку.  Стан
готовності визначають за легким блиском поверхні приймочки.

Тривалість сприйнятливості пилку у різних видів різна: від
декількох годин до 2-3 діб і більше. Так для яблуні й груші період
триває до 10 діб, у вишні 6 діб, у малини та чорної смородини 7
діб. Для запилення можна використовувати палички з намотаною
на верхівці ватою, тонкі й м’які пензлики, або навіть закріплену
на дротик чи голку шкільну гумку. Пилок зсипають в пробірки чи
невеличкі  пляшечки,  до  кожної  пляшечки  застосовують  свій
інструмент для запилення.  

Після  запилення  до  ізоляторів  прив’язують  етикетку,  де
вказують  материнський  сорт  і  сорт  запилювач.  Ведуть
спеціальний  журнал  проведення  гібридизації.  В  журналі
вказуються  батьківські  форми,  мета  схрещування  схеми
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розміщення  рослин,   виділених  для  гібридизації.  Результати
записують у таблицю, де в графах вказують: 

- материнський сорт і номер рослини; 
- номер етикетки;
- дату кастрації; 
- спосіб кастрації; 
- число кастрованих квіток;
- спосіб ізоляції; 
- батьківський сорт; 
- число запилених квіток; 
- число плодів, що зав’язалися; 
- дату збору плодів; 
- кількість зібраних плодів;
- кількість насінин; 
- примітка. 

Першу ревізію результатів схрещування проводять через 15
днів. Вихід плодів при схрещуванні невеликий. У яблуні – 20 %,
у  суниці  вихід  плодів  після  гібридизації  при  ретельному
виконанні всіх процесів складає від 70 до 90 відсотків. Хоча за
загальними  статистичними  показниками  результат  складає
близько 50%.

Культура  гібридних  зародків.  В  багатьох  випадках,
особливо при віддаленій гібридизації (міжродовій чи міжвидовій)
зародки не розвиваються через несумісність нового організму з
тканинами материнської рослини. Відмирання зародка викликане
в  першу  чергу  через  гіперплазію  нуцелуса  та  атрофію
ендосперму.  Спасти  гібридний  зародок  можна  своєчасно
виділивши його з тканин плоду й надалі вирощувати в умовах
культури invitro. 

Для  кожного  виду  розроблені  свої  рецепти  живильного
середовища.  Для  того  щоб  зародок  нормально  розвивався,  він
повинен  отримувати  макро-,  мікроелементи  та  вітаміни.  В
живильному  середовищі  повинні  бути  присутні  вуглеводи,
стимулятори  росту  і  т.п.  Базовою  субстанцією  живильного
середовища  є  агар-агар.  Дотримуються  стерильності.  Виділені
зародки стерилізують 0,5% бромною водою, або обробляють  з
пульверизатора  96%  спиртом,  який  швидко  обпалюють  на
полум’ї спиртівки.  При цьому насичені водою тканини зародка
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не  встигають  зруйнуватися.  Такі  гібридні  зародки  в  пробірках
розвиваються  у  повноцінні  рослинки  з  коренями  та  листям,  і
наступне їх  вирощування аналогічне  технологіям для  культури
тканин.

Контрольні питання

1. Які форми сортовивчення ви знаєте?
2. Який  метод  отримання  вихідного  матеріалу  вважається

основним в селекційному процесі?
3. Назвіть  основні  принципи  підбору  компонентів

схрещування.
4. В  чому  полягає  еколого-географічний  принцип підбору

батьківських пар?
5. В чому полягає генетичний принцип підбору батьківських

пар для срещування?
6. Назвіть  сім  головних  критеріїв  підбору  вихідних

батьківських форм для схрещування.
7. Назвіть  основні  правила  добору  батьківських  форм для

селекції.
8. Що  таке  реципрокні  схрещування?  З  якою  метою  їх

застосовують?
9. Поясніть поняття самостерильність і самофертильність? 
10. Опишіть техніку штучного схрещування.
11. Як заготовляють, зберігають та пересилають пилок?
12. Опишіть метод визначення життєздатності пилку.
13. Опишіть  методику  кастрації  та  запилення  при

схрещуваннях.
14. В яких випадках і які методи застосовують при культурі

гібридних зародків?
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Вирощування селекційного матеріалу

Гібридне насіння має добру схожість, якщо його виділити з
плодів повної фізіологічної зрілості. Але насіння деяких культур
(дерен, шипшина) виділяють зі сформованих, але ще недозрілих
плодів, тоді воно має кращу схожість. 

Всі  плодові  культури  помірної  зони  в  природі  перезрілі
плоди  скидають  на  ґрунт.  Плоди  згнивають,  насіння
вивільняється  і  зимує  під  опалим  листям  в  підстилці,
витримуючи  перезволоження,  низькі  температури,
мікробіологічну  атаку.  Звичайно,  лише  певна  частина  насіння
виживає  та  проростає.  Таким  чином  рослини  помірної  й
холодних зон пристосувалися до виживання нової  генерації  та
переживання  нею  несприятливих  умов  зими.  Такий  період  в
житті насіння називають стратифікацією, під час якої насіння

проходить повне фізіологічне дозрівання, виходить з періоду

спокою і здатне до проростання.  Без стратифікації насіння, як
правило, не проростає.

Стратифікація  насіння.  Методи  стратифікації  насіння  в
штучно створених умовах (з витримування вологості на рівні не
менше 55% і низьких плюсових температур від 0° до +3°С для
основних  плодових,  з  певними  модифікаціями  для  окремих
культур),  розроблені  давно  для  виробництва  насіннєвого
підщепного  матеріалу  в  розсадниках.  В  якості  субстрату
використовують пісок, а для великого насіння також – торф, мох,
перліт чи керамзит. Стратифікувати гібридний матеріал можна й
без  субстрату  в  поліетиленових  пакетах,  витримуючи
відповідний рівень вологості насіння та температури. 

Перед  закладанням  гібридного  насіння  на  стратифікацію
його вимочують протягом трьох діб  з  періодичним зливанням
води.  При  вимочуванні  насіннєві  оболонки  набухають,  з  них
вимиваються  інгібітори  росту.  Для  знезараження,  щоб
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попередити  розвиток  пліснявих  грибів,  використовують
марганцівку чи інші фунгіциди. 

Для  кожного  виду  є  певні  терміни  стратифікації:  для
зерняткових 80-90 діб, кісточкових від 100 до 150 діб залежно від
виду, зокрема для мигдалю – 40 діб, а для волоського горіха до
60 діб.

Гібридне насіння можна висівати в ящики з  субстратом і
стратифікувати під снігом в природних умовах, але вихід сіянців
в  неконтрольованих  умовах,  як  правило,  буває  нижчим.  Коли
селекціонери накопичили велику партію насіння, як правило від
вільного  запилення,  то  його  можна висівати  безпосередньо  на
ділянку  гібридного  розсадника.  Але  слід  подбати  про  захист
такої ділянки від мишей, які дуже полюбляють насіння. 

 Дуже цінне гібридне насіння,  отримане шляхом штучної
гібридизації стратифікують і висівають в теплицях в ящики чи
горщечки.  Висів  насіння  в  окремі  горщечки  дає  добрий
результат,  особливо  для  кісточкових  видів,  бо  дозволяє
висаджувати сіянець у відкритий ґрунт навіть влітку, обережно
перевалюючи рослину з субстратом в садивну ямку. Такий захід
в повній мірі зберігає садивний гібридний матеріал від загибелі
під  час  пересаджування,  та  сприяє  потужному  розвитку
гібридних рослин.

Насіння  видів,  які  мають  великий  термін  стратифікації
(дерен,  троянда,  насіння  шипшини  зі  зрілих  плодів)  для
пришвидшення  термінів  стратифікації,  які  в  природі  можуть
сягати  до  двох  років,  потребує  скарифікації.  Скарифікацію

насіння можна зробити різними способами: перетирати з піском,
використати наждачний матеріал, сірчану кислоту, та інше. Для
цього  розроблені  методики  скарифікації,  яких  слід  уважно
дотримуватися, щоб не втратити цінний матеріал.  

Гібридні  розсадники. Висаджують  загартовані  гібридні
сіянці  у  розсадник,  коли  мине  загроза  весняних  заморозків.
Сіянці  з  закритою  кореневою  системою  (вирощені  в
поліетиленових  рукавах,  горщечках,  пластикових  стаканах,
тощо)  можна  висаджувати  на  ділянку  гібридного  розсадника
навіть  влітку.  За  гібридними  сіянцями  ретельно  доглядають:
поливають підживляють, захищають від шкідників і  хвороб.  В
розсаднику  дотримуються  схеми  садіння,  відповідної  для
кожного виду.
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Як  правило,  для  основних  плодових  культур
використовують  схеми  садіння,  які  прийняті  у  промислових
розсадниках  (70-90  х  15-25  см).  Вирощують  гібридні  сіянці  у
розсаднику 1-2 роки, або до першого плодоношення. 

В  гібридному  розсаднику  ще  до  першого  плодоношення
можна  виділити  кращі  форми,  використовуючи  відомі
кореляційні зв’язки між якістю плодів, високою продуктивністю
та величиною та формою листя, чи іншими ознаками. Як правило
сіянці, які успадковують ознаки диких родичів мають колючки,
дрібне листя, потужний ріст. На етапі розвитку в розсаднику такі
форми  краще  видалити.  Сіянці,  які  вирощували  у
великогабаритних  контейнерах  у  закритому  ґрунті,  після
першого  року  зростання  пересаджують  у  гібридний  сад,
минаючи гібридний розсадник.  

Селекційний  сад призначений  для  вивчення  гібридного
матеріалу за методиками сортовивчення.  Гібриди оцінюють на
якість  плодів,  продуктивність,  стійкість  до  патогенів  і
несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

В селекційному саду намагаються витримувати мінімальні
схеми садіння гібридного матеріалу.  Площа живлення гібридів
повинна бути такою, щоб молоді рослини нормально росли та
розвивалися,  встигли  освоїти   площу  до  перших  двох-трьох
урожаїв. За цей період селекціонери зможуть оцінити гібридний
матеріал  і  виділити  кращі  форми.  З  виділених  форм
заготовляють  живці  для  подальшого  розмноження  та
впровадження сорту.

Схеми  садіння. Для  сильнорослих  плодових  культур
(яблуня,  груша,  черешня,  волоський  горіх)  використовують
схеми 4-6х2 м, а для слабших за силою росту (вишня, персик,
мигдаль,  алича  та  інші)  4х0,5-1  м.  Для  ущільнення  насаджень
часто використовують й стрічкові схеми садіння (між стрічками
4-6 м, між рядами в стрічці – 2-2,5 і 1 м між рослинами в ряду).
Але  надмірне  ущільнення  не  дозволяє   належно  оцінити
гібридний матеріал, та ускладнює догляд за насадженнями. 

  Кущові ягідні культури (смородина, порічки, ярус та інші)
висаджують за схемами 2-2,5х0,3-0,4. Сіянці суниці висаджують
за схемами прийнятими у виробництві – 80х20-25. 

Часто  селекційний  сад  перещеплюють  новоствореним
селекційним матеріалом для прискорення його вивчення.  Коли
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насадження  в  селекційному  саду  переростають  і  сильно
загущуються їх розкорчовують. 

Контрольні питання

1. Насіння яких видів швидше сходить, якщо плоди з яких
його добувають сформовані, але не повністю зрілі?

2. Дайте визначення поняття – стратифікація насіння.
3. Опишіть методику стратифікації насіння.
4. З  якою  метою  здійснюють  скарифікацію  гібридного

насіння?
5. Які  схеми  вирощування  гібридних  сіянців

використовують у гібридному розсаднику?
6. Скільки  років  вивчають  гібридні  форми  у  гібридному

розсаднику?
7. Для чого призначений гібридний сад?
8. Які  схеми  вирощування  гібридних  форм  у  гібридному

саду?
9. З  якою  метою  у  гібридному  саду  здійснюють

перещеплення  гібридів,  які  там  вивчаються,
новоствореними формами?

Добір в селекційному процесі

Добір  кращих  селекційних  форм  в  селекційному  процесі
розпочинають  у  селекційному  розсаднику,  продовжують  в
селекційному  саду  й  завершують  на  ділянці  первинного
вивчення відібраних елітних рослин, кращі з яких розмножують і
передають у державне та виробниче сортовипробування.

 
Добір у селекційному розсаднику.  Розпочинають добір в

розсаднику з фази проростання насіння. Добір у ранньому віці
можна проводити на ті ознаки, які залишаються істотними й у
дорослої рослини. Так, в селекції малини серед молодих сіянців
відбирають  форми  без  колючок;  у  яблуні,  сливи  й  інших
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плодових культур – карликові форми з укороченими міжвузлями
пагонів. 

Також на етапі селекційного розсадника здійснюють добір
сіянців  використовуючи  кореляційні  взаємозалежності  між
окремими ознаками.  (Кореляція ознак – взаємозалежність між

окремими  ознаками,  при  якій  зміна  однієї  ознаки  веде  до

відповідної зміни іншої (плейотропна дія деяких генів). 
Ще Л. Бербанк виділяв ознаки за якими можна відбирати

культурні  форми:  розріджений  габітус  крони,  велике  листя,
товсті пагони.  

Виявлено,  що  гібридні  форми  кращі  та  ближчі  за
спадковістю  до  вихідних  батьківських  форм  тоді,  коли
успадковують  їхні  специфічні  домінантні  ознаки:  опушення
листя,  пагонів,  плоду,  за  будовою  квітки.  Використання
маркерних ознак дозволяє виділяти культурні форми з гібридних
популяцій  від  вільного  запилення  та  серед  диких  видів  в
природних популяціях. 

Ознаки  культурності  сіянців.  У  плодових  культур
спостерігається  ряд  кореляцій  між  ознаками  вегетативних  і
генеративних  органів.  Зокрема,  морфологічними  ознаками
пагона, листкової пластинки, забарвленням, черешків та  масою,
забарвленням і якістю плодів та продуктивністю рослини. 

Виявлено,  що  у  яблуні ознаками  близькими  до  диких
родичів є тонкі,  не опушені,  з  гострими бруньками та довгими
міжвузлями  пагони,  вузьке  блискуче  без  опушення  листя  з
дрібною  зубчастістю  краю  листкової  пластинки,  з  тонкими
черешками  без  прилистків,  як  правило,  гілки  молодих  сіянців
вкриті  дрібними  колючками. І  навпаки,  для  культурних  форм
характерними ознаками  є:  товсті  з  короткими вузлами  пагони,
опушенні стебла та бруньки, опушені широкі листкові пластинки,
з широкими зубцями, опушені черешки листка з прилистками. На
розгалуженнях відсутні  колючки.  Так,  у  деяких червонолистих
форм яблуні, як правило, успадковується червона м’якоть плодів,
а інтенсивне осіннє забарвленням листя та черешків корелює з
покривним забарвленням плодів.

Для груші ознаками культурності вважається відсутність на
гілках колючок,  а  також наявні  колінчасті  й  опушені  пагони з
товстими міжвузлями, листкові пластинки блискучі темно-зелені,
цілокраї або зі слабо вираженою зубчастістю. 
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У  вишні  важливим  показником  "культурності"  сіянця  є
наявність на черешку в основі листкової пластинки забарвлених
залозок  великого  розміру,  а  також  товсті  пагони,  зближені
міжвузля,  раннє  формування  букетних  гілочок,  велике
дрібнозубчасте  листя.  Виявлено,  що  у  дрібноплідних,
малопродуктивних форм формується дрібне матове листя й тонкі,
часто переплетені довгі пагони.  

У черешні темно-зелені черешки та зелене листя корелюють
з  темним  забарвленням  плодів,  залозки  на  черешках  в  основі
листкової пластинки корелюють з темно-червоним забарвленням
соку,  м’якоті  та  шкірки  плоду,  великі  залозки  –  великі  плоди.
Ранній  листопад  є  ознакою  раннього  дозрівання  плодів,  а
укорочені міжвузля пагонів слугують ознакою слаборослості та
більшої стійкості до грибних інфекцій. 

У форм персика забарвлення листя корелює зі забарвленням
плодів: сіруватий відтінок листка – біла м’якоть плоду, а жовтий
відтінок  –  жовта  м’якоть,  червоний  відтінок  листка  з
червонуватим  відтінком  центральної  жилки  та  червоне  листя
восени –  плоди з  покривним червоним рум’янцем.  Відсутність
залозок на черешках – показник слабкої стійкості до борошнистої
роси. Однак,  корелятивні  ознаки  у  персика недостатньо
достовірні,  тому,  враховуючи  скороплідність  культури,  відбір
проводиться після початку плодоношення.

У  ягідних  культур попередній  відбір  у  селекційному
розсаднику  не  проводять,  бо  ці  види  рано  вступають  у
плодоношення,  тому  відбір  за  якістю плодів  і  продуктивністю
краще  виконати,  коли  вони  досягли  цього  періоду.  Однак  і  у
ягідних культур існують кореляції між окремими ознаками. Так,
у малини врожайність  корелює  з  кількістю  бруньок,
розташованих на  висоті  60-150  см,  чим їх  більше,  тим більше
сформується плодових гілочок (літералів) на дворічних пагонах.
Сіянці  безколючкових  форм  малини  не  мають  на  пагонах
залозистих  волосків,  що  дозволяє  на  стадії  сходів  відібрати
потрібні форми. 

Гібридні  сіянці  суниці,  які  мають  гладке,  шкірясте  листя,
володіють вищою польовою стійкістю до борошнистої роси, ніж
сіянці з сильно опушеними та м’якими листками.

Відбирати  компактні  форми  смородини на  етапі  сіянців
можна  орієнтуючись  на  слабке  галуження  стебла.  У  аґрусу
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бракують  сіянці  з  численними  дрібними  колючками,  розлогим
кущем й ті, що уражуються борошнистою росою. 

Гібридні сіянці слід вирощувати на високому агрофоні. На
кісточкові види умови вирощування, зокрема високий агрофон,
впливають  дуже  сильно,  і  неперспективні  напівдикі  форми
відрізнити  набагато  складніше,  ніж  у  зерняткових.  Виявлено
також, що у гібридних сіянців, у яких одна з батьківських форм
належить  до  дикого  виду,  будуть  домінувати  ознаки  диких
родичів.  Особливо  це  є  характерним  для  вишні.  Тому  слід
дочекатися  першого  плодоношення,  щоб  виявити  кращі
культурні форми цієї культури. 

Орієнтуючись на відповідні ознаки селекціонер вже на етапі
сіянців  у  селекційному  розсаднику  може  вибракувати
малоперспективні  форми з  домінуванням ознак  диких родичів.
При  доборі  за  морфологічними  ознаками  не  обов’язковою  є
присутність одночасно всіх ознак культурності, досить однієї або
декількох,  тут  важливою  є  уважність  і  певні  навички
селекціонера.

А.С.  Татаринцев  запропонував  оцінювати  культурність
гібридних сіянців в балах, користуються відповідною шкалою:

- 1 бал – дикі ознаки виражені особливо різко; 
- 2 бали – дикі ознаки виражені виразно, але не дуже різко; 
-  3  бали  –  культурні  ознаки  є,  але  виражені  слабо,  дикі

ознаки переважають; 
- 4 бали – культурні ознаки чітко переважають над дикими

ознаками; 
- 5 балів – культурні ознаки різко виражені. 
А.Ф.  Колєснікова  при  відборі  сіянців  вишні  за  ступенем

культурності використовувала шкалу в зворотній градації: 1 бал –
висока ступінь культурності, 2 бали – добра, 3 бали –  середня, 4
бали – низька, 5 балів – дуже низька. 

Чим більше сіянець наближається до культурних сортів за
комплексом  вегетативних  ознак,  тим  вище  оцінюється  його
культурність. 

Оцінюючи  гібридний  матеріал  слід  враховувати  зміну
ступеня культурності залежно від віку сіянця. Так, у однорічних
рослин більше переважають ознаки дикого типу, ніж у дворічних,
а на третьому році життя у рослин ще сильніше проявляються
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ознаки культурності.  І  вже в  перший рік  життя  сіянців  досить
чітко виражені показники сили росту. 

Добір  в  селекційному  саду.  У  селекційному  саду  добір
виконують, як тільки гібридні сіянці вступають у плодоношення.
Оскільки у молодих рослин в процесі онтогенезу спостерігається
значна  мінливість  в  морфології  органів  та  якості  плодів,
селекціонер  оцінює  та  виділяє  сіянці  за  комплексом
господарсько-корисних  ознак  протягом  3-5  років.  Як  правило,
виділяють форми зі стійким плодоношенням та високою якістю
плодів.

На якість плодів звертають особливу увагу. Плоди описують
відповідно схеми помологічного опису. Всі записи виконують у
спеціальних  журналах.  Добір  за  якістю  плодів  здійснюють  в
період масового дозрівання, а для зерняткових культур, які мають
форми з літнім, осіннім та зимовим періодами дозрівання плодів,
оцінюють у  відповідний  період.  Зимові  форми  збирають,  коли
плоди досягнуть знімальної зрілості, упаковують в окрему тару,
плоди поміщають у мішечки з етикетками, де вказують час збору,
номер  кварталу,  ряду,  дерева-сіянця,  комбінацію  схрещування.
Обов’язковою є дегустація плодів.

Добір  стійких  форм  до  патогенів здійснюють  на
природному  фоні  та  використовуючи  методи  штучного
інфікування  гібридного  матеріалу.  Штучний  інфекційний  фон
дозволяє  ефективно  відібрати  стійкі  форми  до  хвороб,  які
уражують листя, зокрема, до борошнистої роси яблуні,  суниці,
аґрусу,  смородини,  персика;  до  білої  плямистості  суниці  та
малини, бурої плямистості суниці та червоної плямистості сливи,
та інше. 

Завершальний  добір кращих  селекційних  форм  за
комплексом  ознак  здійснюють  після  вступу  у  плодоношення.
Оцінюють  гібриди  за  ознаками  цвітіння  й  плодоношення,
визначаючи  стійкість  до  підмерзання  квіток  і  плодів,  терміни
цвітіння  та  плодоношення,  стійкість  до  хвороб  і  шкідників,
якість і масу плодів, потенційну продуктивність. 

Відібрані форми називають селекційною елітою, надають їм
відповідні  селекційні  номери  під  якими  вони  проходять  всі
наступні  етапи  випробування.  Кращі  з  них  за  комплексом
господарсько-цінних  ознак  виділяють  для  використання  в
наступних селекційних програмах. 
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Остаточну  комплексну  оцінку  виділених  елітних  рослин
здійснюють  на  ділянці  первинного  сортовивчення,  де  ведуть
жорсткий відбір шляхом порівняння елітних сіянців з кращими
стандартними та перспективними сортами. Розмножують лише ті
елітні сіянці, які істотно перевершують контроль за комплексом
ознак або за окремими важливими ознаками.

Контрольні питання

1. Що таке кореляція ознак? Дайте визначення.
2. Назвіть  „ознаки  культурності”  гібридних  сіянців  у

основних плодових культур.
3. За  якими  ознаками  в  першу  чергу  здійснюють  добір

гібридних сіянців у селекційному саду?
4. З  якою  метою  використовують  методи  штучного

інфікування гібридного матеріалу патогенами?
5. В яких випробуваннях здійснюють остаточну комплексну

оцінку виділених елітних рослин? 

Прискорення селекційного процесу

Створення  нових  сортів  плодових  і  ягідних  культур  дуже
тривалий  процес.  Від  організації  колекцій,  сортовивчення  й
гібридизації  до  передачі  відібраних  форм-сортів  у  державне
сортовипробування  проходить  дуже  багато  часу.  Для
впровадження  у  виробництво  новостворених  сортів  ягідних
культур необхідно щонайменше 10-15 років, а для плодових – до
20-30 і більше.  Сучасність ж вимагає швидкого впровадження
нових  високоякісних  сортів,  оскільки  вимоги  до  якості  та
кількості плодоягідної продукції постійно зростають.

На  сьогодні  розроблено  ряд  методів  прискорення
селекційного процесу на всіх його етапах.

І  етап  (підготовчий) –  збір,  накопичення  і  вивчення

вихідного  матеріалу. Цей  період  можна скоротити  тоді,  коли
виконати  відповідний  патентний  пошук,  ознайомитися  з
помологічною літературою, колекційними насадженнями інших
науково-дослідних  установ,  проаналізувати  наявні  каталоги
сортів і  підібрати  батьківський  матеріал,  який  відомий  за
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результативністю  успадкування  тих  чи  інших  господарсько-
корисних ознак. 

Також, особисті контакти між селекціонерами дозволяють їм
для  подальшої  селекційної  роботи  обмінюватися  вихідними
формами,  насінням  від  вільного  запилення,  пилком  для
схрещувань  від  видів,  сортів,  чи  гібридів  та  інше,  що  може
зекономити до 5 років і більше.  

ІІ  етап  –  від  гібридизації до  отримання  сіянців  та
вирощування  їх  у  селекційному  розсаднику.  Тут  можна
скоротити  терміни  стратифікації  насіння,  висівати  насіння  та
вирощувати  гібридні  сіянці  в  закритому  ґрунті,  створити
оптимальні умови для росту сіянця.  Використати контейнерну
культуру  вирощування  сіянців,  з  висаджуванням  їх  в
селекційний  сад  на  постійне  місце,  де  також  забезпечують
оптимальні умови їх зростання й розвитку.  Застосовують високу
агротехніку  у  розсаднику  з  оптимальним  удобренням  та
зрошенням.  Наприклад,  застосування  високої  агротехніки  в
гібридному  розсаднику  персика  та  ще   деяких  кісточкових
культур  дозволяє  отримати  перші  плоди вже на  другий рік,  а
масове плодоношення – на третій. 

В  розсаднику  зерняткових  культур  не  допускають
розгалуження  сіянців,  бо  це  дозволяє  швидко  отримати  перші
плоди на центральному пагоні, який швидше визріває та закладає
плодову деревину. 

ІІІ етап (селекційний сад) –  виділення кращих форм. Тут
використовують щеплення виділених в селекційному розсаднику
форм на карликові підщепи, що дозволяє пришвидшити розвиток
рослин і вступ їх в період плодоношення. У селекційному саду
часто  виконують  щеплення  живців  новостворених  гібридів  на
дерева гібридів попередньої генерації, які старші за віком і вже
плодоносять,  що стимулює плодоношення нових прищеп.  Такі
заходи  дозволяють  паралельно  оцінити  відразу  дві  генерації
гібридів і зекономити від трьох до п’яти років.

Важливою  умовою  прискорення  селекційного  процесу  є
створення великого гібридного фонду,  з якого можна вибрати
форми з найкращим поєднанням господарсько-корисних ознак, і
не  повторювати  етапи  селекційного  процесу  для  досягнення
поставленої  мети.  Наприклад,  для  ефективної  селекції  яблуні
необхідно отримати не менше 30 тис., а малини та суниці –  20
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тис.  шт.  сіянців  щорічно.  Такі  великі  селекційні  фонди
дозволяють  вести  жорстке  вибракування  на  всіх  етапах
селекційного  процесу  й  виділяти  справді  найкращі  за
комплексом ознак селекційні елітні форми.

Первинну  оцінку  відібраних  елітних  сіянців  виконують  в
суперінтенсивних садах, використовуючи карликові підщепи  та
формування крони типу веретено, чи в садах ”лугового типу”. Це
також прискорює добір гібридів  на три-пять років.

Селекціонери  часто  використовують  такий  захід,  як
щеплення  гібридного  матеріалу  в  крони  плодоносних  дерев  в
сад,  минаючи  етап  закладання  селекційних  садів.  Тим
економиться  площа  виділена  для  селекційної  роботи  й
скорочується термін оцінки селекційної еліти в саду. Замість 10-
15  років  первинне  сортовипробування  можна  виконати  за  6-8
років. 

Контрольні питання

1. Скільки  років  триває  селекційний  процес  у  основних
плодових культур? 

2. Назвіть основні етапи селекційного процесу з плодовими
культурами.

3. Що є найважливішою умовою прискорення селекційного
процесу?

4. Скільки  приблизно  гібридних  сіянців  яблуні  необхідно
отримати для ефективної селекційної роботи?

5. Які  способи  дозволяють  прискорити  вивчення
селекційного  матеріалу,  минаючи  етап  закладання
селекційних садів?

Реєстрація нового сорту

Висновок  про  цінність  сорту  робить  помологічна  комісія
селекційної  установи  на  підставі  матеріалів,  представлених
селекціонером.  Після  цього  рішенням  вченої  ради  відповідної
науково-дослідної  установи  елітному  сіянцю  привласнюють
сортову назву та передають новий сорт в  Державну комісію з
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випробування та охорони авторських прав.  На цьому процес
створення сорту завершується.

При  передачі  нового  сорту  у  державне  та  виробниче
сортовипробування наукова  установа-оригінатор бере на себе
забезпечення  садивним  матеріалом  для  подальшого
розмноження та поширення сорту. 

Державна  служба  з  охорони  прав  на  сорти  рослин за
результатами  кваліфікаційної  експертизи  формулює
обґрунтований  експертний  висновок  і  приймає  рішення   про
державну реєстрацію сорту й видачу патенту, або про відмову в
реєстрації  сорту  і  видачі  патенту. Під  час  проведення
кваліфікаційної експертизи Державна служба з охорони прав на
сорти рослин та її  експертний орган мають право зажадати від
заявника додаткових матеріалів, інформації, документів, зразків,
потрібних  для  проведення  експертизи.  У  разі  позитивного
рішення права на сорт реєструються в Державному реєстрі прав

власників сортів рослин і Державному реєстрі сортів рослин

України. Прийняте рішення надсилається заявнику. 

Контрольні питання

1. Який орган здійснює висновок про цінність сорту?
2.  Хто привласнює сортову назву елітному сіянцю?
3. Яка  установа  бере  на  себе  забезпечення  садивним

матеріалом подальше розмноження та поширення сорту?
4. Де реєструється новостворений сорт?
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Проект виведення нового сорту плодових та
ягідних культур

Завершується курс прикладної селекції написанням курсової
роботи.  Студент обирає одну з плодових чи ягідних культур,  і
планує  селекційний  процес  та  розраховує  необхідні  площі
земельних ділянок задіяних для селекційного процесу.  Курсова
робота виконується за таким планом:

Вступ.
Ботанічна класифікація. Види, різновидності, сорти обраної 
культури.
Морфологічні та біологічні особливості культури.
Напрями й методи селекційної роботи.
Вихідний  матеріал  для  селекції  та  техніка  селекційного
процесу.
4.1. Планування селекційного процесу.
4.2. Підбір батьківських пар для схрещування.
4.3.  Особливості  гібридизації  та  техніка  схрещування
суниці.
4.4.  Складання  плану  розміщення  ділянок  та  селекційні
розсадники.
4.5. Селекційний сад.
4.5. Агротехніка на селекційних ділянках.
Первинне сортовивчення.
Державне сортовипробування.
Висновки.
Бібліографічний список.
Додатки. Документація та обліки.
 
 Оформлення курсової роботи.  Курсова робота включає:

титульний  листок,  зміст,  завдання  для  курсової  роботи,  далі
основний текст із таблицями, графіками, рисунками, висновками
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і  пропозиціями.  Завершує  курсову  роботу  бібліографічний
список,  який  використано  в  роботі.  Загальний  обсяг  курсової
роботи   не  повинен  перевищувати  30  сторінок  рукописного
тексту. Посилання на літературні джерела ставляться в дужках у
кінці  абзацу  відповідно  до  нумерації  бібліографічного  списку.
Зміст усіх таблиць у тексті аналізується.
        Розділи курсової роботи розпочинаються з нової сторінки,
позначаються  порядковим  номером  і  заголовком.  Підрозділи
нумеруються  в  межах   кожного  розділу,  з  новим  заголовком.
Рисунки  та  таблиці  оформляють  відповідно  до
загальноприйнятих стандартів, бібліографічний список подається
в  алфавітному  порядку.  Сторінки  рахують,  починаючи  з
титульної,  а  нумерують  з  першого  розділу.  Номер  сторінки
ставлять  з  правого  боку,  вгорі.  У  кінці  курсової  роботи
вставляють два чистих листки для рецензії викладача.

 Завершена  робота  здається  викладачу  на  рецензування  не
пізніше призначеного часу.

Захист  курсової  роботи  здійснюється  до  екзамену.  Оцінку
виставляють  відповідно  до  змісту,  захисту  та  оформлення
курсової роботи. Всі розділи курсової роботи повинні відповідати
таким вимогам: 

Вступ.  На  1-2  сторінках  викласти  значення   селекції  в
розвитку  людської  цивілізації  і  в  загальному  розвитку  галузі
сільськогосподарського  виробництва  в  Україні  та  за  кордоном.
Висвітлити основні шляхи селекційної роботи, сортового складу,
перспективи впровадження у виробництво обраної для курсової
роботи культури.

1. Ботанічна класифікація. Види, різновидності, сорти.
Представити ботанічну класифікацію культури, описати  основні
форми, як джерела цінних ознак для селекційної роботи. 

2. Морфологічні  та  біологічні  особливості  культури.
Описати  морфологічні  та  біологічні  особливості  культури.
Вказати на особливості будови квітки, запилення та запліднення.

3. Напрями  та  методи  селекційної  роботи.  Описати
основні  напрями  й  методи  селекційної  роботи  з  обраною
плодовою культурою. 

4. Вихідний  матеріал  для  селекції  та  техніка
селекційного процесу. Обирають робочу гіпотезу. 
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4.1.  Планування  селекційного  процесу.  Планування
селекційного  процесу  починається  з  планування  селекційного
завдання.  Головним завданням селекціонера на першому етапі є
визначення  пріоритетних  напрямків  в  його  селекційній  роботі,
визначення  параметрів  ідеального  сорту,  до  досягнення  яких
селекціонер  повинен  прагнути  при  відборі. Для  визначення
параметрів  ідеального  сорту  необхідно  попередньо  провести
глибокий  аналіз  існуючого  сортименту  по  обраній  культурі,
останніх досягнень селекції. Провести аналіз основних напрямків
розвитку  товарного  та  аматорського  садівництва,  маркетингу,
стан переробної промисловості.

 4.2. Підбір вихідного матеріалу для селекційної роботи.
В залежності від особливостей об'єкта та характеру роботи деталі
техніки  штучного  схрещування  бувають  різні.  Підібрати  та
описати вихідні форми для селекційної роботи. В таблицю внести
всі  результати  спостережень  і  обліків  за  методикою
сортовивчення. Виділити основні ознаки, за якими буде вестися
добір  гібридного  матеріалу  в  F1  і  наступних  поколіннях.
Обґрунтувати добір батьківських пар.

Таблиця 4.1 
Вихідний матеріал та схема гібридизації

№
п.п.

Материнська
форма

Батьківська форма Шифр комбінації
схрещування

1 І1
2 І2
3 ІІ1

ІІ2

     4.2. Особливості гібридизації та техніка схрещування.
Описати техніку схрещування культури, процеси кастрації, збору
та зберігання пилку. Розрахувати потребу матеріалів необхідних
для гібридизації і занести в таблицю. 

Таблиця 4.2
Потреба матеріалів для гібридизації, потреба пилку та вихід

насіння

№
п.п.

Гібрид-
на

комбіна

Потреба
в папері

для

К-сть
ізоля-
торів,

Потреба
в

пробір-

К-сть
квітів
для

К-сть
кастро-
ваних

Гіпоте-
тичний
вихід
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ція ізолято-
рів, м²

шт.. ках для
пилку,

шт

заготів-
лі

пилку,
шт..

квіток,
шт..

насіння,
шт..

4.3.  Особливості  гібридизації,  техніка  схрещування  та
висів гібридного насіння.  Описати методи добору з плодовими
культурами.  Провести  аналіз  і  оцінку  селекційних  сімей,
користуючись  робочою  гіпотезою.  Описати  техніку  сортових
прочисток протягом періоду вегетації. 

Таблиця 4.3
Потреба матеріалів для стратифікації і висіву гібридного

насіння

№
п.п.

Гібридна
комбінація

Потреба
горщечків
для страти-
фікації, шт

Потреба
піску, л

Потреба
посівних

ящиків, шт

Потреба
субстрату,

л

4.4.  Складання плану розміщення ділянок та селекційні
розсадники

Розробити  схему  селекційного  процесу  для  обраної
культури. Для прикладу представлена схема селекційних ділянок
для суниці ананасної (рис. 329).  

Виконати графічний план розміщення селекційних ділянок
у масштабі 1:100 або 1:500. На схемі показати селекційні форми,
висіяні в поточному році, у послідовності польового розміщення
у відповідних розсадниках. (Для кожної плодової культури своя
форма, відповідно до методики селекційного процесу).

Таблиця 4.4
Потреба площ для виконання селекційного процесу з

обраною культурою

№
п.п.

Структурні підрозділи в селекційному процесі Площі,
м²

1 Ділянка для посівних ящиків
2 Ділянки пікірування та дорощування гібридних сіянців 
3 Селекційний розсадник 
4 Селекційний сад
4 Ділянки розмноження кращих гібридів 
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5 Ділянка первинного сортовивчення 
Всього:

Колекція сортів
суниці.

Гібридизація

Селекційний розсадник.

Розсадник
розмноження

кращих
гібридних

форм.

Ділянка
оцінки

гібридів

Первинне
сорто-

вивчення

Виробниче
сортовипроб

ування.

Розмноження
виділених гібридів

Державне
сортовипробування

Рис. 329. Схема селекційного процесу суниці ананасної.

Описати  вказані  на  схемі  селекційні  розсадники
(колекційний розсадник, розсадник гібридів Р1, селекційний сад
чи  розсадник  попереднього  сортовипробування  (для  ягідних
культур), розсадник конкурсного випробування). Вказати площі,
кількість  сортозразків,  розміщення  стандарту,  відповідно  до
робочої гіпотези виходу сіянців. 

   4.5. Агротехніка  на  селекційних  ділянках.  Описати
агротехніку  в  селекційних  розсадниках,  результати  занести  в
таблицю. 

Таблиця 2
Агротехнічний план виконання робіт у селекційних розсадниках

Ділянка висіву
гібридного

насіння 

Ділянка  пікірування  і
дорощування  гібридних
сіянців
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Назва
роботи

Строки
виконання

Агротехнічні
вимоги

Способи виконання

вручну
тракто-

рами
с.-г. ма-
шинами

5. Первинне  сортовивчення.  Описати  методику
сортовивчення обраної культури. 

6. Державне сортовипробування.  Описати методологію
державного сортовипробування.
7. Висновки.
8. Бібліографічний список.
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Тести для самоконтролю знань 

1. Вкажіть об’єкт селекції плодових і ягідних культур.

а) вид; б) різновидність; в) сорт; *г) сорт-клон.

2.  Вкажіть  найбільш  важливий  аспект  в  селекційній
роботі з плодовими і ягідними культурами.

а)  удосконалення  методів  селекційної  роботи;  б)
удосконалення  технологій  вирощування  гібридних  сіянців;  *в)
розробка методів істотного скорочення циклу генерації основних
плодових культур.

3.  Для якої культури була започаткована довгострокова
програма  селекції  на  стійкість  до  основних  хвороб,  що
об’єднувала зусилля багатьох розвинених країн світу?

*а) яблуня; б) груша; в)слива; г) суниця.

4.  Який  напрямок  селекційної  роботи  найбільш
перспективний для забезпечення  "лугових  садів"  садивним
матеріалом?

а) створення сортів для вдалих сортопідщепних комбінацій;
б) виведення нових сортів-підщеп;  *в) створення форм здатних
до самовкорінення.

5.  Вкажіть на основні ознаки, характерні для спурових
сортів. 

а)  великий габітус  крони;  *б) розріджена компактна крона;
*в) велика кількість плодових утворень; г) загущена крона;  *д)
висока фотосинтетична активність листя.
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6.  Який  з  методів  селекції  дозволяє  отримати  велику
кількість спурових форм? 

а) штучна гібридизація; б) клоновий добір;  *в) індукований
мутагенез; г) добір в природніх популяціях

7.  Вкажіть на мериклинальну химеру.

а)  мутантні  тканини розташовані у вигляді  сектора і  конус
наростання  пагона  складається  з  двох  розташованих  поряд
генетично різних тканин; 

б)  клінини  одного  генотипу,  обгортають  одним,  або
декількома шарами  тканини другого генотипу; 

*в) тканини одного компоненту химери охоплюють інший не
по всьому периметру пагона.

8.  Вкажіть  параметри,  що  використовуються  для
господарсько-біологічної характеристики сорту.

*а)  строки  цвітіння;  б)  смак;  *в)  стійкість  до  хвороб;  г)
привабливість  плодів;  *д)  стійкість  до  несприятливих
кліматичних умов.

9.  Вкажіть  підрозділ  в  якому  вирощують  вихідний
матеріал для селекції.

*а) колекції сортів і видів; б) первинне сортовипробування; в)
державне сортовипробування; г) виробниче сортовипробування.

10.  Вкажіть  методи  з  допомогою  яких  найбільш
ефективно можна прискорити селекційний процес.

а) міжвидова гібридизація; б) добір в природніх популяціях;
в) клоновий добір; *г) біотехнологічні методи.

11.  У  яких  сортів  яблуні  різко  виражена  стерильність
плодів?
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а) диплоїди; *б) триплоїди; в) тетраплоїди.

12.  Вкажіть гібридні види яблуні.

а)  Malus silvestris Mill.;  б)  Malus pumila Mill.;  в)  Malus
prunifolia Borkh; *г) Malus Zumi Rehd.; *д) Malus robusta Rehd.

13.  Скільки видів налічують в роді Pyrus L.?

а) 20; б)36; *в) 60; г) 90; д) 120.

14.  Вкажіть схему садіння айви в селекційному саду.

а) 2х0.5; б)3х6; *в) 4х2; г) 90х20; д) 1х2.

15.  Вкажіть  основні  методи  селекції  виду  Sorbus
aucuparia L.

*а) відбір в природніх популяціях; б) міжродова гібридизація;
в)  мутагенез;  *г)  внутрішньовидова  гібридизація;  д)  метод
гібридних зародків.

16.  Вкажіть перспективні методи селекції аронії.

*а)  аналітична  селекція;  б)віддалена  селекція;  в)
внутрішньовидова селекція; г) масовий добір; д) індивідуальний
добір.

17.  Вкажіть найпоширеніший метод в селекції глоду?

*а) відбір в природніх популяціях; б)мутагенез; в) аналітична
селекція; г) міжродова гібридизація; д) поліплоїдія.

18.  Скільки видів представляє рід Mespilus L.?

*а) 1; б) 6; в) 60; г) 90; д) 120.

19.  Вкажіть види з тетраплоїдним набором хромосом.
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*а)  Prunus spinosa; б) Prunus domestika; в) Prunus insititia; г)
Prunus divaricata; д) Prunus amerikana.

20.  Вкажіть центр походження Prunus domestika.

а) Середня Азія; *б) Кавказ; в) Європа; г) Африка.

21.  Вкажіть ареал формування виду Prunus salicina Lindl.

а) Європа; *б) Китай; в) США; г) Австралія.

22.  Алича – типова перехреснозапильна культура.

*а) так; б) ні.

23.  Який з видів вважають спонтанним аллоплоїдом?

а)  Ceracus avium; *б)  Ceracus vulgaris; в)  Ceracus besseyi; г)
Ceracus tomentosa; д) Ceracus pumila.

24.  Вкажіть сорти черешні створені методом мутагенезу. 

а)  Наполеон  Рожева;  *б)  Компакт  Ламберт;  в)  Реґіна;  *г)
Стелла; д) Компакт Стелла.

25.  Вкажіть  кількість  хромосом  у  виду  Armeniaka
vulgaris.

а) 8; *б) 16; в)32; г) 64.

26.  Вкажіть  схему  садіння  гібридів  персика  в
селекційному саду.

а) 2х3; *б) 5х2; в)3х6; г) 6х4.

27.  Вкажіть сорти кизилу створені клоновим добором.

а) Світлячок; б) Євгенія; в)Олена; *г) Екзотичний.
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28.  Вкажіть  вид  обліпихи,  який  найчастіше
рекомендують для селекційних програм.

а)  Hippophae rhomnoidts L.;  б)  Hippophae salicifolia;  *в)
Hippophae tibetіana.

29.  Вкажіть  види  суниці  з  октоплоїдним  набором
хромосом.

*а)  Fragaria  ananassa  Duch.;  б) Fragaria  vesca L.;  в) Fragaria
moschata Ehrh; г) Fragaria viridis Duch.; *д) Fragaria ovalis Rydb.

30. Вкажіть центр походження Fragaria ovalis Rydb.

а) Середня Азія; б) Кавказ; в) Європа; *г) Америка.

31.  Вкажіть  сорти  суниці,  які  пропонують
впроваджувати  в  селекційні  програми  на  дружність
дозрівання.

*а) Холідей; *б) Шуекроп; в) Ольвія; г) Покахонтас.

32.  Вкажіть підрід до якого належить чорна смородина.

*а) Eurozеosma; б) Ribesia; в) Symphocalix; г) Grosularia.

33.  Яким чином можна подолати бар’єр несхрещуваності
між окремими видами роду Ribes?

а)  реципрокними  схрещуваннями;  б)  насичуючими
схрещуваннями;  в)  бекросами;  *г)  шляхом  поліплоїдії;  д)
впливом фізичних мутагенів.

34.  Вкажіть донори зимостійкості агрусу. 

а) Хаутон; *б) Високий Замок; *в) Ізумруд; г) Неслухівський;
*д) Скайдрайс.
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35.  Вкажіть  види  порічок,  що  є  донорами стійкості  до
антракнозу.

а) Ribes vulgaris; *б) Ribes petraeum; *в) Ribes multiflorym; г)
Ribes rubrum.

36.   Сорт Йошта це:
*а)  тетраплоїдний  міжродовий  гібрид;  б)  диплоїдний

міжвидовий гібрид; в) міжсортовий гібрид; г) амфідиплоїд.

37.  Вкажіть центри походження малини.

а)Африка; б) Середня Азія; *в)Східна Азія; г) Балкани.

38.  Вкажіть  вид  малини,  який  є  донором  стійкості  до
морозів і грибних хвороб.

а)  Rubus crataegifolia;  *б)  Rubus odoratum; в) Rubus idaeus; г)
Rubus caesius.

39. До якого роду належить вид волоський горіх?

*а) Juglans; б) Amygdalus; в) Сorylus; г) Caria.
   
40. Яка схема садіння гібридних сіянців волоського горіха

в селекційному розсаднику?

      а)  10х10  м;  *б)  0,9-1,0х0,15-0,2  м;  в)  5х5м;  в)
0,15-,020х0,05 м 

41. Яка  з  господарсько-цінних  ознак  мигдалю  особливо
важлива при створенні сортів для Степу України?

а)  короткий  і  неглибокий  період  спокою;  *б)  глибокий  і
тривалий період спокою; в) дуже ранній період цвітіння; г) пізнє
плодоношення.

42. Який  з  представлених  видів  мигдалю
найнеморозостійкіший?  
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*а)  Amygdalus  communis  L.;  б)  Amygdalus  nana  L.  в)
Amygdalus ledeboriana Schlcht.

43. Вкажіть ліщину деревовидну?
а) Corylus avelana L.; *б) Corylus colurna L.; в) Corylus maxima

Mill.; г)  Corylus manshurica Maxim.

44.  Вкажіть  схеми  висіву  гібридного  насіння  в
гібридному розсаднику фундука.

          а) 0,5х0,5 м; *б) 0,15х0,9 м; в) 3х2,5 м; г) 5х5 м.

45.  Вкажіть основний метод селекції фундука.

а)  мутагенез;  б)  міжродова  гібридизація;  *в)
внутрішньовидова, міжсортова гібридизація; г) поліплоїдія.
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