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                                                        Вступ  
 

На сучасному етапі в Україні є потреба істотного 

уточнення національних селекційних завдань для окремих 

городніх, плодових і ягідних культур. Багатоукладність ринкової 

економіки і відповідно розвиток сільського господарства в таких 

умовах потребує запровадження нових сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур. Для реалізації великого 

потенціалу українського городництва і 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 розроблений відповідно до програми 

передбаченої навчальним планом, для студентів вищих аграрних 

навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня ”Бакалавр” 

спеціальності 6.090101 „Плодоовочівництво і виноградарство” 

Перша частина практикуму призначена для виконання 

лабораторних робіт із прикладної селекції з овочевими 

культурами. В практикумі викладено основні питання організації 

селекційного процесу, основні апробаційні ознаки овочевих 

культур, які враховуються в селекційній роботі, методологію 

гібридизації і виведення нових форм, основи моделювання сорту. 

Практикум ілюстровано рисунками, схемами та таблицями, що 

полегшує сприйняття теоретичного матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Лабораторна робота №1 
Організація і техніка селекційного процесу з 

овочевими культурами 
1. Методи селекційного процесу. 

2. Документація в селекційному процесі. 

3. Організація селекційного процесу 

4. Розсадники овочевих культур 

 

Мета та завдання: вивчити методи та організацію 

селекційного процесу з основними овочевими культурами. 

  

Залежно від культури, її біологічних особливостей, стану 

розвитку селекції, застосувавши патентний пошук, планують 

напрям досліджень і добирають відповідні методи. Селекційний 

процес, як правило, довготривалий, і вимагає на різних етапах його 

проведення застосування тих чи інших методів дослідження. 

Лабораторні методи проводять у спеціальних лабораторіях. 

До них можна віднести методи оцінок посівних якостей насіння, 

його гібридності, визначення хімічних показників плодів, 

цитологічні аналізи, всі напрями біотехнологічних методів. В 

лабораторіях здійснюють штучне зараження проростків, 

створюють відповідні селективні фони, вивчають зараженість 

насіння. 

Вегетаційний метод має особливе значення у селекції 

овочевих культур для умов закритого ґрунту. Цей метод дає змогу 

створювати модельні умови гідропоніки, краплинного зрошення, 

плівкових теплиць і проводити попередні оцінки селекційного 

матеріалу. Застосовують його при різних оцінках сіянців, 

кореневої системи, режимів живлення та освітлення. 

Польові дослідження відбуваються безпосередньо за тих 

умов та при застосуванні відповідних технологій вирощування, 

для яких планується сорт. Їх проводять згідно з існуючими 

методиками у повтореннях з комплексом необхідних оцінок. За 

їхніми результатами дається кінцева оцінка створюваних гібридів 

здійснюється планування виробничого випробування та передачі 

до державного сортовипробування. 
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Документація в селекційному процесі 
Зазначені методи і дослідження вимагають відповідних 

вимірів, оцінок, спостережень, які заносяться у спеціальні 

журнали. 

1. Каталог вихідного матеріалу, в якому фіксують зразки, що 

поступають на вивчення; 

2. Журнал "Посівна відомість", куди заносять всі відомості про 

селекційні форми, висіяні в конкретному році, у послідовності 

польового розміщення і відповідних розсадниках; 

3. Журнал фенологічних спостережень, в якому записують дати 

проходження фаз росту і розвитку рослин; 

4. Журнал гібридизації, в якому представляють план проведення 

схрещувань із зазначенням материнської і батьківської форми, 

номери ділянок і обсяги схрещувань; 

5. Журнал обліку врожайності, в який заносять всі показники, 

пов'язані з врожайністю; 

6. Журнал оцінок стійкості до хвороб; 

7. Журнал оцінок біохімічних показників, тощо. 

Зрештою, на кожну групу спостережень оформляють 

відповідний журнал. У польових журналах записи проводять 

простим м'яким олівцем, а потім всі отримані результати 

переносять у чистовий журнал, в який записи здійснюють вже 

чорнильною  ручкою. Чистовий журнал завжди знаходиться в 

лабораторії.  

Під час проведення досліджень необхідно дотримуватися 

загально прийнятих положень, які витримуються згідно з поняттям 

типовості, єдності різниці і достовірності отриманих результатів. У 

селекційних дослідженнях вивчається єдиний фактор – сорт,  

гібрид Р1, або лінія. Точність досліду (помилка його) не повинна 

переважати 3-5%. Ефективними варіантами вважаються ті, в яких 

різниця між показниками переважає найменшу істотну різницю. 

Існує велика кількість методик статистичного опрацювання 

отриманих результатів і для кожного конкретного досліду 

застосовують відповідну. Основна частина їх введена в 

комп'ютерні програми, що значно полегшує опрацювання 

отриманих результатів. 
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Організація селекційного процесу 
 

Організація території. Селекційна робота на всіх етапах 

здійснюється в умовах високої агротехніки. Щоб можна було 

об’єктивно оцінити сорти чи гібриди, їх вирощують в однакових 

умовах рельєфу та родючості ґрунтів.  

Для вирівнювання ділянок за родючістю вносять великі дози 

органічних і мінеральних добрив, а далі висівають культури здатні 

вирівняти родючість виділеної площі. Як правило, це багаторічні 

трави чи злакові культури, так звані, вирівнювальні посіви. 

Селекційний матеріал висівають чи висаджують у спеціально 

організованих сівозмінах, ретельно добираючи найкращі 

попередники. Всі поля повинні бути однаковими за площею. 

Основні роботи в полі (оранка, культивація, зрошення) здійснюють 

в один день. 

Насіння готують і відбирають заздалегідь до посіву – взимку 

або рано навесні. Зразки насіння зважують, вміщують у пакети, на 

яких вказують відповідно до посівних відомостей номер зразка, 

повторення і розсадник. В кожний пакет вкладають етикетку з 

назвою сорту, чи гібрида, номером добору. Посівні відомості 

складають на підставі аналізу результатів наукового звіту за 

попередній рік.   

Схожість насіння малих сортозразків не перевіряють, а для 

конкурсного, виробничого чи державного випробування, де 

необхідні значно більші партії насіння, перевіряють обов’язково.  

Висівають насіння і висаджують розсаду на ретельно 

підготовлені і вирівняні ділянки. На ділянках розставляють 

пронумеровані кілочки, відповідно до посівної відомості. Для 

підвищення точності досліду використовують повторення. 

Повторення може бути дво-, три-, чотири-, шестиразовим, із 

розміщенням ділянок в один чи два-чотири ряди. 

Всі роботи в селекційних розсадниках проводять одночасно. 

Дати проведення робіт записують у щоденник, в який також 

заносять відомості про погодні умови.   

 

Селекційні розсадники 
 

Згідно з прийнятими методиками селекції овочевих культур 

дослідна робота ведеться в розсадниках. До них належать 
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колекційні розсадники, розсадники вихідних форм, розсадники 

гібридів першого покоління та контрольні розсадники цих 

гібридів, розсадники попереднього, конкурсного та державного 

сортовипробування, 

Зібрана колекція певного виду овочевих культур вивчається у  

колекційному розсаднику. Площі ділянок у них, як правило, 

невеликі і залежно від культури мають 1,5-5м². Стандарт 

розміщується через кожні 20 сортозразків. У розсаднику 

комплексно вивчають ознаки зібраних форм і виділяють кращі з 

них для схрещування. Виділені з колекції зразки поміщають у 

розсадник вихідних форм, де висаджуються батьківські і 

материнські форми, проводять гібридизацію. 

 

 

Колекційний 

розсадник  

 

 

 

Контроль-

ний 

розсадник  

 Розсадник попе-

реднього сорто-

випробування 

 Розсадник кон-

курсного сорто-

виробування 

 

 

Розсадник 

розмноження 

 Державне 

сортовипробування 

 

Рис. 1. Схема селекційного процесу створення гібридів F1. 

 

У розсаднику гібридів F1 вирощують гібриди першого 

покоління. Кожного нового гібрида вивчається не менше 10 

рослин, які порівнюють за ознаками з відповідним стандартом. 

Кращі за комплексом ознак гібриди F1 розміщують у 

контрольний розсадник, в якому вивчають 10 рослин кожного 

гібрида в триразовому повторенні. Тут найповніше вивчають 

ознаки нових форм у різних типах споруд і при різних технологіях. 

Порівнюють ознаки зі стандартом і середніми показниками за 

варіантами. 

Розсадник 

гібридів F1 
Розсадник 

вихідного 

матеріалу 
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Розсадник попереднього сортовипробування. Тут  

оцінюють зразки гібридів першого покоління F1, які виділились у 

контрольному розсаднику. Облікова площа ділянки 10-25 м2. 

Повторення три-, чотириразове. Стандарт розміщують через кожні 

5 зразків. Оцінюють весь набір господарсько-цінних ознак, якісні 

показники, стійкість до хвороб, лежкість, транспортабельність. 

Вивчають гібриди протягом 2-3 років. 

У розсаднику конкурсного випробування вивчають кращі 

гібриди F1, виділені при попередньому випробуванні. Тут 

оцінюють селекційні форми за найважливішими господарськими 

ознаками протягом 3-х років. Повторення чотири-, шестиразове. 

Площа облікової ділянки 25-50 м². Стандарт розміщують через 

кожні 5 зразків. В цей період селекційної роботи здійснюють 

біохімічний аналіз плодів, дегустаційні і технологічні оцінки, 

штучне зараження патогенами, вивчають дозарювання та лежкість 

плодів. Перевіряють фізико-технологічні показники. Один-два 

гібриди F1, що виділилися при конкурсному випробуванні, 

перевіряють у виробничих умовах. Площа ділянки у виробничому 

випробуванні – 0,1-0,3 га, без повторень. Якщо гібриди Р1 

підтвердять свою перспективність, планується передача їх до 

державного сортовипробування. 

Державне сортовипробування проводять у дослідних 

установах у всіх регіонах України протягом двох-трьох років, і 

порівнюють з найкращим, поширеним у зоні, гібридом чи сортом. 

Якщо новий гібрид F1 виділяється за комплексом ознак, 

переважаючи стандарт, його вносять до Реєстру сортів рослин 

України і рекомендують  виробництву. 

Якщо разом із створенням гібридів Р1 проводять селекційну 

роботу щодо отримання нових селекційних ліній, то додатково 

планують розсадники гібридів F2 - F10, в яких проводять оцінки і 

добори вихідних форм із заданими ознаками. 

 

Контрольні запитання: 
 

1. Основні методи досліджень на різних етапах селекційного 

процесу. 

2. Документація в селекційному процесі. Значення точності 

ведення спостережень і обліків. 
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3. Що таке точність досліду? Фактори, які впливають на 

точність оцінювання селекційного матеріалу. 

4. Способи розміщення ділянок і повторень при 

сортовипробуванні. 

5. Типи розсадників. Особливості роботи в розсадниках. 

6. Розміри ділянок  селекційних розсадників для різних 

культур. 

7. Основні етапи селекційного процесу. Основні завдання 

селекціонера на різних етапах селекційного процесу.  

8. Завдання первинного сортовивчення і виробничого 

сортовипробування. 

9. Особливості Державного сортовипробування. 

 

Тест  до теоретичного матеріалу 
 

1. Що таке фітотрон? 

а) підставка для кімнатних квітів; б) споруда закритого ґрунту 

для вирощування овочевих культур; в) морозильна камера для 

рослинного матеріалу; г) споруда для створення штучного 

клімату. 

 

2. Назвіть тенденції у виробництві і використанні поза 

сезонної продукції. 

а) вирощування в тепличних підприємствах із застосуванням 

традиційних енергоємних технологій; б) відмова від застосування 

енергоємних технологій і компенсування нестачі городини в 

міжсезоння імпортованою  продукцією та збереженим осіннім 

урожаєм; в) закриття усіх тепличних комбінатів, як слабо 

рентабельних енергоємких підприємств; г) виведення і 

запровадження тіневитривалих городніх рослин, здатних давати 

товарну продукцію в умовах короткого фотоперіоду і знижених 

температур ґрунту і повітря. 

 

3. За якою класифікацією городні рослини поділяють на 

однорічні, дворічні та багаторічні?  

а) за особливостями використання товарного органа; б) за 

подібністю агротехніки вирощування; в) за тривалістю життєвого 

циклу; г) за придатністю до переробки; д) за способами 

розмноження. 
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4. Яка схема добору застосовується для однорічних культур? 

а) всі схеми добору; б) індивідуальний добір; в) методи сибсової 

селекції; г) методи резервів; д) клонові добори. 

 

5. Назвіть проблеми, які вирішує селекція на створення 

імунних сортів.  

а) збільшується енергоємність продукції; б) зростає стабільність 

продуктивності; в) кардинально змінюються смакові якості 

продукції; г) покращується товарність плодів; д) зростає 

антропоадаптивний потенціал галузі. 
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Лабораторна робота №2 
 

Апробаційні і сортові ознаки овочевих культур, їх 

варіювання, мінливість і методи обліку 
 

1. Вихідний матеріал для селекції  

2. Ознаки овочевих культур їх значення в селекційній роботі. 

3. Мінливість ознак. 

4. Кореляція ознак. 

 

Мета та завдання: вивчити типи вихідного матеріалу для 

селекційної роботи, типи ознак, їх мінливість та кореляції. 

 

Вихідний матеріал для селекції 
Організовуючи селекційну роботу необхідно підібрати 

вихідний матеріал. Вихідним матеріалом для селекції служать 

місцеві сорти народної селекції, селекційні вітчизняні і зарубіжні 

сорти і гібриди, дикорослі види, форми рослин отриманих 

штучно (інцухт-лінії, мутантні форми, поліпоїди та ін.) 

Місцеві сорти народної селекції. Цей матеріал створювався 

протягом віків. Це добре пристосовані до відповідного 

екологічного середовища того чи іншого регіону форми, які 

мають ряд цінних господарських і біологічних ознак. 

Селекційні вітчизняні і зарубіжні сорти і гібриди.  Ці 

сорти створювалися в певних ґрунтово-кліматичних умовах 

нашої країни чи за рубежем.  Щоб використати ці світові ресурси 

селекціонер повинен підтримувати зв’язок з вітчизняними і 

зарубіжними дослідними установами. Шляхом добору і 

гібридизації кращих форм з вже закріпленими ознаками досить 

швидко можна отримати форми з бажаними ознаками. Цей 

матеріал найширше використовується в селекційній роботі. 

Дикорослі види. Ці рослини відбирають для збільшення 

кількості форм придатних для споживання, а також їх 

використовують в селекційній роботі для закріплення 

адаптивного потенціалу, стійкості до патогенів чи формування 

особливих ознак (підвищений вміст вітамінів та ін.) у культурних 

видів. Для розширення сортименту овочевих культур в свій час 

ввели у культуру катран степовий, дикі форми цибуль, лободу 
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городню. Для виведення стійких форм використовують дикі види 

томатів, перців, фізаліс та ін.. 

Штучні форми. До них належать форми отримані шляхом 

інцухту, віддаленою гібридизацією, застосуванням мутагенних 

факторів, отриманням поліплоїдів та ін.. 

Інцух-метод застосовують для отримання чистих 

самозапильних ліній, які використовуються в селекції на 

гетерозис. Створюють їх шляхом примусового самозапилення 

протягом багатьох поколінь. Як правило, це часто депресивні 

форми, які самі собою не являються високопродуктивними 

товарними сортами, але при схрещуванні їх між собою 

отримують гетерозисні форми, з високою продуктивністю, 

вирівняністю і якістю плодів. На теперішньому етапі гетерозисна 

селекція активно ведеться з такими культурами як томати, огірки, 

капуста, гарбузи, кавуни, дині і ряд інших. 

Інцухт-лінії, які при гібридизації дозволяють створити 

високогетерозиготні, високопродуктивні міжлінійні і сорто-

лінійні гібриди є надзвичайно цінним матеріалом, і науково-

дослідні установи, а особливо комерційні насінницькі фірми 

часто засекречують їх походження і вони не завжди можуть бути 

доступними для широкого загалу селекціонерів.  

Віддалена гібридизація, як метод селекції застосовується з 

метою виведення холодостійких, жаростійких стійких до 

патогенів форм. Застосовують цей метод не часто, оскільки як 

правило виникають значні труднощі при схрещуванні при 

міжвидових, а особливо міжродових схрещуваннях, 

спостерігається стерильність гібридів першого покоління. В 

практичній селекції цей метод розроблений лише для деяких 

культур. В основному його застосовують для теоретичної і 

методичної роботи.  

Для подолання несхрещуваності та стерильності вихідний 

матеріал часто переводять на тетраплоїдний рівень. Для цього 

застосовують методи поліплоїдії. Поліплоїди – рослини зі 

збільшеним у два або у декілька разів числом хромосом. 

Поліплоїди, як правило, мають збільшенні органи: листя, плоди, 

стебла, кореневу систему, в результаті цього і високу 

господарську придатність. Часто і адаптивність таких форм 

значно вища. Поряд з тим у поліплоїдів часто спостерігається 

низька життєздатність насіння і рослин, пізньостиглість 
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нащадків, недостатня плодючість. Послабити ці негативні явища 

вдається лише після подальшого схрещування, зі застосуванням 

різних методів доборів та ін.. Загалом поліплоїди надзвичайно 

цінний матеріал в селекційній роботі з багатьма культурами. 

Мутантні форми отримують після впливу на рослини чи 

насіння фізичними чи хімічними факторами (альфа-частками, 

гамма-, бета-, чи рентгенівськими, інфрачервоними,  

ультрафіолетовими променями. Звідси термін радіаційна 

селекція. А також низькими чи високими температурами, 

потужним електромагнітним полем, та ін..) Застосовують і 

хімічні мутагени – широкий спектр речовин здатних руйнувати і 

змінювати геном клітини.  

 

Ознаки овочевих культур 
Без глибокого вивчення ознак тієї чи іншої культури і її 

сортових форм неможливо починати і успішно вести селекційну 

роботу. Оцінювання і добір рослин здійснюють за біологічними 

та господарськоцінними  ознаками. 

Ознаки – це морфологічні та біологічні особливості рослин, 

за якими їх розпізнають і визначають. 

Ознаки бувають:  

- морфологічні – форма плоду, його маса; особливості 

будови листя: форма, опушеність, розсіченість; тип куща, 

розгалуження стебла, особливості будови квітки, забарвлення 

органів та ін.;  

- анатомічні – кількість насіннєвих камер в плодах, 

продихів на листку в полі зору мікроскопа, кільцюватість 

коренеплоду, будова серцевини коренеплоду та ін.; 

- фізіологічні – жаро-, посухо- і холодостійкість, 

інтенсивність фотосинтезу, швидкість формування урожаю тощо; 

- біологічні – тривалість вегетаційного періоду, 

стрілкування, цвітіння, життєвого циклу (однорічні, дворічні, 

багаторічні) тощо; 

- біохімічні – вміст сухих речовин, цукру, кисло, білка, 

вітамінів, активність ферментів тощо. 

Ознаки є кількісними і якісними. Кількісні ознаки можна 

виміряти і зважити, точно підрахувати. Для прикладу: довжина 

листка, маса плоду, кількість насіннєвих камер в плодах, 

тривалість цвітіння, життєвого циклу. Якісні ознаки важко 



 14 

підрахувати, для прикладу: опушення стебла чи листя, форма 

плода, смак забарвлення тощо. 

Ознаки сортів можуть мати або не мати господарського 

значення. Всі ознаки, які в кінцевому результаті працюють на 

високу якість і продуктивність є господарсько-цінними 

(скоростиглість, урожайність, форма, забарвлення і маса плода, 

смак, вміст поживних речовин, лежкість, холодостійкість та ін.).  

Ознаки, які не мають прямого господарського значення 

служать для характеристики сорту, його однорідності. Для 

прикладу: форма і забарвлення стручків, квітів, опушеність листя, 

забарвлення або форма плодів та ін. 

 

Мінливість ознак 
Ознаки культурних рослин з часом змінюються під впливом 

зовнішнього середовища. Основними факторами впливу є 

географічна зона, фізико-механічний склад та родючість ґрунту, 

рівень зволоження, площа живлення, та інші особливості 

агротехніки. 

Мінливість ознак під впливом факторів зовнішнього 

середовища не є спадковою і не пов’язана зі зміною геному, до 

деякої ступені спостерігаються лише фенотипові прояви. Такі 

зміни ознак називають модифікаціями. Модифікації, як правило, 

не успадковуються але є істотною перепоною в селекційній 

роботі, бо відбір таких модифікацій не дає бажаних результатів.  

Тому для порівняння і правильного оцінювання сортів і 

гібридів дотримуються певних правил: насіння повинне бути 

вирівняним, одного віку, однорідне, зібране з однакових 

розгалужень суцвіття. Цибуля-сіянка повинна бути вирощена в 

однакових умовах, відкалібрована, часник вирощений з 

однакових, відкаліброваних зубців, на вирівняному агрофоні в 

умовах однакової агротехніки та ін.. 

Є ознаки які не змінюються під впливом зовнішнього 

середовища, наприклад, камерність плодів помідорів. 

 

Кореляція ознак 
Всі ознаки рослин перебувають у кореляційній залежності 

між собою, тобто взаємопов’язані.  

Кореляції є прямими (позитивними) і оберненими 

(негативними). Прямі кореляції спостерігають між тривалістю 
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вегетаційного періоду та врожайністю, вмістом сухих речовин і 

лежкістю, міцністю шкірки плоду та тривалістю зберігання та ін..  

Обернені кореляції спостерігаються між масою плоду і 

кількістю плодів у суцвітті, між кількістю зачатків і товщиною 

соковитих лусок цибулини та ін.. 

Кореляція виражається чисельно через коефіцієнт кореляції, 

який є десятковим дробом і змінюється від +1 до 0 при прямій 

кореляції, та від 0 до -1 при оберненій. Існує методика 

розрахунку коефіцієнта кореляції. За ним можна встановити 

ступінь взаємопов’язаності ознак. Вважають, що взаємозв’язок 

міцний при  ±0,5-1, дещо слабший при ±0,25-0,5 і дуже слабкий 

або його немає, якщо коефіцієнт кореляції нижчий за ±0,25. 

Корелятивний зв’язок залежить від спадковості – генотипу 

рослин, змінюється під впливом екологічних та агротехнічних 

факторів, також залежить від віку рослин. 

Вивчення кореляцій має велике значення в селекційній 

роботі, бо дозволяє здійснювати добори кращих форм на ранніх 

етапах селекційного процесу.  

 

Контрольні запитання: 
1. Який вихідний матеріал для селекції овочевих культур 

використовують? 

2. Що собою являє інцухт-метод і з якою метою його 

застосовують? 

3. З якою метою застосовують віддалену гібридизацію? 

4. З якою метою застосовують методи поліплоїдії? 

5. Як виникають мутантні форми? 

6. Назвіть мутагенні фактори. 

7. Що таке ознаки рослин, і які ознаки рослин враховують в 

селекційній роботі? 

8. Під впливом яких факторів виникає мінливість ознак? 

9. Що означає термін модифікація? 

10. Що означає термін кореляція ознак?  

11. Що таке прямі і обернені кореляції? Як вони виражаються? 

12. Від чого залежить корелятивний зв’язок? 
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Лабораторна робота №3 
 Капустяні культури 

1. Систематика капустяних культур.  

2. Методики виведення сортів.  

3. Вихідний матеріал. 

4. Схема селекції 

5. Апробаційні ознаки 

 

Мета та завдання: вивчити види капустяних рослин, 

методики та вихідний матеріал для селекції, апробаційні 

ознаки. 

Систематика капустяних культур 
 

Більшість поширених форм капусти належить до родини 

капустяних – Brassicaceae Burn. (Crucifera Juuss.), роду Brassica 

L.,  виду B. oleracea L – капуста городня (2n = 18). 

Вид B. oleracea L. має багато різновидів, з яких для 

городництва найважливіші B. oleracea var. capitata L.- головчасті, 

з формами convar. alba (білоголова) і convar. rubra 

(червоноголова); B. oleracea var. sabauda L.- савойська (вірзинг); 

B. oleracea var. cauliflora L. - цвітна (кучерява); B. oleracea var. 

caulorapa L. - кольрабі (калярепа); B. oleracea var. acefala L. – 

листкова;  B. oleracea var. gemmifera L. - брюссельська; B. 

oleracea var. Pompeyana (botritis) L. – спаржева (броколі) (рис.1). 

Всі різновиди B. oleracea L. (2n=18) налічують однакову 

кількість хромосом, легко схрещуються між собою і дають плідне 

потомство. Цікаві для селекції  форми китайської капусти виду В. 

chinensis L. (2n=20) з підвидами листкової китайської капусти 

subs. рetiolata Ritov  і головчастої китайської капусти subs. 

caminata та пекінської капусти В. pecinensis Rupr. З китайськими 

видами капусти B. oleracea L. схрещується важко. 

Капуста, крім цвітної і китайської – дворічна рослина. 

Протягом першого року вегетації капуста формує товарний орган 

(головку або листя), а наступного року – генеративні органи й 

насіння. Різновиди і сорти капусти досить легко розрізнити між 

собою за вегетативними органами першого року життя, але важко 

або майже неможливо за ознаками другого року – насінників і 

насіння.          
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Рис. 1. Основні різновидності городньої капусти: 

 1 –  головчаста (B. oleracea var. capitata L.) з конварами: 

 а –  білоголова (convar. alba);  б –  червоноголова (convar. rubra); 

 2 – савойська (B. oleracea var. sabauda L); 3 – кольрабі (B. oleracea 

var. caulorapa L.); 4 –брюссельська (B. oleracea var. gemmifera L.); 

5 – цвітна (B. oleracea var. cauliflora L.).  
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Методика виведення сортів 
 

Завданням селекції капусти є створення стійких до хвороб, 

придатних для механізованого збору високопродуктивних 

якісних сортів різних строків достигання. 

Методика селекції більшості різновидів капусти завдяки 

великій подібності цвітіння, запилення й запліднення в цілому 

однакова, за винятком однорічних її форм. 

Основні методи селекції – гібридизація з вільним 

запиленням двох, або групи сортів і добори. Використовують 

груповий добір, при якому з відібраних рослин формують кілька 

груп за певними цінними ознаками: форма і щільність головки, 

тривалість достигання тощо. В кожній групі висаджують на 

ізольованих ділянках по 15-35 рослин. Отримане насіння 

використовують для селекційного розсадника, де гірші групи 

рослин бракують, а з кращих формують нову поліпшену 

популяцію, яку включають у гібридизацію, або обробляють 

мутагенами для продовження селекції. При селекції цвітної 

капусти іноді використовують метод сибсової селекції. 

Далі селекція дворічних капустяних рослин ведеться 

методом індивідуального родинного добору з ізоляцією. 

 

Вихідний матеріал 
 

Як вихідний матеріал використовують:  

          - існуючі сорти-популяці; 

         - гібриди першого покоління F1; 

        - штучно створені гібридні й мутантні популяції.  

       Для попередньої підготування вихідного матеріалу його 

спочатку вивчають у численних колекціях.  

У селекційному розсаднику ведуть випробування родин, 

індивідуальний і груповий добір серед кращих із них; У 

контрольному розсаднику виконують попереднє станційне 

сортовипробування родин перспективних гібридів F3, F4 та 

наступних поколінь. 
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Розсадник вихідного матеріалу 

Добір форм для схрещування 
 

Випробування 

селекційного матеріалу 

в розсадниках 

 Схрещування і розмноження 

селекційного матеріалу на 

ізольованих  ділянках 

 

Гібридні розсадники F1 і 

F2 

 Батьківські форми для 

схрещування 

 Гібриди F1 

Селекційний розсадник Гібриди F2 

  

Контрольний розсадник Гібриди F3, F4 

  

Конкурсне 

сортовипробування 

Гібриди F5, F6 і наступних 

поколінь 

Станційне Виробниче  

  

Державне 

сортовипробування 

Еліта 

 

Рис. 2. Схема селекції капусти. 

 

Апробаційні ознаки головчастої капусти 
 

Апробаційні ознаки – це ознаки вегетативних частин 

рослини. Оскільки ознакам рослин притаманна значна мінливість 

під впливом умов зовнішнього середовища, при проведенні 

апробації  слід враховувати якомога більше ознак.   

Ознаки рослин першого року життя. Розмір розетки. 

Розетка буває мала (до 60 см), середня (60-80 см) і велика (понад 

80 см). Малі розетки бувають, як правило, у ранніх сортів 

капусти. 

 Розміщення листків у розетці і її тип. Нижні і частково 

середні листки у розетці можуть бути горизонтальними 

(розпластана розетка), наполовину підняті, сильно підняті і 

спрямовані вгору (рис.3). Розміщення листків змінюється 

залежно від зони. При високому зволоженні і в гірській 

місцевості листя більше спрямоване догори, в засушливих зонах, 

або при нестачі волого розетка розпластана. 
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Рис. 3. Розміщення листків у розетці, тип розетки: 

1 – горизонтальна; 2 – наполовину піднята; 3 – сильно піднята; 

4 – спрямована вгору.  

 

  
 

Рис. 4. Виконання промірів для врахування апробаційних ознак  

будови головки рослини капусти: D – діаметр головки; H – 

довжина внутрішнього качана; H1 –  довжина зовнішнього 

качана. 



 21 

 Зовнішній качан буває низький (до 16 см) середній (16-20 

см) і високий (понад 20 см). Зовнішній качан також змінюється 

залежно від умов вирощування при мілкому садінні розсади і при 

нестачі вологи він видовжується (рис.3). 

Внутрішній качан буває малий (близько третини висоти 

головки, середній (близько половини) і довгий (понад половину 

висоти головки). 

Тип листків – найістотніша ознака при визначенні сорту 

капусти. Найбільш характерними є нижні листки. У головчастої 

капусти листки трьох типів: суцільні, мало ліроподібні і 

ліроподібні (рис.5). 

Довжина черешка. Розрізняють сорти з сидячими без 

черешковими листками, коротко черешковими (4-10 см), 

середньо черешковими (10-15 см) й довго черешковими (понад 15 

см). В засушливих умовах сидячі листки схильні 

перетворюватися на сидячі. 

Облямованість черешка має різні, характерні сорту, 

особливості будови:  

- листкова пластинка збігає вздовж черешка до основи; 

-  облямівка займає більшу частину черешка; 

-  облямівка розвинена лише з одного боку черешка; 

 облямівка розміщена лише біля основи черешка.  

Розмір листової пластинки змінюється залежно від умов 

вирощування. Рослини можуть мати дрібну пластинку (25-40 см), 

середню (40-50 см) і велику (понад 50 см). 

Форма листової пластинки. За формою листки капусти 

ділять на три групи: видовжені, округлі і широкі. В кожній групі 

є сорти з листками певної форми (рис. 6). 

Поверхня листкової пластинки. Розрізняють такі типи 

поверхні листкових пластинок капусти: плеската, слабо ввігнута, 

дуже ввігнута, ложко-подібно ввігнута, випукла і зігнута вздовж 

головної жилки. Увігнутість листових пластинок посилюється в 

посушливих умовах.  

Поверхня тканини листків – характерна ознака для групи 

сортів, але в межах сорту не постійна. Листя може бути гладеньке 

або зморшкувате. Розрізняють слабку, середню і сильну 

зморшкуватість, при цьому вона може виявлятися в слабкій, 

середній чи сильній ступені. 

-  
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Рис. 5. Тип листків:  

1 – суцільний (округлий); 2 – округлий з черешком; 3 – мало 

ліроподібний; 4 –  ліроподібний. 

 

 

 Краї листків бувають гладенькі, мало хвилясті, хвилясті і 

дуже хвилясті (рис.7). 

Жилкування листків має декілька типів: І – слабке, нерізке, 

середньої густоти; ІІ – грубе, рідке; ІІІ – напіввіялоподібне; ІV – 

віялоподібне густе. Ознаки жилкування в межах сорту можуть 

трохи змінюватися (рис.8). 

Забарвлення листків змінюється в межах сорту, а також 

залежить від умов вирощування та кліматичних умов. Воно буває 

світло-сіро-зелене, сизо-зелене, зелене з блакитним відтінком, 

білясто-зелене та інше. Для деяких сортів капусти є характерною 

антоціанова пляма на покривних листках. Часто висока вологість 

може спричинити утворення антоціанового забарвлення навіть у 

тих сортів для яких воно не властиве. 

Восковий наліт. Розрізняють сорти з слабким, середнім і 

сильним восковим нальотом. Забарвлення часто залежить від 

густоти воскового нальоту. А розвиток його в значній ступені 

залежить від ґрунтово-кліматичних умов. 

 

 
 4Ри  
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Рис. 6. Форми листових пластинок: 

А – група видовжених листових пластинок: 1 – широко-

ланцетовидна; 2 – овальна зі збігом до низу (може бути й догори); 

3 – овальна; 4 – обернено-яйцеподібна; 5 – широко обернено-

яйцеподібна. Б – група округлих пластинок: 6 – округла; 7 – 

зрізано-овальна.  В – група широких пластинок: 8 – поперечно-

овальна; 9 – ниркоподібна.   

 

   

 

 

Рис. 7. Краї листків капусти: 1 – гладенькі; 2 – мало 

хвилясті; 3 – хвилясті; 4 – дуже хвилясті (фестоно-подібно-

хвилясті). 
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Форма головок та їх розмір. За формою розрізняють такі 

типи головок: І – округлі; ІІ – плескаті; ІІІ – округло-плескаті; ІV 

– конічні; V – овальні. Крім зазначених типів є підтипи, які 

встановлюються за наявністю збігу форми головки вгору чи вниз. 

Багато сортів з округлою та округло плескатою формою головки 

дуже мінливі за цією ознакою. А з плескатою головкою, навпаки, 

більш одно типові (рис.9). 

Розмір головки залежить від умов вирощування. За 

розміром головки бувають малі (10-20 см в діаметрі), середні (20-

25 см) і великі (понад 25 см) 

Міцність (щільність) головки визначають за п’ятибальною 

шкалою: дуже міцні – 5 балів; міцні – 4; середньо щільні – 3; 

пухкі – 2 і дуже пухкі – 1 бал (рис.10). 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 8. Жилкування листків: має декілька типів: 1 – перисте 

слабке, середньої густоти; 2 – перисте. грубе, рідке; 3 – 

напіввіялоподібне, густе; 4 – віялоподібне густе. 
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Стандарт    Збіг угору       Збіг вниз 

 
 

 

Рис. 9. Схема форм головок капусти 
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Рис. 10. Шкала міцності головок капусти: 1 –  дуже пухкі;  2 

– пухкі;  3 – середньощільні; 4 – міцні (щільні); 5 – дуже міцні. 

 

Апробаційні ознаки савойської капусти. При апробації 

савойської капусти користуються ознаками білоголової капусти, 

але цей підвид має свої характерні ознаки. 

Пухирчастість тканини листків – за ступенем 

вираженості вона буває слабою, середньою і сильною. Листки – 

такі ж, як у білоголової. Воскового нальоту у савойської капусти 

може не бути, або він слабо або середньо виражений. 

Забарвлення листків відрізняється від білоголової. Воно може 

бути яскраво-зеленим, зеленим, темно-зеленим, сірувато-

зеленим, синювато-зеленим, жовто-зеленим і жовтим. 

Головки зімкнуті зверху або розкриті (трояндо подібні). 

Забарвлення перерізу головки у савойської капусти буває біло-

зеленуватим, зеленувато-жовтим, білувато-жовтим і жовтим. За 

міцністю (щільністю) головки савойська капуста буває 

середньощільна і нещільна. 

 

Апробаційні ознаки брюссельської капусти. Висота 

стебла. Високорослі сорти мають понад 60см, середньо рослі 40-

60 см і низькорослі – 20-40 см. 

Характер розміщення головок на стеблі буває двох типів: 



 27 

І тип – конічне розміщення; ІІ тип – циліндричне. В межах 

цих типів зустрічається спіральне розміщення головок. За 

формою головки бувають округлі і овальні. За розміром головки 

маленькі (2,3-3 см в діаметрі), середні (3-4 см) і великі (4-5 см. 

Поверхня головок – гладенька або гофрована. З щільністю – 

дуже міцні (щільні), середньо щільні і пухкі. 

Листки брюссельської капусти ліроподібні, з довгими 

черешками, без облямівки. Поверхня листової пластинки  

плеската, або дуже ввігнута. За розміром пластинки бувають малі 

(30 см), середні (30-35 см) і великі (понад 35 см). Черешок – 

може бути коротким (12-15 см) і довгим (15-20 см). Забарвлення 

листків світло-зелене і сіро-зелене. У брюссельської капусти 

антоціанова пігментація на черешках блідо-рожева, або 

фіолетового відтінку. 
 

Апробаційні ознаки цвітної капусти. У цвітної капусти 

морфологічно різняться лише групи сортів. Сорти в межах групи, 

як правило, різняться між собою під впливом зовнішнього 

середовища. Найістотніші розпізнавальні ознаки у сортів цвітної 

капусти: 

Висота розетки: низькорослі (до 50 см), середньої висоти 

(60-70 см), високорослі (понад 70 см).  

Розміщення листків. У цвітної капусти всі листки 

спрямовані вгору, але спірально закручені. 

Тип листків і форма листкової пластинки: 1 – листки 

суцільні, сидячі, пластинка ланцетна; 2 – суцільні з черешком, 

облямованим до низу пластинкою; 3 – листки мало ліроподібні, 

коротко черешкові, пластинка овальна зі збігом вгору; 4 – листки 

ліроподібні, довго черешкові, пластинка яйцеподібна або зрізано-

овальна (рис. 11). 

Поверхня тканини листка: гладенька, складчасто-

зморшкувата, дуже складчасто-зморшкувата. 

Краї листків:  гладенькі, зігнуті, хвилясті. 

Жилкування: 1 – головна жилка тонка, бічні малопомітні; 2 

– головна жилка середньої товщини, бічні розташовані густо; 3 – 

головна жилка широка, товста, жилкування дуже різке, грубе.   
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Рис. 11. Типи нижніх листків і форма листової пластинки: 

1 – цільний сидячий, пластинка ланцетоподібної форми; 2 – 

цільний із черешком з пластинкою зі збігом вниз; 3 – слабо-

ліроподібний, пластинка зрізано еліптична; 4 – ліроподібний, 

пластинка широко-яйцеподібна; 5 – ліроподібний, пластинка 

широко-зрізано-овальна.  

 

Забарвлення листків: ясно-зелене, зелене, темно-зелене, 

ясно-сіро-зелене,  темно-сіро-зелене, синьо-зелене. 

Забарвлення головки: біле, жовто-біле, ясно-зелене,  

антоціаново-забарвлене. 

Форма головки: округла, округло-плеската, плеската. 

Форма поверхні головки: округло-горбкувата, слабо-округло-

горбкувата, конусоподібно-горбкувата (рис.12). 

Міцність головки: міцна, середня, неміцна. 
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Рис. 12. Форма і поверхня головок цвітної капусти 

 

Форма: 1 – округла; 2 –  округло-плеската; 3 – плеската; 4 – 

конусоподібна; 

Поверхня головки: 1 – округло-горбкувата; 2,3 – слабо-

округло-горбкувата; 4 –  конусоподібно-горбкувата. 

 

Апробаційні ознаки кольрабі. Розміри розетки: мала 

розетка(30-40 см у діаметрі). Середня (40-70 см) і велика (понад 

70 см). Ранні сорти кольрабі мають малу розетку. 

Розмір листової пластинки і її форма. За довжиною – 

мала (10-15 см) середня (15-25 см) і велика (понад 25 см). Ранні 

сорти мають меншу листову пластинку, а пізні – велику.  

За формою листкова пластинка буває трикутною, 

яйцеподібною, овальною, овальною з загостренням до верхівки. 

Параметри черешка листка: довжина – короткі (до 15 

см), середні (15-20), довгі (понад 25 см); товщина – тонкі (0,4-0,6 

см), середні (0,7-1,0) і товсті (понад 1 см). 
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Товщину черешка визначають в нижній частині, трохи вище 

над розширенням біля основи. Для ранніх сортів характерні тонкі 

черешки, для пізніх – товсті. 

Краї листка розрізняють лопатоподібно-зубчасті, двояко-

зубчасті та зубчасті. 

Поверхня тканини листової пластинки буває гладенька, 

трохи зморшкувата, рубчасто-зморшкувата і дуже зморшкувата.   

Забарвлення листків: сизе з фіолетовими жилками та 

черешками, темно-зелене з фіолетовими жилками та черешком, 

сірувато-зелене. 

Форма стебло-плоду: округла, округло-плеската, овальна, 

зворотно-яйцеподібна. Перестиглі стебло-плоди часто дефор-

муються.  

Забарвлення стебло-плоду змінюється від ясно-зеленого, 

зеленого, ясно-фіолетового, малинового, фіолетового і темно-

фіолетового. 

Суцвіття кольрабі – китиця. Стручки середнього розміру 

(4,5-7 см), циліндричної форми. З вервечко-подібною поверхнею. 

 

   Апробаційні ознаки пекінської капусти. Наявність 

головки утворюється або ні.  

Форма головки: видовжено-овальна, широкоовальна, 

коротко-овальна.  

Листки пекінської капусти сидячі, суцільні; головна жилка – 

плеската, товста, соковита. 

Форма листової пластинки: видовжено-зворотно-

яйцеподібна, зворотно-яйцеподібна. 

Поверхня пластинки: слабо зігнута, сильно зігнута. 

Поверхня тканини:  ледь здута між жилками, зморшкувата, 

складчасто-зморшкувата, пухирчаста. 

Краї листків: хвилясті, дуже хвилясті, кучеряві. 

Забарвлення листків: ясно-зелене, жовтувато-зелене, 

сірувато-зелене.  

Суцвіття пекінської капусти – щиток, квіти жовтого 

забарвлення. Плід – плескатий стручок середнього розміру, або 

малий. 
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Ознаки рослин другого року життя. За цими ознаками 

можна визначити не окремі сорти. А лише сортотипи, або групи 

сортотипів. Враховують такі ознаки:  

- довжина насіннєвого качана складається з довжини 

внутрішнього і зовнішнього качанів;  

- товщина насіннєвого качана – тонкий (3,5-4,5 см), 

середній (4,6-5,5 см), товстий (5,6-7,5 см); 

-  листкові сліди – дрібні, середні, великі; 

- форма бутонів – циліндрична, бочкоподібна; 

- характер китиці – стержень пониклий, напівпониклий, 

рівний (стоячий); 

- поверхня відігнутих пелюсток -  гладенька, зморшкувата, 

дуже зморшкувата, плеската з піднятими краями. 

У цвітної капусти скоростиглість сортів можна визначити за 

ознаками насіннєвого куща. У ранніх сортів кущ з тонкими 

пониклими гілками, китиці короткі довжиною до 6 см. У середніх 

– кущ мітлоподібний, розлогий, китиці 6-10 см.  

 

Особливості апробації насіннєвих посівів капусти 
 

 Насіннєві посіви апробують в період настання масової 

технічної стиглості головок, бо в цей період  яскраво 

проявляються сортові ознаки.  

Окремо виділяють гібриди між різновидами капусти, 

зокрема, гібриди між білоголовою та червоноголовою капустою 

утворюють форми з розмаїтим забарвленням листя, черешків 

листочків і самих головок. Як правило, переважає червоне 

забарвлення, але проявляється також фіолетово-зелене 

забарвлення або яскраво фіолетове черешків листків. 

Гібриди білоголової капусти з савойською повільно 

формують головки і мають пухирчасті листки, а білоголової з 

цвітною утворюють нещільні головки, часто утворюють бічні 

головки, або суцвіття. У гібридів білоголової і брюссельської 

капуст в пазухах листків розвиваються зачаткові головки, як 

правило качан високий і листки довго черешкові з пластинками, 

як у брюссельської капусти. 

Гібриди між білоголовою і капустою кольрабі розвивають 

довго черешкові листки і мають потовщене стебло. А білоголової 

і листкової головок не утворюють  і формують кучеряве листя. 
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В популяції насіннєвого не гібридного потомства часто 

утворюються форми з розмаїтими ознаками, часто з головками, 

які перебувають у фазі постійного формування. Найчастіше це 

свідчить про ослаблення потомства в результаті самозапилення. 

Такі рослини при апробації вважаються відхиленням від 

основного сорту. Вибраковуються уражені хворобами та 

шкідниками, а також недорозвинені через несприятливі умови 

росту. 

Контрольні запитання 
 

1. Харчове та економічне значення капустяних рослин.  

2. Які види й різновидності вирощуються в Україні? 

3. Які морфологічні та біологічні особливості видів і 

різновидів капусти мають значення для селекції? 

4. Які спільні завдання виконують селекціонери в роботі з 

окремими видами і різновидами капусти?  

5. Які методи застосовують у селекції капусти для створення 

вихідного матеріалу?  

6. Які схеми добору найчастіше використовують у селекції 

капусти? 

7. Які особливості корелятивних зв'язків між ознаками різних 

форм капусти використовують при доборі на ранніх етапах 

селекції?  

8. Які домінантні й рецесивні ознаки відомі у капусти і як вони 

впливають на характер розщеплення в гібридних поколіннях?  

9. Як успадковується стійкість капусти до ураження килою?  

10. Назвіть переваги і труднощі селекції капусти на гетерозис. 

 

Тест  

Селекція капустяних культур 
 

1. Вкажіть рід що представляє видове розмаїття 

капустяних культур. 

а)Crucifera L; б) Brassica L; в) Solanum L; г) Phisalis L. 

д)Capsicum L. 

2. До якого виду належать всі форми капуст. 
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 а) Brassica oleracea L.; б) Brassica campestris L.; в) Brassica 

chinensis L.   г) Brassica  pecinensis Rupr. 

3) Протогінійність –  це: 

а) здатність запилюватися власним пилком; б)визрівання 

маточки і здатність приймати пилок ще в закритих пуп’янках; 

в) визрівання пиляків раніше за маточку; г) стерильність 

пиляків.  

4. Плід в якому формується насіння капусти називається: 

 а) ягода; б) біб; в) стручок; г) кістянка; д) зернівка. 

5. Якого забарвлення витяжка з насіння капусти (за 

Єрмолаєвою).  
а) вишневе; б) зелене; в) коричневе; г) жовте; д) без 

забарвлення. 

6. Вкажіть спаржеву капусту. 

а) B. oleracea var. capitata L. б) B. oleracea var. sabauda L.; в) B. 

oleracea var. cauliflora L.; г) B. oleracea var. pompeyana (botritis) 

L. д) B. oleracea var. gemmifera L. 

7. Вкажіть масу 1000 насінин  капусти, г: 

а) 1.5; б) 2.5-5; в) 8-10; г)12.5-14; д) 0,1-1. 

8. Вкажіть тривалість достигання ранніх сортів 

білоголової капусти від сходів до формування урожаю, 

днів: 

а) 10-15; б) 40-50; в)110-140; г) 140-160; д)160-180. 

9. До якого з різновидів капусти часто застосовують метод 

сибсової селекції. 

а) B. oleracea var. capitata L. б) B. oleracea var. sabauda L.; в) B. 

oleracea var. cauliflora L.; г) B. oleracea var. acefala L.; д) B. 

oleracea var. gemmifera L. 

10.  В комбінаціях схрещування форм капусти 

переважає: 

а) комплекс ознак материнської форми; б) комплекс ознак 

батьківської форми; в) формуються цілком нові ознаки.  
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Лабораторна робота №4 
Коренеплідні культури 

 

1. Систематика коренеплідних культур.  

2. Методи селекції.  

3. Схема селекції  

4. Вихідний матеріал. 

5. Апробаційні ознаки 

 

Мета та завдання: вивчити систематику основних 

коренеплідних культур, освоїти методику селекційного 

процесу з ними, вихідний матеріал та апробаційні ознаки. 

Систематика коренеплідних овочевих культур  

 

        Група столових коренеплодів об'єднує представників трьох 

родин - селерових, лободових і капустяних. До родини селерових 

– Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) належать: морква культурна 

– Daucus carota L. (2n= 18), петрушка – Petroselium hortense 

Hoffm. (2п=22), пастернак – Pastinaka sativa L. (2n = 22), селера - 

Apium graveolens L. (2n = 22), родини лободових - 

Chenopodiaceae L. - столові Beta vulgaris L. (2n=18) та листкові 

буряки - Вeta сicla L. (2n=18); до родини капустяних – 

Brassicaceae Burnett. — редиска – Raphanus sativus L ssp. 

radicola Pers.(2n=18) і редька -  Raphanus sativus L ssp. hubernus 

Alef. (2n=18).  

        У межах виду моркви культурної виділяють два підвиди: 

західний (европейський) ssp. occidentalis. і східний (азійський) 

ssp. оrientalisх Rubasch. До західного підвиду належать різновиди 

каротинової var. aurantius Alef. (сортотипи Нантська, Шантане, 

Геранда, Валерія і Каротель), жовтої var. sulfureus Alef. 

(сортотип Лоберіхська) та білої var. albus Alef. моркви (сортотип 

Біла зеленоголова). До східного підвиду різновиди жовтої var. 

sharovii Mazk.. фіолетової var. boissierii Sebweinf., чорної var. 

vavilovii Mazk., рожевої var. rosseus Mazk., та жовтогарячоїvar. 

zhukovscii Setch. моркви. В Україні виробниче значення мають 

дише сорти західного підвиду - каротинової моркви. 

       Петрушка об'єднує чотири різновиди: коренева звичайна var. 

radicosum (Alef.) Danert. коренева кучеряволиста var. erfurtens 
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Danert., листкова звичайна var. Vulgare (Nois) Danert. листкова 

кучеряволиста var. crispum (Gand.) Mazk. 

        Селера також має чотири різновиди дикоросла var. silvestre 

(palustre) L. коренева var. rapaceum (Mill) D.C. черешкова 

(салатна) var. dulce (Mill) D.C.,  листкова var. secalinum (Mill) 

D.C. 

 

 
 

Рис. 13. Розвиток коренеплоду з різних частин проростка: 

1 – головка; 2 – шийка; 3 – власне корінь. 

 

        Пастернак в Україні вирощують одного різновиду з 

коротким коренеплодом var. brevis Alef. решта різновидів - 

звичайний довгий, напівдовгий, коротколистний та його 
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дикорослі форми - використовують лише для вивчення в 

селекційних програмах.        . 

        Сортотипи столових буряків Beta vulgaris L. досить 

різноманітні і належать до трьох різновидів. Листкова форма 

буряків ( вид мангольд) Beta сісla L. має  зелено-, жовто-, 

червоно- та сріблясточерешкові форми. Зелено- й 

сріблясточерешкові форми походять переважно з європейських 

країн - Франції, Швейцарії, Іспанії, Італії, Німеччини, а жовто- й 

червоночерешкові - з Південної Америки - Бразилії, Чилі, 

Аргентини. 

 Рід Raphanus L. складається з невеликої кількості видів. 

Однак у ботаніків і нині немає єдиної думки щодо загальної 

кількості видів цього роду, і систематика його неодноразово 

змінювалась. В Україні поширений один вид Raphanus sativus L. 

з двома підвидами – редька (Raphanus sativus L. ssp. hubernus 

Alef. (2n = 18)  й редиска Raphanus sativus L ssp. radicola Pers. 

(2n = 18)). За забарвленням коренеплодів розрізняють  п'ять 

різновидів редьки та сім різновидів редиски. Крім Raphanus 

sativus L., певне значення мають види Raphanus indicus Sinsk., 

Raphanus  landra Mant. та Raphanus caudatus L. Поширені 

переважно в Південно-Східній Азії. Решта видів – дикорослі 

однорічні форми. 

 

Столові буряки 
 Методи селекції зі столовими буряками 

 

В селекційній роботі зі столовими буряками 

найпоширенішими є масовий і родинний добори. При створенні 

нового сорту родинний добір є основним. Застосовують метод 

міжсортової гібридизації. Спосіб вільного схрещування різних 

сортозразків також широко використовують в селекції, при цьому 

висаджують материнські і батьківські форми в шаховому 

порядку, або рядами. Перспективним є метод реципрокно-

рекурентної селекції – взаємні та періодичні повторні 

схрещування. Основна проблема при цьому полягає в 

розробленні принципів добору батьківських компонентів – 

створенні теорії прогнозування гетерозису. Як правило гетерозис 

максимально проявляється в першому поколінні. Закріпити його 

в наступних генераціях одне з найважливіших завдань генетиків і 
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селекціонерів. Оскільки столовий буряк – перехреснозапильна 

культура, його сорти являють собою сорти-популяції, а окремі 

рослини є полігібридами близьких форм і біотипів. Цим 

визначається їх генетична неоднорідність і морфологічна 

мінливість. Генотиповий різновид окремих рослин викликає 

неоднакову реакцію на умови вирощування, а також дає 

можливість отримати позитивні результати при доборі навіть в 

межах сорту. 

        

Вихідний матеріал 

 

Загалом ще в першій чверті ХХ ст. М.І. Вавиловим було 

зібрано до 2000 сортозразків культурного і дикого буряка з понад 

60 країн світу. Вивчення цієї колекції в різних ґрунтово-

кліматичних умовах дозволило виявити спадковий поліморфізм 

та амплітуду варіювання ознак. 

Вид буряків ділиться на сім підвидів, з яких чотири диких, 

один підвид зустрічається і в культурі і диких популяціях, і 

культурні форми представлені двома підвидами – ssp. cicla L. 

(листковий буряк) i ssp. rapaceae Krass.(коренеплідний). 

Напівкультурні форми буряка належать до південного, а 

культурні – до північного кліматичного типу.  

Основним вихідним матеріалом для селекції буряка 

столового є культурні сорти різних сортотипів (табл.1).  

Ряд сортів є перспективними як вихідні батьківські форми 

для селекції на: 

- урожайність (Бордо 237 - Росія, Egyptian Crosby, Detroit 

Nero, New Globe Detroit Rubudus – Голандія; Suttony 

Globe - Англія, Little Ball – Нідерланди; Дій – Україна); 

-  високу товарність (Бордо Хібінський, Кробі Прокоп’єва 

– Росія; Suttony Globe, Detroit Rubudus, Egyptian Crosby, 

Detroit Nero; Раннє Чудо – Україна); 

- скоростиглість (Носівський Плескатий, Дій, Little Ball, 

Extra Early – Голландія); 

- вміст біологічно активних речовин (Рось, Делікатесний 

Дій); 

- стійкість до хвороб (Little Ball, Boltardy – Голландія, Дій, 

Бордо 237); 
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- адаптивність (сорти української селекції – Бордо 

Харківський, Зміна, Багряний).  

 

Таблиця 1. 

Розпізнавальні ознаки сортотипів столових буряків 

 

Різновид Сортотип Ознака 

коренеплодів, чи 

листя 

Beta vulgaris L. (var. 

vulgaris) 

(коренеплоди темно-

червоні) 

Єгипетський 

плескатий 

Плеската форма 

Кросбі Плескато-

округлі 

Бордо Кулясті 

Детройт Видовжено-

яйцеподібні 

Еліпс Яйцеподібно-

кулясті 

Циліндра Видовжено-

циліндричні 

Ерфуртський Видовжено-

конічні 

Beta vulgaris L. (var. 

rubrifolia)- 

червонолисті 

Червонолистий Темно-червоне 

листя 

Beta vulgaris L. (var. 

viridifolia- зеленолисті 

Зеленолистий Зелене листя 

 

В Україні вирощують листковий і коренеплідні буряки 

північного екотипу. Коренеплідний підвид ділиться на 

різновидності: білі буряки – представлені цукровими сортами; білі 

зеленоголові – цукрові і кормові сорти; жовті, оранжеві та 

рожево-червоні – кормові сорти; темно-червоні – столові сорти. 

 

Апробаційні ознаки столових буряків 
 

Основними апробаційними ознаками столових буряків є 

забарвлення шкірки, м’якуша, листків і черешків, характер і 
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виразність концентричних кілець поперечного перерізу 

коренеплодів, форма та індекс коренеплодів. 

Для визначення груп, або сортотипів буряків до уваги 

беруть забарвлення підсім’ядольного колінця. 

Сім’ядолі різняться за розміром і забарвленням. Забарвлення 

підсім’ядольного колінця буває біле, біло-зеленувате, ясно-

жовте, жовте, інтенсивно-жовте, рожеве, рожево-червоне, 

червоне з блідою основою, темно-червоне, чорно-червоне. 

Форма листкової розетки буває від розлогої до стоячої 

(рис. 14). Вона змінюється під впливом умов вирощування. В 

південних регіонах розетка розлогіша. При високій вологості – 

стояча.  

  

 
 

Рис. 14. Форма розеток листя буряка: 

1 – притиснута розкидиста; 2 – наполовину стояча; 3 – стояча. 

 

 

Форма листка – не основна ознака і використовується 

лише в окремих випадках (рис. 15).  

Поверхня листкової пластинки залежно від сорту буває  

гладенька, хвиляста, дуже хвиляста, гофрована і дуже гофрована 

(рис. 16).   

Забарвлення листкової пластинки – біле. Зеленувате, 

яскраво-жовте, жовте, рожево-червоне, темно-червоне і чорно-

червоне. Забарвлення змінюється з віком рослин та умов 

вирощування. Молоде листя світліше. Тривалі зміни температури 
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а також приморозки викликають інтенсивне антоціанове 

забарвлення. 

 

 
 

 Рис.15. Форма листкової пластинки буряка: 

І – вкорочена; ІІ – проміжна; ІІІ – подовжена; 

1-3 трикутна; 4-6 – овальна. 

 

Забарвлення черешків – молочно-біле, зеленувате, зелене, 

зелене з жовтизною в основі, жовто-помаранчеве,  зелене з 

слабкою чи інтенсивною антоціановою пігментацією, червоне, 

фіолетово-рожеве, пурпурово-червоне, темно-червоне різних 

відтінків. 

Форма коренеплоду є сталою апробаційною ознакою. 

Основні типи буряків за формою є: плескаті, округло-плескаті, 

округлі, овальні, циліндричні і конічні (рис.17). 

Забарвлення шкірки також стала ознака. В молодому віці 

пігментація, як правило слабше виражена. Поширені сорти 

буряків мають таке забарвлення шкірки: біле, біле  з зеленою 

головкою, жовте, помаранчеве, золотисто-помаранчеве. Біле з 

рожевою голівкою, рожево-червоне,рожево-фіолетове, червоне, 

темно-червоне з розмаїто враженими відтінками. 
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Заглибленість коренеплодів у ґрунт – додаткова 

апробаційна ознака. Коренеплоди різних сортів можуть 

заглиблюватися на ¼, 1/3, ½, ¾ і повне заглиблення. 

 

 

 
 

Рис. 16. Типи поверхні листкових пластинок буряка: 

1 – гладкі; 2 – хвиляста; 3 – зморшкувата; 4 – гофрована 

(сильно пухирчаста); 5 – пухирчаста (сильно-, дрібно- 

пухирчаста)   

 

Забарвлення м’якуша у молодих коренеплодів менш 

інтенсивне, ніж у зрілих. У різних сортів воно буває біле, 

зеленувато-біле, жовтувато-біле, помаранчеве, рожеве різних 

відтінків, рожево-червоне з білими кільцями, жовто-червоне 

різних відтінків, фіолетово-червоне, темно-червоне, бордове 

різних відтінків.  

Ступінь виразності кілець на м’якоті визначають за 

шкалою (рис. 18). Кільця бувають різних відтінків і ширини.     
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Рис. 17. Схема форм коренеплодів буряків 

 

   

 
 

Рис. 18. Шкала виразності кілець буряків: 

1,2 – ясні кільця відсутні; 3 – виразність дуже слаба; 4 – слабо 

виразність; 5 – середня виразність; 6 –  сильна виразність; дуже 

сильна виразність, м’якоть майже біла. 
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Консистенція м’якоті  буває ніжною, середньою, грубою, 

дуже грубою і дерев’янистою. 

Додаткові ознаки сортів – скоростиглість, схильність до 

цвітіння в перший рік життя рослини та ін.. 

Апробацію сортових посівів здійснюють в технічній 

стиглості. Форми від перезапилення цукрових, кормових і 

столових сортів відносять до групи різких гібридів. 

  

Столова морква  

Методи селекції   
 

Вид – культурна морква (Daucus carota L.) поділяють на 

п’ять підвидів: середземноморський,  афганський, японський, 

сірійський і кілікийський. В Україні культивується 

середземноморський підвид. Культурні сорти моркви є 

складними популяціями, оскільки належать до перехресно-

запильних рослини, тому характеризуються значною мінливістю 

ознак.  

Основний метод селекції моркви – добір, який 

використовують на різних етапах роботи. Залежно від мети він 

може бути одноразовим, повторним і безперервним. В селекції з 

аллогамними популяціями завжди застосовується багаторазовий 

добір. (Аллогамія – чужозапилення, при якому приймочка 

запилюється пилком іншої квітки того ж виду. Те саме  що й 

перехресне запилення).  

В роботі з морквою застосовують два методи добору – 

масовий та індивідуальний, кожен з яких ділиться на ряд 

варіантів.  

Простий масовий добір. З вихідної популяції добирають 

елітні рослини за комплексом тих ознак, які прагнуть закріпити в 

майбутнього сорту. Далі серед них після додаткового аналізу, при 

потребі, здійснюють повторний добір кращих рослин. Отримане 

наступного року насіння об’єднують і створюють нову 

популяцію. Запилення контролюють. З вихідного матеріалу 

вибраковують рослини які мають відхилення від основної 

популяції.  

Поліпшуючий масовий добір. З кращий  рослин еліти 

добирають групу найкращих – супереліти. Обидві групи 
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висаджують на окремих ділянках. Далі використовують насіння 

супереліти. 

Індивідуальний добір.  При цьому доборі насіння від 

виділених рослин не змішують, висівають на окремих ділянках. 

Наступні генерації вивчають також окремо. Індивідуальний добір 

має свої недоліки: запилення, як правило, неконтрольоване, 

спостерігається інцухтування. 

Метод половинок. При цьому методі зібране насіння з 

кращих рослин ділять на дві частини. Одну частину висівають і 

аналізують якісні показники цієї генерації. Друга частина насіння 

зберігається в контрольованих умовах. Кращі родини відмічають. 

Наступного року висівають насіння лише кращих родин, яке 

зберігалося в резерві. 

Контрольоване перезапилення. Застосовується для 

збереження генетичної чистоти добірних родин, які розмножують 

окремо в ізольованих умовах, на окремих ділянках. 

Індивідуально-родинний добір. При цьому методі насіння з 

кожної кращої рослини висівають на окремих ділянках. Після 

загальної оцінки кожної родини вибраковують ті, в яких присутні 

рослини з небажаними ознаками.  

Індивідуальний добір з наступним примусовим само-

запиленням. Кращі форми висаджують окремо. Під час цвітіння 

квітконоси кожної ізолюють, проводять ручне самозапилення 

(інцухт, інбридинг). Цей метод є основним при створенні 

інбредних ліній (інцухт-ліній) в гетерозисній селекції. 

В гетерозисній селекції для визначення загальної та 

специфічної комбінаційної здатності ліній чи сортів  

використовують такі типи схрещування: діалельні, топкрос, 

полікрос. 

Метод штучного створення вихідного матеріалу за 

допомогою мутагенезу. 

Метод гібридизації – найефективніший метод поєднання 

бажаних та корисних властивостей і ознак в гібридному 

поколінні. При цьому застосовують прості (діалельні) та складні 

схрещування: повторні (бекрос), конвергентні, ступінчасті, 

насичуючі та міжгібридні.  

Метод конвергентної селекції. Цей метод ґрунтується на 

застосуванні паралельних насичуючих схрещувань різних сортів-
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донорів з однією рекурентною батьківською формою. Мета – 

передача одночасно декількох цінних ознак. 

 

Схема селекційного процесу та вихідний матеріал 

в селекції моркви 
 

Комплекс виконуваних робіт ділять на три етапи: пошук і 

створення вихідного матеріалу, добір і випробування. До початку 

роботи моделюють майбутній сорт, програмуючи його ознаки та 

властивості. Далі оцінюють зібраний вихідний матеріал за 

ознаками і виділяють кращі форми. При необхідності створюють 

популяції штучного матеріалу (рис. 19). 

Вихідним матеріалом в селекції моркви є сортовії, гібридні 

популяції та штучно створені (мутантні форми)та лінії. 
Вихідний матеріал на вміст біологічно активних речовин:   

- сухі речовини – сорти Шантане Сквирська, Carovit, 

Berlicumer carona, Chantenay Red Cored, Chantenay, Amsterdam 

Forcing, Amager lynke garot, Nantaise a’forcer та інші; 

- каротин –  Шантане Сквирська, Blacon, Joba, Chantenay 

Red Cored, Рогнеда, Вітамінна 6;  

- високий вміст цукру – Шантане Сквирська Berlicumer 

carona, Amager, Chantenay, Carovit, Norbenno; 

- аскорбінова кислота – Karotka, Carovit, Berlicumer carona, 

Вітамінна 6; 

- адаптивність і висока продуктивність – Нантська 

Харківська, Flakes Laros, Chantenay, Giffor, Carovit, Scarlet, 

Волзька, Консервна, Оленка, Шантане Сквирська, Артек, 

Вітамінна 6; 

- висока товарність коренеплодів – Nantes Improved 

(Канада), Місцева з Чилі, Лосиногородська (Росія), Оленка, 

Шантане Сквирська, Flakkee, Corrina SV, Derlanda F1, Fedore, 

Чумак F1, Ранок F1. 

В окремі роки 100% товарність забезпечують українські 

сорти Оленка, Яскрава, Анна і Консервна.  

Селекція на скоростиглість тісно пов’язана з 

холодостійкістю. Перспективними є сорти Оленка (формує 

коренеплоди за 50-60 днів), Нантська 4 (російська селекція), 

Nantes Expres Osenia (Данія), Half Long Nanter (Норвегія), Kinko і 

San (Японія) Rotella (Німеччина). З середньостиглих заслуговує 
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на увагу Шантане Сквирська, пучкова стиглість якої настає через 

60 днів, а технічна через 100-115 днів. 

 

І етап. Пошук і створення вихідного матеріалу 

Вихідний 

матеріал 

 Дикорослі рослини 

Сортові 

популяції 

Селекційні 

місцеві сорти 

 Інтродуковані 

сорти 

Гібридні популяції 

Мутанти 

 

ІІ етап. Добір 

Перше 

покоління 

Оцінка рослин популяції і виділення 

кращих для розмноження 

Розмноження або створення популяції 

наступного покоління 

Друге покоління 

Оцінка рослин популяції і виділення 

кращих для розмноження 

Розмноження або створення популяції 

наступного покоління 

Третє покоління 

Оцінка рослин популяції і виділення 

кращих для розмноження 

Розмноження або створення популяції 

наступного покоління 

і т.д                           (до створення популяції з запланованими 

ознаками) 

   

ІІІ етап. Випробування 

Контрольне 

Конкурсне, або станційне і екологічне 

Державне 

 

Рис. 20. Схема селекційного процесу створення сортів 

моркви. 

 

 

Для конвеєрного надходження продукції рекомендують 

сорти Нантську Харківську та Яскраву. 
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Вихідний матеріал на придатність до механізованого 

збору урожаю повинен мати такі ознаки: вертикальне 

розташування міцних не полягаючи листків, міцне кріплення 

розетки листків і головки, легке відокремлення коренеплоду від 

ґрунту, форму і розмір коренеплоду, які забезпечують мінімальне 

травмування (не менше 80%), стійкість до розтріскування, 

одномірність коренеплодів, стійкість шкірки до травмування. 

Для селекційної роботи на придатність до механізованого 

збору пропонують сорти: 

- за довжиною коренеплоду – Геранда, Шантане 

Сквирська, Консервна, Нантська Харківська, Нантська 14, 

Оленка; сорти сортотипу Амстердамська-Лосино-

островська; Chantenay, Nantes, Nairobi F1, Nantes Romasa; 

- за стійкістю до розтріскування –  Нантська Харківська, 

Консервна, Рогнеда, Амстердамська, Оленка Геранда та 

ін.; 

- гладкі коренеплоди – Оленка, Нантська Харківська, 

Nairobi F1, Шантане Сквирська, Вітамінна 6, Артек та ін.; 

- за стійкістю до ударів – Нантська Харківська, Геранда, 

Шантане Сквирська, Консервна, Артек, Оленка,  Scarlet 

Nantes, Rota; 

- міцне кріплення розетки до головки – Kazan F1, Berjo 

F1, Flakton F1, Місцева з Чилі, Вітамінна 6, Оленка, 

Нантська Харківська; 

- вертикальне розташування розетки – НДІОГ, Артек, 

Воронезька, Нантська Харківська, Оленка, Flakes Laros, 

Nantes, Nairobi F1, Каллісто F1 та ін.. 

 

Апробаційні ознаки моркви 

 
Оскільки культурні сорти моркви, як і будь-якої іншої 

перехреснозапильної культури, є складними популяціями, то для 

них є характерною мінливість ознак.  

Ознаки рослин першого року життя. Форма розетки: 

піднята, напівпіднята і розлога. У диких форм розетка листків, як 

правило, розлога (рис. 21). 

Розмір розетки: велика, мала, середня.  

Забарвлення листків: ясно-зелене, зелене, темно-зелене. 

Молоді листки забарвлені світліше. 
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Розсіченість листкових пластинок: сильно розсічені, з 

ланцетно-лінійною та ланцетною формою часток третього 

порядку. 

Опушення черешків і листків: голі без опушення, з рідким 

шорстким опушенням, густим шорстким опушенням. 

 

 

 
 

Рис.21. Форма розетки листків моркви: 

1 – піднята; 2 – напівпіднята (розкидиста); 3 – розлога.  

 

Забарвлення шкірки коренеплоду: біле, біле з зеленою 

голівкою, ясно-жовте, жовте, жовто-помаранчеве, помаранчеве 

різних відтінків, червоне різних відтінків. Це – найбільш стала 

апробаційна ознака. Характерне забарвлення коренеплодів 

з’являється лише в технічній зрілості. У молодих рослин 

коренеплід має ясніше забарвлення.   

Забарвлення м’якоті та серцевини коренеплоду: біле, 

жовте, і помаранчеве різних відтінків. Проте, в деяких сортів та 
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навіть окремих коренеплодів в межах сорту, серцевина буває 

ясніша за м’якоть. 

Форма коренеплоду: округла, овальна, зрізано-конічна, 

циліндрична, конічна, веретеноподібна (рис. 22). Ця апробаційна 

ознака надзвичайно важлива, оскільки тісно корелює з 

скоростиглістю, та іншими властивостями. Як правило, сорти з 

укороченими округлими коренеплодами скоростигліші, ніж з 

довгими конічними і веретеноподібними. Форма коренеплодів 

змінюється під впливом ґрунтово-кліматичних умов. На легких 

ґрунтах та при нестачі вологи у сортів з укороченими 

коренеплодами формуються довші. 

 

 
 

Рис. 22. Схема форм коренеплодів моркви. 

 

Індекс форми (співвідношення висоти до діаметра) служить 

для характеристики форми коренеплоду і змінюється залежно від 
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сорту від 1 до 9 і більше. За цією ознакою коренеплоди ділять на 

дуже короткі (близько 1), вкорочені (2-3), видовжені (3-5), 

продовгуваті (5-8), довгі (понад 8). 

 

 
 

Рис. 23. Форма головки коренеплодів моркви: 

1 – плеската; 2 – слабо ввігнута; 3 – сильно ввігнута; 4 – 

випукла. 

 

 
 

Рис. 24. Шкала поверхні коренеплодів моркви: 

1 – гладенька з слабо вираженими вічками; 2 – гладка з 

вираженими вічками; 3 – нерівна з вдавленими вічками; 4 – слабо 

горбкувата; 5 – сильно горбкувата; 6 – горбкувата з грубими 

коренями; 7 – сильно розрослими коренями; 8 – сильно 

розгалужені (при пошкодженні головного кореня). 
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Форма головки коренеплодів моркви: плеската, слабо 

ввігнута, сильно ввігнута, випукла (Рис. 23). 

Розміри головки коренеплоду: широка, середня і маленька. 

Розмір головки тісно корелює з розміром сердечка. 

Поверхня коренеплодів: буває гладенька з дрібними, 

середніми і великими вічками з різною ступінню виразності, і 

тонкими або товстими бічними корінцями, або з дрібними, 

середніми і великими горбочками, які переходять в малі, середні 

або великі розгалуження (рис. 24). 

Серцевина коренеплодів грубіша за м’якоть, містить менше 

цукру г гірша на смак. Розмір серцевини змінюється від 20 до 

90% від діаметра коренеплода (рис. 25), і прямо корелює з 

кількістю листків та їх розміру. Форма серцевини на перерізі 

коренеплоду буває округла з рівними краями, хвилясто-округла, 

гранчасто-зірчаста і зірчаста (рис. 26).  

Формування властивих сорту ознак коренеплоду моркви 

завершується при повному достиганні, тому апробацію слід 

розпочинати у фазі повної технічної стиглості.  

 

 
 

Рис. 25. Шкала величини серцевини коренеплодів моркви: 

1 – дуже маленька; 2 – маленька; 3 –  середня; 4 – велика; 5 – 

дуже велика. 
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Рис. 26. Шкала форми серцевини у коренеплодів моркви: 

1 – округла; 2 – хвилясто округла; 3 – гранчасто-зірчаста; 4-6 - 

зірчаста  

 

Ознаки рослин другого року життя враховуються при 

сортовому обстеженні. Насінники поширених сортів моркви 

представлені мало-,  середньо- і багатостебловими формами. 

                           

 

 

Рис. 27. Нісінники моркви: а) – малостебловий; б) 

середньостебловий; в) багатостебловий. 
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Сортам з коренеплодами округлої форми властиві 

низькорослі багатостеблові  кущі; сорти з циліндричними 

коренеплодами – середньорослі малостеблові; з конічними – 

середньорослі середньостеблові; з веретеноподібними 

коренеплодами – високорослі середньо стеблові (рис. 27).    

 

Апробація петрушки 

 

Апробацію петрушки проводять за схемою апробації 

моркви. Але є й свої характерні особливості. Характер листків – 

гладенькі чи гофровані. Кількість листків у розетці – у 

кореневої петрушки –15-40 листків, у листкової з гофрованими 

листками – 10-20, з гладенькими – 50-100 листків. Форма 

коренеплоду –  видовжено-циліндрична, збіжиста, гострокінцева, 

циліндрична, конічна. Розгалуження коренів – корені не 

розгалужуються, слабо галузяться, дуже розгалужуються. 

 

Апробаційні ознаки селери 
 

Культурна селера ділиться на три різновидності: коренева, 

листкова та черешкова. Апробаційні ознаки є спільними і 

специфічними для цих трьох різновидів. Форма розетки – 

прямостояча або розлога. Кількість листків у  розетці – мала 

(10-19), велика (20-30). Розмір листків – дрібні (до 20-35 см 

довжиною), середні (35-50), великі (понад 50 см). Листкові 

черешки – порожнисті або виповнені. Поверхня листків – 

ребриста або виїмчаста. Форма коренеплоду – плескато-округла, 

розширена донизу у вигляді копита; округла з приплюснутою 

нижньою частиною, або просто округла. Кількість бічних 

коренів – багато або мало. 

      

Апробаційні ознаки редьки та редиски 
 

Вид Raphanus sativus L., з двома різновидами за 

географічним поширенням поділяють на дві географічні групи: 

європейську та китайсько-монгольську.  В Україні вирощують в 

основному сорти редьки та редиски європейської географічної 

групи.  
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В межах різновидів редьки і редиски виділяють форми з 

різним забарвленням коренеплодів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Забарвлення коренеплодів різновидів редьки і редиски 

Забарвлення 

коренеплоду 

Різновиди підвидів (var.) 

Редька (Raphanus 

sativus L. ssp. 

hubernus Alef.) 

Редиска (Raphanus 

sativus L. ssp. 

radicola Pers.) 

Біле albus D.C. subalbus Sinsk. 

Чорне niger Sinsk. subniger Sinsk. 

Сіре griseus  D.C. subgriseus  Sinsk. 

Жовте – chloris Alef. 

Червоне або рожеве rubrus Sinsk. rubescens Sinsk. 

Фіолетове violaceus Sinsk. violaceus Sinsk. 

Строкате – striatus Sinsk. 

 
 

Апробацію редьки і редиски здійснюють в стані технічної 

стиглості за відповідними ознаками. 

Цикл розвитку – однорічний, дворічний. Тип розетки – 

розлога, напівстояча, стояча, нещільна, щільна. Форма 

коренеплоду – округло-плеската, округла, овальна, конічна, 

циліндрична, веретеноподібна. Забарвлення коренеплоду – біле, 

жовте, червоне, червоне з білим кінчиком, чорне, фіолетове. 

Червоне забарвлення залежно від сорту буває різних відтінків. 

Розмір коренеплодів – малий, середній, великий і дуже 

великий. Визначають на око або виконуючи відповідні заміри 

(довжина, діаметр чи маса).  

Розетка листків – мала, середня, велика і дуже велика. 

Забарвлення листків – ясно-зелене, зелене, темно-зелене, з 

сіруватим нальотом або без нього. Розміри верхньої частки 

листка у співвідношенні до всього листка.  

Забарвлення квіток. Сорти редиски і редьки з білими 

коренеплодами мають біле і синьо-фіолетове забарвлення квіток. 

Сорти з суцільним червоним забарвленням – яскраво-фіолетово-

червоні. Сорти сортотипу Червона з білим кінчиком – білі або 

ясно-рожеві квіти. 



 55 

На ознаки істотно впливають умови вирощування. Редька та 

редиска посіяна рано навесні, або пізно восени утворює більші 

коренеплоди, а при нестачі вологи – менші, ніж типові для сорту. 

Коренеплоди червоних сортів, які росли при тривалій 

низькій  температурі повітря набувають строкатого забарвлення.   

Контрольні запитання 
1. Яке харчове та економічне значення різних видів і різновидів 

коренеплідних рослин?  

2. Які родини відносяться до групи столових коренеплодів?  

3. Які підвиди й різновиди належать до виду культурної моркви? 

4. Які сортотипи столових буряків використовують у 

городництві? 

5. Які різновиди петрушки, селери, пастернаку, буряків, редьки та 

редиски використовують у городництві? 

6. Як впливають морфобіологічні особливості окремих, городніх 

рослин групи коренеплідних на техніку селекції?  

7. Назвіть головні спільні ознаки коренеплідннх рослин, що 

потребують селекційного поліпшення.  

8. Як успадковуються окремі ознаки  моркви, столових буряків, 

редиски й редьки?  

9. Які методи індукування мінливості в селекції коренеплідних 

рослин?  

10. Які схеми добору найбільш придатні для селекції 

коренеплідних рослин?  

11. Особливості селекції коренеплідних рослин для 

культиваційних споруд закритого ґрунту. 

 

Тест  

Селекція коренеплідних культур 
 

1. Вкажіть види що належать до роду Daucus L. 

а) петрушка; б) морква; в) буряки; г) пастернак; д) редька. 

2. Які з наведених сортотипів буряків формують кулясті 

плоди: 

а) єгипетський; б) кросбі; в) бордо; г) детройт; д) циліндра. 

3. Назвіть підвид редьки, який ми називаємо редискою. 
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а) Raphanus sativus L. ssp. hubernus Alef.; б) Raphanus sativus L. 

ssp.  radicola Pers. в) Raphanus indicus Sinsk. г) Raphanus  landra 

Mant. д) Raphanus caudatus L. 

4. Вкажіть культури у яких спостерігається спорофітна 

система несумісності, що контролюється s-генами з серією 

алелей: 

а) пастернак; б) селера; в) редька; г) редиска; д) петрушка. 

5. Вкажіть ознаки що домінують у моркви: 

а) велика довгаста; б) коротка куляста; в) циліндрична; г) 

тупоконічна; д) гостроконічна. 

6. Вкажіть домінантні ознаки у столових буряків: 

а) видовженість коренеплоду; б) плескатість коренеплоду; в) 

тупоконічність; г) гостроконічність. 

7. Як успадковується синтез флавоціанів та бетанінів у 

столових буряків? 

а) рецесивне успадкування через пру алель них генів; б) 

рецесивний епістаз; в) полігенне успадкування; д) домінантне 

успадкування через дві пари неалельних генів. 

8. Який характер успадкування само фертильності буряків? 

а) рецесивний; б) домінантний; в) полігенний. 

9. Здатність утворювати коренеплід у петрушки ознака: 

а) рецесивна; б) домінантна. 

10.  Для якої з культур найбільш повно розроблені методи 

біотехнології: 

а) петрушка; б) морква; в) буряк; г) редька. 
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Лабораторна робота №5 
Цибулеві культури 

 
1. Систематика цибулевих культур.  

2. Методи селекції.  

3. Схема селекції  

4. Вихідний матеріал. 

5. Апробаційні ознаки 

 

Мета та завдання: вивчити систематику, освоїти методи 

селекції, вихідний матеріал та апробаційні ознаки цибулевих 

культур. 

  

Систематика цибулевих культур 

 

Цибуля і часник належать до родини (Alliaceae Juss.) - 

цибулинних, роду Аllium L. цибуля. Цей рід характеризується 

надзвичайним поліморфізмом. Тривале вирощування видів і 

різновидів в окремих ізольованих один від одно- 

го еколого-географічних зонах спричинило величезне розмаїття в 

будові вегетативних органів, яке ще більше посилилось внаслідок 

інтенсивної селекційної роботи. Різні систематики нараховують 

від 300 до 600 видїв цибулі. В городництві України 

використовують лише цибулю ріпчасту - Аllium сера L.  

(2n = 16), часник Аllium sativum L. (2n = 16), цибулю-шалот- 

Аllium cepa L. Var. ascalonicum (2n = 16); багатоярусну цибулю 

Аllium proliferum Schrod. (2n = 16), які формують здуту 

цибулину; цибулю порей - Аllium porum L. (2n = 32), яка утворює 

довгу несправжню цибулину-ніжку; цибулю батун -  Аllium 

fistulosum L. (2n = 16), цибулю-шніт - Аllium schoenoprasum L. 

(2n = 16;24;32), цибулю-слизун – Аllium nutans L. (2n = 16; 24; 

32; 40; 48; 56; 64; 108), в яких розвивається багаторічне підземне 

стебло (кореневище) і маленькі цибулинки. 

Деякі багаторічні види дикорослої цибулі населення 

постійно збирає, споживає і навіть вирощує на своїх ділянках. 

Цибуля  духмяна (запашна) - Аllium odorum L. (2n = 32), вехмежа 

цибуля  (левурда) - Аllium ursinum L. І. (2n = 14), цибуля 
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переможна (черемша) - Аllium victorialis L. (2n = 16; 32). 

Дикорослі види цибулі мають гострий аромат часнику.  

Види цибулі дуже різняться між собою за формою листя. У 

часнику воно вузеньке, плескате, стрічкоподібне; схоже листя, 

тільки дещо ширше, у цибулі-порею; плескате, вузеньке соковите 

листя у духмяної цибулі; дуже соковите, широке листя має 

цибуля-слизун. У цибулі ріпчастої листя трубчасте, порож- 

нисте, циліндричне, з загостреною верхівкою. На розрізі воно 

серпоподібно вигнуте, з жолобком. Таке ж листя у цибулі-

шалоту, схоже листя у багатоярусної цибулі. Цибуля-батун також 

має трубчасте листя, але на розрізі воно округле без жолобка. 

Дрібне і ніжне трубчасте листя у цибулі-шніту, округле на 

розрізі. Ведмежа і переможна цибулі зовні дуже подібні, їх листя 

нагадує листя конвалії. Рослини ведмежої цибулі мають висоту 

25-45, іноді до 70 см, що у 1,5-2 рази більше, ніж у цибулі 

переможної. 

 

Методи селекції 

 
Основний метод селекції цибулі ріпчастої міжсортова 

гібридизація з наступним добором. З методів добору 

застосовують індивідуальний та родинний. Індивідуальний добір 

передбачає значну вирівняність популяції. Добирають найкращі 

за комплексом господарсько-цінних ознак цибулини першого 

року життя. Рослини розмножують на ізольованих ділянках, 

уникаючи перезапилення іншими сортами. Добір і оцінювання 

наступних поколінь провадять до тих пір поки не досягнуть 

бажаних ознак. Щоб уникнути депресії поєднують індивіду-

альний добір з родинно-груповим. 

Родинний добір – повторення індивідуального, але при 

цьому виділяють кращі сім’ї. Випробування та розмноження 

сімей ведуть індивідуально, але не на ізольованих ділянках, а 

групами сімей, близьких між собою за основними 

господарськими ознаками. 

Схрещування проводять під марлевими чи пергаментними 

ізоляторами, з застосуванням додаткового запилення. При 

інцухтуванні використовують пергаментний папір. Схрещування 

цибулі з попередньою кастрацією квіток та ручному запиленні 
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проводять при генетичних дослідженнях, або коли необхідно 

отримати абсолютно чисте гібридне насіння без домішок. 

Залежно від мети, застосовують прості, складні та  

зворотні схрещування.  

Схема селекції цибулі аналогічна іншим дворічним 

перехреснозапильним культурам (рис. 28). 

 

Схема селекції 
 

Колекційний розсадник 

 

Розсадник гібридизації 

 

Гібридний розсадник 

 

Селекційний розсадник 

 

Сортовипробування 

 

Конкурсне  

 

Виробниче  Державне 

  

Рис. 28. Схема селекційного процесу цибулі 

 

В колекційному розсаднику вивчається зібрана колекція 

сортів і гібридів. Вивчають рослини отримані від висіяного  

насіння, а також через сіянку та розсаду. Через кожні 10 ділянок 

схеми розміщують стандарт. 

Гібридний матеріал отримують в розсаднику гібридизації  

на ізольованих ділянках при природному запиленні, під 

ізоляторами з кастрацією чи без, залежно від мети селекційної 

роботи. Для ізоляції великої кількості рослин використовують 

групові ізолятори-кабіни, або хатинки. 

В гібридному розсаднику вивчають гібриди першого та 

другого покоління, порівнюють з батьківськими формами та 

стандартом. 
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В селекційному розсаднику вирощують родини, відібрані в 

колекційному та гібридному розсадниках (F3-F6). Площа 

облікової ділянки 2-5 м². Стандарт розміщують через 10 ділянок. 

В контрольному розсаднику оцінюють перспективні форми 

і порівнюють зі стандартом. Площа облікової ділянки 5-10 м². В 

контрольному розсаднику можна проводити покращу вальні 

добори. Тривалість випробувань – два-три роки. Кращі 

сортозразки випробовують у виробництві і передають у 

державне сортовипробування. 

 

Вихідний матеріал 
 

Вихідним матеріалом для селекції цибулі служить 

сортимент місцевих сортів-популяцій та інтродукованих сортів з 

Польщі, Угорщини, Болгарії, Іспанії, Росії та ін.. Кращі 

результати отримують добираючи в пари для схрещування сорти 

української та віддаленої селекції. При доборі пар враховують 

домінування ознак і властивостей сортів. 

 

Таблиця 3 

Домінування ознак цибулі в наступному поколінні 

 

Ознаки батьківських сортів Домінування в поколінні 

Жовте або біле х фіолетове Фіолетове 

Багатозачатковість х 

малозачатковість 
Багатозачатковість 

Неправильна форма цибулин х 

кругла, куляста 
Неправильна 

Гострий смак х салатний Гострий, або проміжний 

Лежкі х нележкі Проміжні 

Високий вміст сухих речовин х 

низький 
Проміжні 

 

Кращі сорти-популяції цибулі ріпки української селекції: 

Балаклійська, Марківська, Одеська, Сорочинська, Новоселицька, 

Вергунівська, Чеботарська, Крутянська та ін.. З салатних сортів – 

Ялтинська. 

Селекція гетерозисних сортів ведеться з застосуванням 

ліній з цитоплазматичною чоловічою стерильністю (ЦЧС). 
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Вперше стерильні рослини цибулі отримали в США Г. 

Джонсоном у 1925 р. Далі методом насичуючих схрещувань було 

виведено лінії з ЦЧС, а на їх основі гетерозисні гібриди. 

В Україні стерильні форми цибулі були виявлені ще в 

шістдесятих роках у сорту Балаклійська Харківська, а пізніше 

серед інших сортів. На сьогодні гетерозисну селекцію провадять 

створюючи інцухт-лінії на базі місцевих та інших сортів. 

Виділено генотипи Smsms з цитоплазматичною чоловічою 

стерильністю та генотип Nmsms, закріплювач стерильності, які 

активно використовуються в селекційних програмах на 

гетерозис. 

  

Апробаційні ознаки цибулі 
 

Цибуля ріпчаста. Форма цибулини – плеската, округло 

плеската, округла, овальна, видовжена, довга (рис.29). 

 

 
 

Рис. 29. Схема форм цибулі ріпчастої 
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Забарвлення зовнішніх сухих лусок цибулини – жовте 

різних відтінків, жовто-коричневе, коричневе, червоно-фіолетове, 

фіолетове різних відтінків, рожеве, біле, сріблясто-біле, біле з 

зеленим відтінком. 

Гніздність цибулин – мала (1-2 цибулини в гнізді), середня 

(3-4), велика (більше п’яти). 

Зачатковість – мало зачаткові (1-2 зачатки), середньо 

зачаткові (3-4), багато зачаткові (понад 5) (рис.30).  

Розмір цибулин – дрібні (до 50 г); середні (51-100 г); великі 

(понад 100 г). 

 

 

 
 

Рис. 30. Гніздність і зачатковість цибулі ріпчастої: 

1 – одно гнізда; 2 –  двогнізда; 3 – багатогнізда; 

4 – одно зачаткова; 5 – двозачаткова; 6 – три зачаткова; 7 – 

соковиті луски (а – закрита, б – відкрита). 

 

Міцність (щільність) цибулини – органолептично 

розділяють цибулину міцну, середньої міцності і пухку. 

Забарвлення внутрішніхсоковитих лусок – біле, з 

зеленуватим відтінком, біле з фіолетовим або рожевуватим 

відтінком, біле з забарвленим епідермісом різних відтінків. 

Товщина соковитих лусок – тонкі (до 2 мм), середні (2-3 

мм), товсті (понад 3 мм). 

Смак цибулини – гострий, напівгострий, солодкий.  
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Урожайність – маловрожайні, середньо врожайність, 

високоврожайні. 

Тривалість періоду від появи сходів до масового вилягання 

пера – ранні (до 90 днів), середні (90-110), середньопізні (110-

130), пізньостиглі (понад 130 днів). При вирощуванні сіянкою 

цей період скорочується на 25-40 днів залежно від сорту і умов 

вирощування. 

Розмір листків – великі, середні, дрібні.  

Восковий наліт на листках – сильний, середній, слабкий, 

зовсім нема. 

Кількість насіннєвих стрілок – невелика (1-3), середня (4-

5), велика (понад 5). Висота квітконосних стрілок – короткі (до 

50 см), середні (від 50-100см) і високі (понад 100см). 

 

Апробаційні ознаки часнику 

 

Ширина листків – вузькі, середні, широкі. Забарвлення 

листків – сіро-зелене, зелене, темно-зелене. Восковий наліт – 

слабий, середній сильний, або немає.  Квіткові стрілки – низькі 

(до 25 см), середні (25-100), високі (понад 100 см). Форма 

цибулини – плеската, округло плеската, округла, округло-

асиметрична. 

Зовнішні покривні луски – тонкі, товсті. Забарвлення 

покривних лусок – біле, сріблясто-біле, матово-біле, рожеве, 

рожеве з фіолетовим відтінком. Кількість покривних лусок – 

невелика (1-3), середня (4-6), велика (7-9). 

Маса цибулин – великі (понад 30 г), середні (20-30), дрібні 

(до 20 г). Забарвлення м’якуша зубків – світло-кремове, кремове, 

рожево-кремове.  Смак м’якуша зубків – гострий, напівгострий, 

різкий з сильним ароматом. Розташування зубків в цибулині – 

правильне радіальне, неправильне змішане. Кількість зубків у 

цибулині – невелика (2-4), середня (5-20), велика (понад 20). 

Розміри повітряних цибулинок – дрібні (як зерно проса). 

Середні, великі (як горошина). Форма повітряних цибулин – 

кулясті, клиноподібні, веретеноподібні. 

 

Контрольні за питання 
 

1. Скільки видів налічує родина Alliaceae Juss.? 
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2. Які види цибулі формують трубчасті листочки? 

3. Як закладають розсадник гібридизації у цибулі 

материнськими і батьківськими формами? 

4. Які типи ізоляторів використовують при гібридизації 

цибулі? 

5. В який період приймочка квітки цибулі 

найсприйнятливіша до запилення? 

6. Чи використовують комах при запиленні цибулі? 

7. Який максимальний період зберігання пилку цибулі при 

оптимальних умовах? 

8. Назвіть оптимальні умови зберігання пилку цибулі. 

9. Які підвиди часнику вам відомі? 

10. Вкажіть генотипи цибулі. 

11. Для яких видів застосовують клонів добір? 

12. Які методи селекції використовують в селекційній 

роботі з ріпчастою цибулею і часником? 

 

Тест 

Цибулинні культури 
 

1. Скільки видів налалічує родина Alliaceae Juss.? 

а) 20; б) 150; в) 230; г) більше 300. 

2.  Вкажіть види що розмножуються лише вегетативно. 

а) Аllium sativum L.; б) Аllium porum L.; в) Аllium nutans L.; г) 

Аllium proliferum Schrod.; д) Аllium schoenoprasum L. 

3. Вкажіть позитивні кореляції між біохімічними і 

морфологічними ознаками і лежкістю. 

а) щільне прилягання лусок; б) нещільне прилягання лусок; в) 

низький вміст сухих речовин; г) високий вміст сухих речовин; 

д) високий вміст сухих речовин; е) низький вміст сухих 

речовин; є)тонка шийка. 

4. Які селекційні номери можна оцінювати в селекційних 

розсадниках? 

а) вирощені в однакових умовах, калібровані; б) вирощені в 

різних ґрунтово-кліматичних умовах, некалібровані; в) 

вирощені в однакових умовах з каліброваної сіянки, що 

зберігалася в однакових умовах. 

5. Який добір дає нам генетично однорідний сорт часнику? 

а) індивідуальний добір; б) масовий добір; в) клоновий добір. 
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6. Вкажіть число хромосом у виду Аllium porum L. 

а) 16; б) 32; в) 24; г)40; д) 56. 

7. До якого виду застосовують клоновий добір? 

а) Аllium сера L.; б) Аllium porum L.; в) Аllium nutans L.; г) 

Аllium sativum L. 

8. Яке забарвлення лусок цибулі домінує? 

а) червоне; б) жовте. 

 

9. Вкажіть ознаки цибулі які мають рецесивний характер 

успадкування. 

а)синьо-зелене забарвлення листя; б) без воскового нальоту; в) 

темно-зелене листя; г) з восковим нальотом. 

10. Чи можна порівнювати клони отримані від посіву 

однозубок з клонами отриманими від поділу головки? 

а) так; б) ні. 

11. Який із видів цибуль називають черемшою? 

а)Аllium ursinum L.; б) Аllium victorialis L.; в) Аllium сера L.; г) 

Аllium nutans L.; д) Аllium odorum L.  

12. Яка ознака форми цибулини проявляється неповним 

домінуванням? 

а) плескато-куляста; б)куляста. 

13. Цибуля з якими соковитими лусками 

використовується для сушіння? 

а) білими; б) кремовими; в) зеленувато білими; г) рожево-

білими. 

14. Чи можна проводити оцінку селекційних номерів 

цибулі, отриманих з різних науково-дослідних установ. 

а) можна; б) неможна. 

15. Які з доборів дають сорти-популяції часнику? 

а) індивідуальний добір; б) масовий добір. 
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Лабораторна робота №6 
Пасльонові культури 

 
1. Систематика пасльонових культур.  

2. Методи селекції.  

3. Вихідний матеріал. 

4. Схема селекції.  

5. Апробаційні ознаки. 

 

Мета та завдання: вивчити систематику, освоїти методи та 

вихідний матеріал для селекції, апробаційні ознаки основних 

пасльонових культур. 

 

Томати 

Систематика томатів 

 До родини пасльонових (Solanaceae Pers.) належать 

найпоширеніші в культурі види овочевих плодових культур: 

томат, баклажан, перець і фізаліс. Менше поширені – баклажан 

африканський, паслін, циформадра (томатне дерево). До цієї 

родини належать також  дурман, тютюн, петунія, динна груша 

тощо.  

Найпоширеніший у культурі томат. Томат належить до роду  

Lecopersicon Tourn. Відомо три види томата: звичайний –  

Lecopersicon esculentum Mill., перуанський – Lecopersicon 

peruvianumum Mill. і волосистий – Lecopersicon hirsutum 

Humb.et Bonp. (рис. 31).  Сучасні сорти виду Lecopersicon 

esculentum Mill. підвиду культурного томата (s.sp. cultum Brezh.) 

належать до однієї з трьох різновидностей: томат звичайний (var. 

vulgare), томат штамбовий (var. validum) і томат великолистий 

картоплеподібний (var. grandifolium). Найбільш поширені форми 

томата звичайного. Штамбові форми з компактним стеблом і 

короткими міжвузлями – це переважно середньо- та пізньостиглі 

форми. А томат картоплеподібний, через комплекс рецесивних 

ознак, має понижену фертильність пилку і нижчу врожайність, 

тому менше поширений у виробництві.  
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Рис. 31. Дикорослі види томату: 

 

 а) 1 – перуанський (L. peruvianumum Mill.);  

2 –  волосистий (L. hirsutum Humb.et Bonp.); 

б)  дикорослі різновиди Lecopersicon esculentum Mill. ssp. 

pimpinellifolium Brezh.:  1 – смородино видний (var. 

еupimpinellifolium) 2 – китицевидний  (var. racemigerum). 

 

Методи селекції томатів 
 

Напрямки селекційної роботи відповідають завданням, що 

ставить ринок: для вживання у свіжому вигляді, для консервної 

промисловості, для механізованого збирання, сорти і гібриди F1 

для дієтичного, протекторного і лікувального харчування.  

Основні вимоги для всіх напрямів використання – висока 

врожайність, якість плодів, комплексна стійкість до хвороб. 

Щоб поєднати в одній рослині стільки характерних ознак 

необхідно застосовувати сучасні методи і методики в 
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селекційній роботі. 

Методи селекційної роботи з томатами: добір і детальне 

вивчення різноманітного вихідного матеріалу – комплекс 

методів створення цільового, принципово нового вихідного 

матеріалу, методологія доборів вихідних сортів, ліній для 

схрещування; одержання різноманітних форм-гібридів; 

прогнозування реакції гібридів на зовнішні фактори, 

розщеплення генотипів і добір вихідних рослин в наступних 

поколіннях; методи прискореної оцінки (експрес-методи) та 

ідентифікація кращих генотипів на ранніх етапах селекції; 

зменшення втрат цінних генотипів на різних етапах онтогенезу, 

прискорене розмноження цінних генотипів різними методами 

біотехнології. 
 

Вихідний матеріал томатів для селекції 
 

Вихідним матеріалом, що поєднує цінні для селекції ознаки 

можуть бути сорти на:  

- скоростиглість і дружність дозрівання – Світанок, Іскорка, 

Бахор, Кечкеметі 407, Атласний, Флора, Каліфорнійське 

Чудо, Геркулес, Надежда; 

- скоростиглість і стійкість до розтріскування – 

Опитнянець, Робот, Пілмекс, Віс, Андрія 817, Марюшка, 

Онікс та інші; 

- скоростиглість і високий вміст сухої речовини – 

Київський 139, Сливовидний 59, Либідь, Банан, Вінета, Де 

Барао, Валт, Придніпровський та ін.. 

Гетерозисна селекція: 

- для свіжого вживання плодів – Флора, Бахор, Динамо, 

Веселка, Атласний, Антей, Геркулес та ін.; 

- для механізованого збирання – Аміко, Новичок, 

Волгоградець, Серпневий, Онтарія 811, Лінії: АВК, ІКТ, 

ІКТХ; 

- на основі функціональної чоловічої стерильності – 

Світанок ps, Невський ps, Талаліхін ps, Київський 139 ps, 

Колджей ps та ін.; 

- для створення гібридів зі штамбовим кущем – Консервний 

Київський, Донецький 3/2-1, Донбас Лісен, Альтаїр, 

Лучник, Юта та ін.; 
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- для тривалого зберігання плодів – Жираф, Cornel 111, 

GCR 946, Флорин, Флонор та ін.;  

- для плодів з високим вмістом каротину – Жовтоплідний, 

Апельсин, Дружба, Слава Молдови, Златоглазка, Ауріка, 

Хурма, Ананасовий, Каробетта.  

 

Генетичне розмаїття адаптивних форм створюють 

різними методами гібридизації чи штучного мутагенезу. 

Видозміни томата можуть викликати щеплення на баклажан, 

тютюн чи паслін. Генетичні зміни стимулюють вірусні 

захворювання та інші чинники (нематоди). Спадкові зміни 

відбуваються під впливом температурних шоків, передозування 

добрив, обробіток гербіцидами чи іншими пестицидами. 

Ефективними мутагенами є лазерне, ультрафіолетове, гамма-

опромінення, високої напруги електричні та гравітаційні поля та 

інші.  

Не всі вихідні сорти дають високу ступінь рекомбінантних і 

трансгресивних перетворень. До вихідних форм з високою 

рекомбінантною здатністю належать сортозразки: Світанок, 

Іскорка, Флора, Лагідний, Київський 139, Улибка, Вікторина,  

Бахор та  інші. 

Добрі результати отримують при схрещуванні диплоїдних 

форм томатів з тетраплоїдними. В поколіннях F2 і F3 в два рази 

більше утворюється селекційно цінних рекомбінантів. 

Формування нових цінних біологічних властивостей 

досягають складною ступінчастою гібридизацією, поступово 

включаючи все нові і нові сорти, в результаті вдається поєднати в 

одному організмі цінні властивості кількох сортів. 
 

 Схема селекції 
 

Добирають колекцію вихідного матеріалу. Для цього 

служать сорти, гібриди та мутантні форми томатів. 

Селекційні розсадники. Насіння плодів від схрещування 

формує гібриду популяцію першого покоління F1. Її можна 

вивчати в одному-двох повтореннях. Достатньо 7 рослин в 

сортозразку. При гетерозисній селекції в трьох-чотирьох. В F2 

вивчають до 100 гібридних популяцій, кожна з яких налічує від 

500 до 1000 рослин. Через кожні 20 сортозразків розміщують 



 70 

сорт-стандарт. Наступні покоління вивчають розміщуючи 

стандарт через кожних 10 сортозразків. В кожному сортозразку 

не менше 10 рослин. 

 
Розсадник вихідного матеріалу 

сорти гібриди мутанти 

 

Розсадник гібридизації 

 

Оцінка      ЗКЗ      СКЗ 

 

Розмноження 

Р1Р2 з постій-

ним поліпшу-

ючим добором 

Виробниц-

тво гібрид-

ного 

насіння 

 Контрольне випробування 

Конкурсне Екологічне Виробниче 

 

Розмноження 

Р1Р2 

Виробництво 

гібридного 

насіння 

 Державне сортовипробування 

 

Рис. 32. Схема створення гетерозисних гібридів томата. 

 

Попереднє сортовипробування здійснюють із зразками, які 

виділилися з селекційних ліній в F8-F12. Площа ділянки 10-25 м². 

Повторення чотирикратне. Стандарт розміщують через 5-10 

сортозразків. 

В основному сортовипробуванні вивчають форми, що 

виділилися у попередньому сортовипробуванні. Для повного 

вивчення сортів здійснюють екологічне та виробниче 

сортовипробування. Новий виділений сорт передають у 

державне сортовипробування. 

 

Апробаційні ознаки томатів 

 
Кущ: звичайний (індетермінантний) – з високим сильно 

розгалуженим лежачим стеблом; детермінантний – низько-

рослий, швидко завершує вегетацію і пагони закінчуються 

суцвіттям; штамбовий – має стійке основне стебло, яке слабо 

галузиться, кущ має компактну форму.  
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Рис. 33. Схема симподіального галуження стебла з 

індетермінантним (А) і детермінантним (В) типом куща:  

1 – окремі подіуми; 2 – суцвіття; 3 – черешки листків. 

 

 
 

Рис. 34. Типи листків у томатів: 

1 – звичайний сильно розсічений: 2 – проміжний; 3 – 

картоплеподібний, або слабо розсічений. 

 

Кущі всіх трьох типів за розміром і облистненістю дуже 

різні. Розрізняють кущі сильнорослі, середньо рослі, низькорослі 

(карликові) з різною ступінню облистненості: мало-, середньо- та 
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сильнозалистнені.  

Морфологічні ознаки листка. Листки за формою бувають 

звичайні сильно розсічені або проміжного типу і картопляного 

типу (рис.34). Звичайний тип листка зустрічається набагато 

частіше.  

Характер, форма і ступінь розсіченості у цього типу листків 

є сортовою ознакою. Кількість основних часток листка може 

бути три пари, а в окремих сортів чотири з однією верхньою. 

Краї часток листка можуть бути цілими, слабо та дуже 

розсіченими, з тупими чи гострими кінцями. За формою частки 

можуть бути овальними, яйцеподібними, видовжено-яйце-

подібними, широко-ланцетними та ланцетними. Часточки 

можуть бути округлими, яйцеподібними, видовжено-яйце-

подібними та ланцетними. Кількість часток і часточок може 

бути мало (1-5) і багато (понад 5). Морфологічні ознаки листка 

можуть змінюватися залежно від розташування листка на 

рослині. Як правило листки нижнього і середнього ярусу 

нормально розвинені, верхнього часто недорозвинені з меншою 

кількістю часток і часточок. 

Суцвіття – китиця різних типів (рис. 35). 

  

 
 

Рис. 35. Типи суцвіття томату: 

1 – просте; 2 – проміжне (напівскладене); 3 – складне; 4 – 

дуже складне. 
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За структурою суцвіття з представлених на рисунку типів 

бувають: компактні (плоди притиснуті); нещільні (плоди 

розміщені рідко); середньо щільні (проміжний тип між першим і 

другим). 

За довжиною суцвіття бувають короткі (12-15) середні 

(16-30) і довгі (понад 30 см). Тип суцвіття може залежати від 

розміщення суцвіття на рослині. Як правило, нижні суцвіття 

складніші. На розвиток суцвіть впливають умови року. При 

несприятливих умовах для запилення суцвіття розвиваються 

слабші. 

Форма плодів характерна сортова ознака (рис. 36). За 

формою плоди бувають округлі, округло-ребристі, овально-

видовжені, еліпсоподібні, плескато-округлі, слабо-ребристі, 

перце-подібні, грушоподібні, сливо-подібні, вишне-подібні, 

смородино-подібні. 

 

 
 

Рис. 36. Форма плодів томатів: 

1 – округла; 2 – округло ребриста; 3 – овально-видовжена;  

4 – еліпсоподібна; 5 – плескато-округла; 6 – мало ребриста; 

7 – сильно ребриста; 8 – перцеподібна; 9 – грушоподібна;  

10 – сливо подібна; 11 – вишнеподібна; 12 – смородино 

подібна. 
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Забарвлення плодів  у більшості плодів помідорів червоне 

або оранжево-червоне. І залежить від забарвлення м’якуша.  

Забарвлення м’якуша буває червоне, біле, помаранчеве, жовте і 

зелене. Шкірка плоду буває без забарвлення, або забарвлена в 

рожевий, жовтий чи зелений колір, часто буває з зеленою плямою 

біля плодоніжки. 

Поверхня плодів буває гладенька, слабо-, середньо- і сильно 

ребриста. За розміром  плодів плоди бувають великі (понад 100 

г), середні (60-100) і дрібні (до 60 г). Поверхня і розмір плодів у 

томатів можуть змінюватися під впливом кліматичних умов і 

умов вирощування. При нестачі вологи і недостатніх умовах 

живлення плоди дрібніють. 

Камерність плодів. Кількість камер у плодах томатів 

змінюється від 2 до 20 навіть більше. За цією ознакою сорти 

ділять на мало-камерні (2-5 камер), середньо-камерні (6-9) і 

багатокамерні (понад 9) (рис.37).  

   

 

 
 

Рис. 37. Кількість камер та характер їх розміщення: 

1 – мало камер; 2 – середня кількість камер; 3 – багато з 

правильним розміщенням камер; 4 –  багато  з неправильним 

розміщенням камер. 
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Розташування камер може бути правильне і неправильне. 

Камерність плодів залежить від сорту і умов вирощування. Мало 

камерні містять більше насіння, ніж багатокамерні. 

 

В плодах томатів є різна кількість насіння від 20 до 300 

штук. За формою насіння у томатів буває яйцеподібне або 

ниркоподібне, загострене до основи, світло-сірого або жовто-

сірого забарвлення, вкрите короткими міцними волосками. 

Насіння культурних сортів більше, ніж диких видів. 

За тривалістю вегетаційного періоду всі сорти помідорів 

ділять на ранньостиглі (100-105 днів), середньоранні (106-110), 

середні (111-115), середньопізні (116-120) і пізні (більше 120 

днів). 

 

Перець 

 
Рід перець – Capsicum Tourn належить до родини 

пасльонових – Solanaceae Pers. У межах роду Capsicum Tourn 

виділено чотири види перцю: перець однорічний – Capsicum 

annuum L., який у природі є багаторічною рослиною, але 

культивується, як однорічна, перець кущовий –  C. frutescens L., 

перець опушений –  C. pubescens R. et P. і перець сережковий  – 

C. pendulum Wild. Усі види перцю зростають у природі в країнах 

Південної та Центральної Америки. 

Серед чималого розмаїття форм перцю виду Capsicum 

annuum L. виділяють 13 різновидностей. За О.І. Філовим, вид 

Capsicum annuum L. поділяють на: підвид солодкого перцю – 

Capsicum annuum L. ssp. grosum (L.) – великоплідний, і три 

підвиди гіркого перцю:  Capsicum annuum L. ssp. аcerum Mill. – 

великий гострий, Capsicum annuum L. ssp. microkarpa Fil. – 

дрібноплідний, Capsicum annuum L. ssp. spontaneum – 

дикоростучий.  

Підвид солодкого перцю Capsicum annuum L. ssp. grosum 

(L.) за формою плоду ділять на різновидності: var. ovatum Fing. – 

конусоподібні,  var. cordatum Fing. – болгарські, var. pomifera 

Fing. - помідороподібна, var. latum Erw. –  дзвоноподібна, var. 

cilindricum Fil. – циліндрична.  

Як і томати перець самозапильна культура. 
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Апробаційні ознаки перцю 
 

Забарвлення сходів: зелене, світло-зелене з фіолетовим 

відтінком, фіолетове. Висота рослин: дуже низькі (до 25 см), 

низькорослі (26-45), середні (46-65) високорослі (66-85) та дуже 

високі (понад 85 см). 

Розгалуження стебла: штамбове (одне стебло, яке 

розгалужується біля верхівки); кущове (розгалуження мають 

довжину, яка перевищує довжину основного стебла. 

 

 

        

 
 

Рис. 38. Форма плодів перцю: 

1 – плескато-округла; 2 – кубовидна; 3 – циліндрична; 4 – 

конусоподібна;  5 – видовжено-конусоподібна; 6 –  призмо-

подібна; 7 –  видовжено-округла; 8 – хоботоподібна;  

9 –  кулеподібна. 

 

Форма рослини в поперечному перерізі: округла, кутаста, 

чотири- чи п’ятигранна. 

Забарвлення стебла: світло-зелене, у вузлах фіолетове, 

зелене, зеленувато-коричневе з різною інтенсивністю пігментації, 

темно-фіолетове.  

Забарвлення листків: світло-зелене, зелене, темно-зелене, 

оливково-чорне. 
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Форма листка: округлояйцеподібна з загостреним 

кінчиком, яйцеподібно-видовжена, ланцетоподібна. 

Розмір листкової пластинки:  мала (менше 4,5 см), 

середня (5-9) і велика (понад 9 см). 

Форма плодів перцю: плескато-округла, кубовидна, 

циліндрична, конусоподібна, видовжено-конусоподібна,  призмо-

подібна,  видовжено-округла, хобото-подібна, кулеподібна 

(рис.38). 

 

Баклажани 
 

До родини Solanaceae Pers., роду Solanum належать 

баклажани – Solanum melongena L. Вид поділяють на 5 підвидів:  

дикоростучий – ssp. agrestis Fil., східний – ssp. оrientale, західний 

– ssp. оccidentale, південно-азіатський –  ssp. meridionale Fil. 

(indcum Haz.), напівкультурний –  ssp. subspontancum.  

Східний підвид об’єднує скоростиглі і середньостиглі 

форми, з невеликим розкидистим кущем, тонкими пагонами 

фіолетового забарвлення. Плоди кулясті, грушоподібні або 

змієподібні.  

Західний підвид за термінами дозрівання плодів 

представлено пізніми і середніми формами, рослини сильнорослі 

і високорослі. Стебла зелені і товсті. Плоди циліндричні, 

грушоподібні, кулеподібні. Південно-східний, або індійський, 

підвид представлений різними формами: культурними, 

напівдикими і декоративними.  

 

Апробаційні ознаки баклажанів 
 

Забарвлення сходів: фіолетове, зелене. Форма сім’ядолей: 

списоподібна, ланцетоподібна, округло ланцетоподібна, яйце-

подібна. Висота куща: дуже високі (70-125 см), високі (60-70), 

середні (40-60), низькі (25-40), дуже низькі (13-25). Ширина 

куща: широкі (60-90 см), середні (40-60), вузькі (20-30). Форма 

основного стебла: стебло штамбове (точка розгалуження на 

висоті 15 см), напівштамбове (10-15), кущисте (3-10 см). 

Розложистість куща: розлогий (ширина більша ніж висота), 

напіврозлогий (ширина рівна висоті), зімкнутий (ширина менша 

ніж висота). 
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Забарвлення куща: темно фіолетове, фіолетове, ясно-

фіолетове, зелене.  

Розмір листкової пластинки: дрібна (довжиною 6-10 

см),середня (10-15), велика (понад 15 см). Форма листкової 

пластинки: широкоовальна, овально-загострена, яйцеподібна, 

яйцеподібно-загострена, ланцетна. Порізаність листка: велика, 

середня, слабка, відсутність. Форма вирізів: гострокутна, 

округла. Форма країв листка – листя з торочками і без них. 

Опушеність нижнього боку листка: велика, середня, мала. 

Положення листка: обвислі, не обвислі.  

Кількість квіток у пазусі: одна, дві-три, більше трьох. 

Розмір квіток: дрібні (1,2-3 см в діаметрі), середні (3-4,5), великі 

(4,5-6).  

Забарвлення  чашечки: зелене, ясно-зелене, темно-зелене, 

фіолетово-зелене, фіолетове. Забарвлення віночка: синьо-

фіолетове, фіолетове, ясно-рожево-фіолетове з яскраво-

фіолетовими жилками, ясно-рожево-фіолетове, біле. Фома 

пелюсток: гострокутні, тупі.  

Положення плодів: лежать на землі, торкаються землі, 

висять. Одночасна кількість плодів  на рослині: 1-2, 3-7, 8-15, 

25. Розмір і маса плоду: дуже великі (1000-2000 г),  великі (400-

900), середні (200-400), дрібні (100-200), дуже дрібні (50-100). 

Форма плоду: сплющена, куляста, короткогрушоподібна, 

грушоподібна, овальна, циліндрична, серпоподібна та 

змієподібна (рис. 39).  

Довжина плодів: короткі (6-11 см), середні (12-25), довгі 

(25-40), дуже довгі (40-70). Забарвлення товарного плода: 

фіолетове, чорно-фіолетове, темно-фіолетове, ясно-фіолетове, 

бузково-смугасте, біле, сіро-зелене. зелено-смугасте Забарвлення 

насіннєвого плоду: буро-зелене, буро-жовте, коричнево-буре,  

сіре, червоно-фіолетове, яскраво-жовте. 

Забарвлення м’якуша: зеленувате, зеленувате по краях, 

біле. Щільність м’якуша: дуже щільний, середній, крихкий. 

Смак м’якуша: солодкий, без смаку, з гіркотою, дуже гіркий. 

Кількість насіння в плоді: мала, середня, велика. 

Забарвлення насіння: жовте, буро-жовте, буре.  

Скоростиглість: скоростиглі, середньостиглі, пізньостиглі 
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Рис. 39. Форма плодів баклажанів: 

1 – сплющена; 2 – куляста; 3 – короткогрушоподібна; 4 – 

грушоподібна; 5 – овальна; 6 – циліндрична; 7 – серпоподібна; 

8 – змієподібна. 

 

 

Фізаліс 
 

До родини Solanaceae Pers. належить рід – Phisalis L. 

Відомо до 75 видів цього роду. Більшість видів – однорічні, але є 

й багаторічні. Культурні форми фізалісу об’єднують у дві групи: 

південно-американска і мексиканська. До південно-

американської групи відносять "ягідні" види з дрібними 

солодкими ароматними плодами. В Україні з південно-

американської групи видів вирощують фізаліс полуничний – 

Phisalis pubescens L. і перуанський –  Phisalis peruviana L. 

Найбільш поширений у культурі – мексиканський фізаліс виду – 

Phisalis ixocarpa L. Brot., за деякими систематиками – 

мексиканський томат (Phisalis aequata L.). Ці рослини – з 

великими плодами від 30 до 60 г, плоди не солодкі. 

 

 



 80 

 

Контрольні питання 
 

1. Вкажіть підвиди помідорів? 

2. Які різновиди підвидів помідорів мають сливо подібні 

плоди? 

3. Скільки видів перцю поширено у Центральній та Південній 

Америці? 

4. Скільки різновидів перцю культивують в Україні? 

5. Що таке індетермінантні форми галуження? 

6. Після скількох китиць детермінантні форми перестають 

рости у висоту? 

7. Яка з культур родини Пасльонових найкраще 

відселектована? 

8. До якої групи за особливостями запилення належать 

пасльонові? 

9. Які ознаки прояву гетерозису у помідорів? 

10. Які методи селекції застосовують для помідорів, перців і 

баклажанів? 

 
 

Тест  

Селекція плодових овочевих культур 
 

1. Вкажіть культуру, що належить до роду Lecopersicon 

Tourn. 

     а) перець; б) баклажани; в) томати; г) фізаліс; д) огірки. 

2. Які форми росту куща томатів вважаються кращими 

для промислового виробництва? 

а) ін детермінантні; б) детермінантні. 

3. Вкажіть терміни достигання плодів середніх форм 

томатів, днів. 

а) 80-90; б) 95-105; в) 110-119; г) 120-130. 

4. Що собою являють трансгресивні форми томатів? 

а) нащадки, що зберегли частину ознак материнської чи 

батьківської форм; 

б) нащадки, що об’єднують ознаки і материнської і 

батьківської форм; 

в) нащадки, що несхожі на материнську і батьківську форми. 
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5. Скільки рослин F1 гібридної популяції вирощують в 

одному повторенні при гетерозисній селекції? 

а) 5; б) 7; в)10-20. 

6. Скільки сортозразків томатів вивчають в основному 

сортовипробуванні? 

а) 2-3; б) 5-10; в) 10-20; г) 25-50. 

7. Вкажіть культури, що належать до родини Solanaceae 

Pers. 

а) огірки; б) баклажани; в) перець;  г) гарбузи; д) фізаліс. 

8. У томатів з яким типом росту куща формуються плоди 

великої маси? 

а) індетермінантні; б) детермінантні. 

9. Вкажіть терміни достигання плодів ранніх форм 

томатів, днів. 

а) 80-90; б) 95-105; в) 110-119; г) 120-130. 

 

10. В якому поколінні найбільше виникають генотипові 

розмаїття? 

11. а) F1; б) F2; в) F3 г) F4; д) F5-10. 

 

12. Скільки рослин F1 гібридної популяції томатів 

достатньо вирощувати в одному повторенні при синтетичній 

селекції? 

а) 5; б) 7; в) 10-20. 

13. Скільки сортозразків томатів вивчають у 

колекційному розсаднику? 

а) 2-3; б) 5-10; в) 10-20; г) 25-50. 

14. Вкажіть латинську назву підвиду солодкого перцю. 

а) Capsicum annuum L. ssp. аcerum Mill.; б) Capsicum annuum 

L. ssp. grosum (L.); в) Capsicum annuum L. ssp. spontaneum; г) 

Capsicum annuum L. ssp. microkarpa Fil. 

15. У томатів з яким типом росту куща спостерігають 

рожеве чи жовте забарвлення плодів? 

а) ін детермінантні; б) детермінантні. 

16. Вкажіть терміни достигання плодів ультраранніх 

форм томатів, днів. 

а) 80-90; б) 95-105; в) 110-119; г) 120-130. 

17. Що собою являють рекомбінантні форми томатів? 
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а) нащадки, що зберегли частину ознак материнської чи 

батьківської форм; 

б) нащадки, що об’єднують ознаки і материнської і 

батьківської форм; 

в) нащадки, що несхожі на материнську і батьківську форми. 

18.  Вкажіть терміни достигання плодів дуже ранніх форм 

перців? 

а) 100; б) 101-120; в) 121-135; г) понад 135. 

19.  Вкажіть основний спосіб отримання насіння гібридів 

F1 у баклажана 

а) кастрація та штучне запилення; б) вільне запилення двох 

ліній; в) перезапилення декількох сортів баклажанів з 

використанням бджіл. 
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Лабораторна робота №7 
Культури родини Гарбузових  

 
1. Систематика культур родини Гарбузових.  

2. Методи селекції.  

3. Вихідний матеріал. 

4. Схема селекції.  

5. Апробаційні ознаки. 

 

Мета і завдання: вивчити систематику, методи селекції 

вихідний матеріал та апробаційні ознаки основних гарбузових 

культур. 

 

Систематика родини Гарбузових 
Культури, що належать до родини гарбузових – 

Cucurbitaceae Juss. – об’єднують понад 700 видів, які поширені в 

субтропічній і тропічній зонах. В Україні промислове значення 

мають представники трьох родів: Cucumis L., Citrullus Forsk. та 

Cucurbita L. 

Рід Cucumis L. – поліморфний, налічує понад 40 видів. В 

Україні вирощують два види цього роду: огірки – C. sativus L. (2n 

= 14) та дині – C. melo L. (2n = 24). Батьківщиною огірків 

вважають північні райони Індії і Непал, а дині – території 

південно-східної Азії та Африки.  

Рід   Cucurbita L. об’єднує близько 25 видів, ареал 

поширення яких величезний – Центральна і Південна Америка, 

Індія, Китай та країни Середземномор’я. В Україні вирощують 

гарбуз звичайний, або твердокорий C. pepo L. (2n = 40) з 

різновидами: звичайний – var. citrulina Duch., кабачок – 

var.giraumontia Duch., патисон – var. patisson Duch., крукнек –  

var. crucnec. Duch., а також види – гарбуз великоплідний – C. 

maxima Duch. (2n = 40) і гарбуз мускатний – C. moschata Duch. 

(2n = 40). 

До гарбузових належать також люфа –  Luffa cilindrica L. 

Roem., Luffa acutangula L. Roxb. та лагенарія – Lagenaria 

siceraria (Mol.) Standl.  
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Огірки 

 
При розробці класифікації огірків, як виду, до уваги 

приймали морфологічні ознаки, придатність до вирощування та 

ареал поширення. За А.І. Філовим (1948) вид огірки має 7 

підвидів: 

- C. sativus L. Ssp. agrestis Gab. – дикий огірок –  рослина з 

дуже дрібним листям і плодами, циліндричної форми, 

привабливого зеленого забарвлення але дуже гіркими. Росте в 

північній Індії. 

- C. sativus L.ssp. himalaicus Fil. – гімалайський – в цей 

підвид обєднують дві різновидності чи форми: індійський 

богарний та гімалайський пустотілий. Рослини практично 

кущової форми, скоростиглі, плоди швидко перезрівають і 

жовтіють. Підвид немає перспектив для селекції. 

- C. sativus L.ssp. indo-japonicus Fil. – має величезний ареал, 

росте в Індії, Японії, цей підвид вирощують також в Абхазії. 

Переважна кількість форм має чорні шипи, в японські –  чорні і 

білі. Перспективний для селекції. З участю цього підвиду 

створені сорти ТСХА – 1, Естафета, та сорти для відкритого 

ґрунту – Конкурент, Береговий та інші.  

- C. sativus L.ssp. chinensis Fil. – китайський – рослини міцні  

з довгим стеблом, великими листками, довгими змієподібними 

плодами, при вирощуванні на шпалері дають рівні циліндричні 

плоди. В основному використовується для створення тепличних 

сортів. Шляхом доборів виведено короткоплідні форми типу 

Клинський. 

- C. sativus L.ssp. occidentaliasiaticus Fil. – ареал поширення 

Іран, Середня Азія, Турція, Нижнє Поволжжя, Закавказзя, Турція. 

Рослини міцні з великими листками. Їм властиве високе 

пристосування до умов вирощування континентального клімату. 

Плоди придатні як салатні, через товсту шкірку на завжди 

годяться для переробки. 

- C. sativus L. ssp. europaeo-americanus Fil. – європейсько-

американський –середні за силою росту рослини з дрібними, або 

середніми горбкуватими та шорсткуватими плодами. Підвид 

об’єднує більшість сортів Європи та Америки, поширений в 

азіатській частині Росії. 
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- C. sativus L. ssp. hermafroditus Fil. – утворює 

гермафродитні квіти. Підвид використали в селекції на 

одержання гібридів F1 з  95% жіночих квітів. Найчастіше це 

потрійні гібриди. 

Існують і інші класифікації огірка, як виду, наприклад, за 

С.Г Габаєвим, який ділить вид C. sativus L. на три підвиди: 

східно-азіатський, західно-азіатський і дикорослий. Але 

більшість вчених погоджуються з пізнішими дослідженнями А.І. 

Філова. 

Напрями селекції. Моделі гібридів і сортів огірків. 

Враховуючи традиційні вимоги до сортів в Україні моделі сортів 

повинні відповідати певним вимогам. 

Для відкритого ґрунту:  

- урожайність від 25 т/га на Поліссі до 50-60 т/га в Степу;  

- скоростиглість від 38 днів до 47 днів залежно від зони; 

- дружність дозрівання (до 25% урожаю за першим збором);  

- стійкість до основних патогенів (переноспорозу, 

бактеріозу, оливкової плямистості, справжньої борошнистої роси 

та інше);  

- споживчі якості (довжина салатних сортів до 15 см, без 

гіркоти з яскраво вираженим ароматом, для засолювання 

довжина до 10-12 см, шкірка ніжна, опушення з чорними 

шипами); 

- габітус рослин (середньо-розгалужені з довжиною 

основного стебла до 1,5 м, листкові черешки середньої довжини, 

тоді добре видно плоди); 

- холодостійкі та жаростійкі відповідно для певної зони; 

- гібриди для машинного збирання (здатність переносити 

загущення 200-250 тис.шт/га, коротке стебло до 70-80 см, 

забезпечувати врожайність при одноразовому збиранні – 15-20 

т/га, довжина зеленця до 11 см, мати високі засолюванні 

властивості). 

Для закритого ґрунту:  

- для зимово-весняних теплиць (тіневитривалі та 

холодостійкі); 

- з короткими та довгими плодами; 

- середньо- та пізньостиглі; 

- врожайність не менше 30-40 кг/м²; 
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- з детермінантними, або дуже укороченими бічними 

розгалуженнями; 

- високі смакові якості та яскраво виражений аромат та 

консистенція плоду; 

- стійкість до хвороб; 

- придатність до зберігання та транспортування. 

Методи і техніка селекції. Основний метод селекції – 

статева гібридизація в поєднанні з добором.  

Вихідним матеріалом служать світові колекції огірка, а 

також мутантні популяції, поліплоїдні форми, міжвидові гібриди, 

отримані шляхом генної інженерії. Одержання таких форм 

трудомістка і складна за науко-ємкістю робота. 

Оскільки рослина має квіти жіночого типу, то немає 

потреби в кастрації. Схрещування виконують з ізоляцією чи без, 

залежно від вихідного матеріалу та мети схрещування. Оцінку 

отриманих від гібридизації гібридів проводять в польових 

умовах. В першому поколінні F1 нащадки характеризуються 

високою однорідністю ознак. В наступних поколіннях з’явля-

ються форми цікаві для доборів. Але оцінку першого покоління 

здійснюють обов’язково, через те що перехресно-запильні 

гетерозиготні батьківські форми можуть мати гени небажаних 

ознак і передавати їх першому поколінню, такі форми необхідно 

вибракувати. 

Вихідний матеріал для селекції. Для теплиць традиційно 

склався певний сортимент, який в принципі відповідає вимогам, 

але потребує удосконалення. Для зимово-весняної культури 

можуть послужити такі сорти та гібриди: бджолозапильні: 

Манул, Марафон, ТСХА1, ТСХА28, ТСХА2693; партенокарпічні: 

ТСХА 442, Сенатор, Корольок, Мальвіна, Шарі, Шабелинський 

Сіріус та інші. 

Для весняно-лінньої кульнури важливими аспектами є 

скоростиглівсть висока врожайність, переважати повинен 

жіночий тип квіток, висока якість зеленцякомплексна стійкість до 

хвороб. Вихідним матеріалом можуть бути сорти і гібриди: 

Зозуля, Апрельський, Арбента, Фініст, Паркер, Аякс, Зодіак, 

Кріспіна та інші. 

В умовах літньо-осінньої культури необхідно мати 

скоростиглі гібриди партенокарпічного типу, великобугорчасті, 

коротко- та середньоплідні, стійкі до хвороб. Вихідним 
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матеріалом можуть бути: Арбента, Глафіра, Кукарача, Аріна, 

Сентябрьский, Лорд, ТХХА 442, Веснянка, Корольок, Дублер. 

Схема селекції огірків подібна до багатьох інших овочевих 

культур (рис. 40). 

 
Розсадник вихідного матеріалу 

сорт

и 

гібриди мутанти 

 

Розсадник гібридизації 

 

Оцінка      ЗКЗ      СКЗ 

 

Розмноження 

F1, F2 і т.д. з 

постійним 

поліпшуючим 

добором 

Вироб-

ництво 

гібридного 

насіння 

 Контрольне випробування 

Конкурсне Екологічне Виробниче 

 

Рис. 40. Схема створення селекційного матеріалу огірків та 

гетерозисних гібридів. 

 

Апробаційні ознаки огірків 

Стебло буває коротке (35-40 до 80 см у кущових і детер-

мінантних форм), середнє (80-150 см) і довге (понад 150 см). 

Листки: дрібні, середні та великі. Забарвлення листокових 

пластинок – світло-зелене, зелене і темно-зелене.  

Опушення зав’язі – просте, якщо волоски розмішені лише 

на поверхні зав’язі, складне, якщо волоски розміщені на здуттях 

поверхні горбочків, змішане – плоди опушені волосками простої і 

складної будови (рис.41).  

Забарвлення опушення: біле, чорне, іноді коричневе. Краще 

виділяється на поверхні зеленця. 

Поверхня зеленця: велико-горбкувата, дрібно-горбкувата, і 

гладенька. На велико-горбкуватих плодах як правило буває 

складне опушення. 

Форма зеленця – округла, чалмо-подібна, видовжено-

овальна, яйцеподібна веретеноподібна, овальна, циліндрична,  

подовжено-циліндрична, серпоподібна,  змієподібна (рис.42). 
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Рис. 41. Характер опушення зав’язі огірка (1 – просте 

опушення; 2 – змішане; 3 – складне) та поверхня зеленця (4 – 

гладка; дрібно-горбкувата; велико-горбкувата).    

 

 
 

Рис. 42. Форми плодів огірків: 

 

1 – округла; 2 – чалмо-подібна; 3 – видовжено-овальна; 4 – 

яйцеподібна; 5 – веретеноподібна; 6 – овальна; 7 – циліндрична; 8 

– подовжено-циліндрична; 9 – серпоподібна;  10 – змієподібна; 
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Рис. 43. Візерунок на плодах зеленців:  

 

А – виразні смуги: 1 – до 1/8 плода; 2 – до ½ плода; 3 – до ¾ 

плода; Б – невиразні (розпливчасті смуги); В – зімкнуте 

забарвлення; Г – суцільне забарвлення; Д – білі цятки; Е – плями 

з прямокутними краями, розміщені по довжині плоду.   
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Забарвлення зеленця – світло-зелене, зелене, темно-зелене. 

У сортів з білим опушенням забарвлення зеленця іноді буває 

темно-зеленим з синюватим відтінком. Забарвлення насінників у 

сортів з чорним і коричневим опушенням від світлого 

помаранчево-жовтого до темно-коричневого, а у сортів з білим 

опушенням – біле, світло-зеленувате. 

Візерунок на плодах: зеленці можуть мати – виразні смуги 

до 1/8 плода, до ½ плода, до ¾ плода;  невиразні (розпливчасті 

смуги); зімкнуте забарвлення; суцільне забарвлення; білі цятки;  

плями з прямокутними краями, розміщені по довжині плоду 

(рис.43).  Поверхня насінників може бути без візерунка, мати 

дрібні елементи сітки, велико-клітчасту сітку, дрібно-клітчасту 

сітку, поздовжньо розірвану сітку, подвійну дрібно-клітчасту 

сітку.  

Форма поперечного перерізу зеленця:  округла, округло-

тригранна, тригранна. 

 

 
 

Рис. 44. Візерунок на плодах насінників: 1- без візерунка; 2 

– дрібні елементи сітки; 3 – велико-клітчаста сітка; 4 – дрібно-

клітчаста сітка; 5 – повздовжня розірвана сітка; 6 – подвійна 

дрібно-клітчаста сітка.  

 

Візерунок на плодах насінників: без візерунка, дрібні 

елементи сітки, велико-клітчаста сітка, дрібно-клітчаста сітка,  

повздовжня розірвана сітка, подвійна дрібно-клітчаста сітка (рис. 

44.).  
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Кавун 
 

Рід Citrullus Forsk. налічує п’ять видів і представлений в 

Україні кавуном –  C. lanatus (Thunb.) Manaf. (2n = 22) з двома 

підвидами: шерстистий – lanatus і столовий – vulgaris. Ареал 

кавунів величезний, від Африки до Індії. Центром походження 

культурних форм вважають Індію. У Західній і Центральній 

Африці в культурі поширений вид – кавун слизуватий –  C. 

mucosospermus Fursa. (2n  = 22). 

Систематики, зокрема Т.Б. Фурса, вважають столовий кавун 

різновидом шерстистого кавуна (C. lanatus var. vulgaris), і 

виділяють ще різновид (форму) C. lanatus var. citroides – 

кормовий кавун. Крім цих окультурених форм в природі ростуть 

дикі форми цього виду. 

Цікавий вид – колоцінт гіркий (C. colocynthis (V.) Schrad.)  

дуже посухостійкий та стійкий до антракнозу і фузаріозу і 

використовується в селекційних програмах на стійкість до цих 

хвороб, а також на виведення короткостеблових форм. 

Безвусиковий кавун (С. Ecirrhosus Cogn.) – багаторічна 

трав’яниста рослина. Плоди дрібні, гіркі і непридатні до 

використання. Може використовуватися в селекційних програмах 

на виведення форм стійких до борошнистої роси. 

Кавун Нодена (C. naudinianys (Sond.) Hook) – багаторічна 

рослина. М’якуш кисло-солодкий, їстівний. Погано схрещується 

з іншими видами кавунів. В селекційних програмах 

використовується для  одержання жіночих рослин. 

Т.Б. Фурса ділить всі форми столового кавуна на 10 

еколого-географічних груп: російська, малоазіатська, середньо-

азіатська, афганська, далекосхідна, східно-азіатська, індійська, 

американська, закавказька, західноєвропейська.  

Кавун – однодомна, роздільностатева рослина, але більшість 

сортів з кулястою формою плодів – гермафродитні, а з 

видовженою формою жіночі і чоловічі на одній рослині. 

Зустрічаються і лише жіночі форми.  

Методи селекції кавуна та інших баштанних такі ж як і в 

огірка.  
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Організація селекційного процесу створення 

гетерозисних гібридів баштанних культур 

 
Світовим лідером створення гетерозисних гібридів кавуна є 

голандська фірма «Нюнемс Заден» (Кросбі, Трофі, Леді Думара, 

Ред Комет, Ред Стар, Джонія), а також транснаціональна 

компанія «Семеніс» (Крімсон Глорі, Пата негра, Роял Світ та ін.). 

Активно в цьому напрямі працюють селекціонери Угорщини, 

Росії, Китаю, Японії та США. 

Важливість створення гетерозисних гібридів пов’язана з 

вирішенням таких проблем: 

- наявність гібридних форм дозволяє фірмам контролювати 

розмноження і реалізацію насіння, тому покупець 

максимально залежний від продавця насіння; 

- наявність широкого діапазону вихідних ліній дозволяє в 

найкоротші строки змінювати сортимент; 

- в гібридних формах можна поєднувати такі ознаки, які в 

сортах не поєднуються; 

- домінантне і напівдомінантне успадкування стійкості до 

хвороб дозволяє створити гібриди з комплексною 

стійкістю до хвороб з одночасним збереженням високих 

смакових якостей; 

Повний селекційний цикл створення гетерозисних гібридів 

потребує 10-15 років інтенсивної роботи і складається з таких 

етапів: 

- створення моделей гібридів і батьківських ліній; 

- вивчення вихідного матеріалу; 

- селекція материнських і батьківських ліній; 

- гібридизація і вивчення  комбінаційної здатності; 

- конкурсне випромінювання гібридів; 

- розмноження ліній і гібридів. 

Якщо відсутні донори стерильності або інших цінних ознак 

селекційна робота по створення гібридів може бути значно 

триваліша. 

Висока швидкість оновлення сортименту гетерозисних 

гібридів обумовлена оптимальною організацією селекційного 

процесу у вигляді конвеєру. Який складається з таких процесів: 



 93 

- створення внутрішнього фірмового банку генів вихідних 

ліній, безперервного його поповнення та вивчення їх за 

комбінаційною здатністю; 

- маркетингове дослідження ринку і активне його 

формування за допомогою реклами та формування заявок 

на нові гібриди за певною моделлю; 

- створення гібридів, випробування і відбір кращих форм; 

- розмноження ліній і гібридів; 

- реалізація насіння. 

Сучасні насіннєві фірми намагаються максимально 

скоротити час створення гетерозисних гібридів. Для цього 

вирощують щороку два покоління, випробовуючи їх в тропічній 

та субтропічній зонах.  Також застосовують однорічне екологічне 

випробування в десятьох пунктах в різних ґрунтово-кліматичних 

зонах. 

Вартість гетерозисного гібрида складається з затрат: на 

створення моделі гібрида, батьківських ліній, маркетингових 

досліджень – 20%, на створення донорів і ліній – 40%, на 

створення гібриду і його випробування близько 30-40%.   

  

Апробаційні ознаки кавуна 
 

Довжина головної пліті: довга – понад 2 м, середня – 1,2-2, 

коротка – менше 1.2.  

Розміри листкової пластинки (вимірюється пластинка 10-

15 листка від основи пліті, без черешка, від нижньої лінії пліті): 

велика – більше 18 см, середня – 13-18, мала – менше 13 см. 

Будова листкової пластинки: частки листкової пластинки дуже 

вузькі і між ними можуть вміститися такі ж частки; вузькі – між 

ними може вміститися одна така ж частка; середні – частки ледь 

торкаються одна одної; широкі – частки накладаються одна на 

одну; листкова пластинка не розсічена.  

Будова жіночих квіток: квіти з нормальними тичинками, 

квіти без тичинок, квіти з рудиментарними тичинками. 

Форма плода: сплюснута (ширина більша за довжину) 

індекс менший за одиницю; кулеподібна – індекс 1, тупо-

еліптична – індекс 1,1-1,25, овальна – 1,25-1,3, груше-подібна – 

неправильної форми, циліндрична – індекс більший 1,3 (рис. 45). 
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Рис. 45. Форма плоду кавуна:  

1 – сплюснута; 2 – кулеподібна; 3 – тупо-еліптична; 4 – 

овальна; 5 – груше-подібна; 6 – циліндрична.  

 

 

Поверхня плода: гладенька, без ребер, слабо сегментована 

меридіальна, ледь вдавлені вузькі смуги, нерівна слабо горбиста – 

з малопомітними на дотик опуклостями. 
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Рис. 46. Візерунок на поверхні кавуна:  

 

1 – елементи сітки; 2 – сітка; 3 – сітчасті смуги; 4 – нитчасті 

смуги; 5 – мармуровість; 6 – вузькі шпилькуваті смуги; 7 - широкі 

шпилькуваті смуги; 8 – розмиті смуги; 9 – мозаїчний рисунок; 10 

– велико-мозаїчний рисунок; 11 – дрібно-мозаїчний рисунок; 12 – 

ситце-подібність. 

 

Візерунок на плодах: елементи сітки, сітка, сітчасті смуги, 

нитчасті смуги, мармуровість, вузькі шпилькуваті смуги, широкі 
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шпилькуваті смуги, розмиті смуги, мозаїчний рисунок, велико-

мозаїчний рисунок, дрібно-мозаїчний рисунок, ситце-подібність. 

Плоди можуть бути і без візерунка. Смуги можуть бути дуже 

вузькі, вузькі, середні та широкі. Мозаїчний візерунок – схожий 

на візерунок мармуру, без виразних смуг. Сітчастий візерунок – 

весь фон вкритий сіткою, сітка може бути і при наявності смуг. 

Плямистий – схожий на мазки пензлем,починається від 

плодоніжки (рис.46).  

Забарвлення візерунка: світло-зелене, зелене, синьозелене, 

темно-зелене, чорно-зелене. Забарвлення фону: біле, світло-

зелене, зелене, темно-зелене. Товщина кори: товста - 1,5-2 см; 

середня – 1-1,5, тонка – тонша 1 см. 

Забарвлення м’якуша: рожеве, червоне, жовтувато-червоне 

(кіноварне, або шарлахове), кармінове, малинове, біле, лимонн0-

жовте. 

Розмір насіння: велике – довше 1,5 см; середнє – 1-1,5; 

дрібне – коротше 1 см. Забарвлення свіжого насіння: біле, 

кремове, солом’яно-жовте, світло-коричневе, сіре, чорне, 

червоне, коричневе, зелене. Візерунок насіння: забарвлення 

облямівки, вічок, носика іншого кольору; крапчастість, 

плямистість. Поверхня насіння: гладенька, шорстка, тріщини 

дрібні, великі. 

  

Апробаційні ознаки дині 

 

Довжина головного стебла: довга – понад 1,5 м; 

середня – 1-1,5 м; коротка – від 0,4 до 1 м. У кущових 

форм довжина пліті менша за 40 см.  

Розмір листкової пластинки (вимірюють довжину 

10-15 листка): великі – понад 16 см; середні – 10-16; 

дрібні менше 10 см. 

Форма листкової пластинки: ниркоподібна, 

серцеподібна, трикутна і п’ятикутна. 

Порізаність листкової пластинки: цілокрая, слабо 

виїмчаста, дуже виїмчаста (виїмки сягають ½ радіуса листка). 

Форма плода: кулеподібна, сплюснута, овальна, 

яйцеподібна, видовжено-яйцеподібна, веретеноподібна, 

циліндрична (рис.47).  
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Рис. 47. Форма плода дині:  

1 – кулеподібна; 2 – сплюснута; 3 – овальна; 4 – 

яйцеподібна; 5 – видовжено-яйцеподібна; 6 – веретеноподібна; 7 

– циліндрична.  

 

 

Поверхня стиглого плода: гладенька, нерівна, горбиста, 

сегментована, зморшкувата, сітчаста. 

Сегментованість: глибока, середня, мілка.  
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Повнота сітки: повна (вкриває весь плід), неповна (досягає 

половину плода від плодоніжки, або розташована на сонячному 

боці і тріщинки не з’єднані в загальну сітку. 

Клітчастість сітки: великоклітчасті (понад 2,5 мм), 

дрібноклітчасті (менші за 2,5 мм). 

Розмір тріщинок сітки:   дрібні (вужчі за 1 мм), середні (1 

мм), великі (з напливами 1-3 мм), дуже великі (більші за 3 мм). 

Напрям тріщин не з’єднаних у сітку: повздовжній, 

поперечний, змішаний. 

Тип візерунків: стрічечки, смуги, плями, крапчастість. 

Забарвлення фону незрілого плода: біле, ясно-зелене, 

жовтувато-зелене, сіро-зелене, зелене, темно-зелене.  

Забарвлення візерунка незрілого плода: темно-зелене, 

зелене, сіро-зелене, ясно-зелене. 

  Забарвлення фону зрілого плода: біле з відтінком, 

лимонне, апельсинове, коричневе, жовто-коричневе, жовто-

зелене, сіро-зелене, темно-зелене, зелене. 

Забарвлення візерунка зрілого плода: лимонне, 

апельсинове, зелене, сіро-зелене, темно-зелене, коричнево-

зелене, коричневе. 

Твердість кори: м’яка, тверда, середня. 

Розтріскування плодів: розтріскуються, або не 

розтріскуються. 

Розмір насіннєвої порожнини: мала (менша за половину 

діаметра), середня (половина діаметра), велика (більша за 

половину діаметра). 

Консистенція м’якуша стиглого плода: картопляниста,  

хрумка, щільна, в’язка, нещільна, ніжна, аж тане при споживанні. 

Цукристість плода: дуже солодкий, солодкий. Слабо 

солодкий, несолодкий. 

Аромат: сильний, слабкий, без аромату. Смак: динний, 

грушевий, ванільний, ананасовий, трав’янистий. 

 

Апробаційні ознаки гарбузів 

 
Тип куща: кущові (головне стебло до 1 м), напівкущові 

(окремі стебла виходять за межі куща), не кущові. 

Довжина стебла: довгі (понад 3 м), середні (1-3 м), короткі 

(до 1 м). 
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Розмір листків (довжина листкової пластинки): великі 

(понад 25 см), середня (12-25 см), мала (до 12 см). 

Порізаність листкової пластинки: глибока (більша за 

половину радіуса), середня (до половини радіуса), мілка (коротша 

за половину радіуса) (рис. 48). 

 

  

 

Рис. 48. Листки (1) та опушення стебла (2,3) гарбузів: а – 

великоплідного; б – твердокорого; в – мускатного.  

 

Форма плода: сплюснута, кулеподібна, овальна,  обернено-

яйцеподібна,  з потоншенням посередині, циліндрична, 

потоншена посередині вкорочена, груше-подібна, чалмо-подібна 

(рис. 49). 

Поверхня плодів: гладенька, сегментована (глибоко, 

середньо, мілко), ребриста, горбкувата, бородавчаста. 

 Візерунок плода: відсутній, смуги – вузькі, середні, широкі; 

плями – густі, рідкі. 

Забарвлення фону: біле, кремове, жовте, лимонне, рожеве, 

помаранчеве, червоне, коричневе, сіре, ясно-зелене, зелене, 

темно-зелене. 
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Рис. 49. Форма плоду гарбузів:  

1 – сплюснута; 2 – кулеподібна; 3 – овальна; 4 –  обернено-

яйцеподібна; 5 – з потоншенням посередині; 6 – циліндрична; 7 – 

потоншена посередині вкорочена; 8 – груше-подібна; 9 – чалмо-

подібна. 

 

Товщина м’якуша: товстий (рівний радіусові насіннєвої 

порожнини), середній ((від половини радіуса), тонкий (менший за 

половину радіуса).  

Забарвлення м’якуша: біле, кремове, лимонно-жовте, 

помаранчеве.  

Розмір насіннєвої порожнини: мала (дорівнює ½ діаметра 

плода), середня (від ½ до ¾ діаметра плода),  велика (понад ¾ 

діаметра).  
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Рис. 50. Форма плодоніжки різних видів гарбузів: 1 – 

великоплідний; 2 – мускатний; 3 – твердокорий.  

 

Консистенція м’якуша: нещільна, картопляниста, 

борошниста, хрумка кавуноподібна, щільна, дуже щільна, відстає 

від кори. 

Розмір насіння:  велике (довше за 2,5 см), середнє (2-2,5 

см), дрібне (до 2 см). 

Забарвлення насіння: молочно-біле, кремове, жовто-

кремове, кавове. 

 

Контрольні питання 
1. До якого типу належать огірки за способом запилення? 

2. Як називається плід огірка? 

3. Які підвиди огірка виділяють за А.І.Філовим? 

4. Який основний метод селекції гарбузових? 

5. Який з видів гарбуза найпосухостійкіший? 

6. На скільки груп ділять всі форми кавуна за Т.Б. Фурсом? 

7. Які фірми є лідерами по випуску гетерозисних форм кавуна? 

8. Які типи квіток зустрічаються у дині? 

9. Який спосіб гібридизації застосовують при схрещуванні 

баштанних культур? 

10. Який тип ізоляторів використовують при гібридизації 

баштанних? 
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Тест 

Селекція гарбузових культур 
 

1.  Вкажіть скільки видів налічує рід Cucumis L. 

а) 15; б)54; в) 78; *г) 40; д) 2. 

2.  До якого роду належить гарбуз великоплідний? 

а) Citrullus Forsk.; б) Cucumis L.  *в) Cucurbita L. 

3.  Вкажіть спосіб запилення огірків. 

а) вітром; б)з дощовою водою; *в) бджолами; г) штучним 

способом. 

4.  Вкажіть види що мають вкорочене стебло. 

а) C. mucosospermus Fursa; б) C. pepo L. var. citrulina Duch.,; в) 

C. pepo L. var.giraumontia Duch.; *г)  C. pepo var. patisson Duch., 

крукнек –  var. crucnec. Duch., д) Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.  

5. Вкажіть домінантний характер успадкування деяких 

ознак у кавунів. 

*а) темно-зелене забарвлення шкірки плода; *б) червоне 

забарвлення м’якуша; в) світло-зелене забарвлення шкірки плода; 

г) жовте забарвлення м’якуша; *д) нормальний габітус; з) 

карликовий габітус. 

5.  Які з ознак  кавуна мають проміжний характер 

успадкування? 

*а) успадкування форми; б)успадкування стійкості до 

антракнозу; *в) вміст цукру; г) статевий тип; д) габітус. 

6.  Вкажіть відстань для просторової ізоляції великих 

ділянок селекційного розмноження між різновидами гарбузів, 

м. 

а) 5-10; б)50-100; в) 200-300; *г) 500-1500. 

7.  Які з гібридів F1 огірка бажано використовувати в 

селекційних програмах створення сортів для зимово-

весняних теплиць? 

а) Зозуля; *б)ТСХА 1; *в) ТСХА 28; г) Фініст; д) Паркер. 

8.  Назвіть партенокарпічні сорти огірка, які є донорами 

партенокарпічності 

а) Роднічок; б)Фенікс;* в) Farbio; *г) Bambina; д) Simex. 
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Лабораторна робота №7 
Бобові овочеві культури 

 
1. Ботанічна класифікація бобових культур 

2. Методи селекції.  

3. Вихідний матеріал. 

4. Схема селекції  

5. Апробаційні ознаки 

 

Мета та завдання: освоїти систематику, методи селекції,  

вихідний матеріал та апробаційні ознаки основних бобових 

культур.  

 

Ботанічна класифікація бобових культур 

 
До родини бобових належать 52 роди, що об’єднують 

близько 310 дикорослих видів. Для городництва використовують 

роди: Pisum L. (2n = 14), Phaseolus L. (2n = 22) Vicia L. (2n = 14). 

 

Горох 
 

В роді горох – Pisum L. – до недавна налічували  вісім видів: 

горох красивий – P. formosum (Stev) Alef., горох Оше –  P. aucheri 

Jaub.et Spach, горох червоно-жовтий – P. fulvum Sibth.et Smith 

(рис. 51), горох абісінський – P.abyssinscum A.Br., горох 

сирійський –  P. syriacum (Berger) Chr. Lehm, горох високий – P. 

elatius Bieb., горох посівний – P. sativum L. (рис. 52), горох 

польовий (пелюшка) – P. arvense L. 

Усі види гороху, крім червоно-жовтого, добре схрещуються 

між собою, що дало підстави Р.Х. Макашевій переглянути 

систематику роду і звести її до двох видів: P. fulvum Sibth.et 

Smith (червоно-жовтий) і  P. sativum L. – горох посівний з 

шістьма підвидами: красивий, Оше, абісінський, сирійський, 

високий та польовий. Усі сорти овочевого гороху належать до 

виду P. sativum L. двох різновидів – румінатум (лущильні сорти) 

та цукрово-серцевинний (цукрові сорти). Сорти різняться 

певними морфотипами (рис. 52-55).  
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Рис. 51. Рослина червоно-жовтого гороху Pisum fulvum 

Sibrh. Et Smith. 

 

 
 

Рис. 52. Горох посівний (Pisum sativum L.) 
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Рис. 53. Морфотип гороху (Pisum sativum L.) – дикого 

”хамелеон” 

 

 

  
 

Рис. 54. Морфотип гороху (Pisum sativum L.) –  ”люпиноїд” 
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Рис.55. Морфотип гороху (Pisum sativum L.) з розсіченим 

листком 

 

 

Методи селекції 
Основними методами селекції гороху є гібридизація, 

індивідуальний  та масові добори, хімічний мутагенез. На значну 

увагу заслуговують біотехнологічні методи створення сортів та 

вихідного матеріалу для селекції. 

 

Вихідний матеріал 
Основним вихідним матеріалом є сорти місцеві, 

інтродуковані та вітчизняні селекційні, мутантні форми та 

поліплоїди.  

Сорти повинні відповідати сучасним технологіям 

виробництва і задовольняти наступним вимогам: висока та стійка 

за роками продуктивність, різні за строками вегетаційного 

періоду, стійкі до шкідників і хвороб, висока якість зеленого 

горошку при уповільненому перестиганні, придатність до 

механізованого збору.   

Важливо добрати оригінальну колекцію сортів, яка стане 

джерелом окремих та комплексних ознак. Сорти і мутантні 

форми власної селекції та інших наукових закладів, а також  

інтродуковані форми, вивчаються в умовах селекційного центру. 

Вивчаючи якісні ознаки користуються гібридологічним аналізом. 

Кількісні ознаки вивчають біометричним методом. Застосовують 
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дисперсійний, кореляційний, діалельний аналіз та ін. Паралельно 

проводять фенологічний, морфологічний та генетичний контроль 

ознак та їх фізіологічних характеристик (площа фотосинтезуючої 

поверхні, продуктивність та інтенсивність фотосинтезу), який 

може мати вирішальне значення при створенні високоврожайних 

сортів гороху. 

 

Схема селекції 
Селекційний процес складається з таких етапів: добір та 

створення вихідного колекційного матеріалу; гібридизація, 

створення ліній, мутантних форм, поліплоїдів; добір в 

селекційній популяції та виділення кращих форм; розмноження 

та випробування виділених форм.  

 

Апробаційні ознаки гороху 
Для визначення сортів гороху використовують основні та 

допоміжні ознаки. До основних належать будова стебла, тип, 

форма та розмір бобу, форма, поверхня, розмір та забарвлення 

насіння, кількість вузлів до першого суцвіття.  До допоміжних 

ознак належать забарвлення вегетативних органів рослин. Розмір 

і форма листків і прилистків.  

Стебло може бути штамбове і звичайне, розгалужене або 

нерозгалужене, закінчуватися вусиком або листочком. Карликове 

стебло нижче за 50 см, напівкарликове – 50-90, середнє – 70-120, 

високе 120-150 і  дуже високе – понад 150 см. 

Звичайне стебло буває двох типів: тонке і гнучке з довгими 

міжвузлями, схильне до вилягання; потовщене , з укороченими 

міжвузлями, стійке до вилягання.   Штамбове стебло завжди у 

верхній частині потовщене, має короткі міжвузля, боби зібрані 

кільцями в пазухах верхніх листків. 

Листки – майже сидячі, за формою яйцеподібні, ромбічні 

або округлі. Тип листка гороху: звичайний, вусатий, акаціє-

подібний та непарно-перистий (рис.56). Бувають цілокраї, 

зубчасті, городчасті, глибоко розрізані.  

Прилистки – сидячі, серцеподібні від 4 до 10 см, біля 

основи зубчасті або гладенькі, з укороченою шилоподібною 

верхівкою. Листочки і прилистники гороху мають сріблясто-

сіруватий мозаїчний візерунок. 
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Рис. 56. Тип листка гороху: а – звичайний; б – вусатий; в – 

непарно-перистий акаціє-подібний; г – багатократно непарно-

перистий. 

 

Показником скоростиглості є кількість вузлів, на яких не 

утворюються суцвіття. Скоростиглі закладають квіти нижче 11 

вузла, середньостиглі – з 12 по 15 вузол, пізньостиглі – з 16 по 19 

і вище. 

Восковий наліт на стеблі – є або немає. 

Суцвіття – китиця. У фасційованих форм – зонтик. 

Довжина квітконоса – дуже коротке, майже сидяче (1/3 

довжини прилистка; середнє – рівне довжині прилистка; довге –  

довше за прилисток; дуже довге – у два рази довше за прилисток. 
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Кількість квіток  на квітконосному стеблі зі звичайним 

стеблом –  1-2, у штамбових – 3-7.  Квітка гороху з подвійною 

оцвітиною. Парус обернено яйцеподібної форми або звужений у 

нижній частці, неначе зрізаний. Човник не забарвлений або має 

антоціанову пігментацію тільки вздовж кіля чи з боків. Віночок 

білий, чашечка дзвоникоподібної форми, зелена або з 

антоціановою пігментацією (рис.  57). 

 

 
 

Рис. 57. Квітка гороху високого (P. elatius Bieb.) з 

антоціановою пігментацією кіля 

 

Боби – лущильні (пергаментний шар добре розвинений), 

цукрові (пергаментного шару немає), напівцукрові (пергаментний 

шар розвивається пізно і слабо). 

За розміром боби поділяють на короткі (довжина 3-4,5 см), 

середні (4.5-6), довгі (6-10) і дуже довгі (10-15 см). За формою 

боби бувають з тупою верхівкою: прямі, слабо вигнутий,  

вигнутий, прямий з витягнутою верхівкою; з загостреною 

верхівкою: слабо вигнутий, вигнутий, шаблеподібний,  

серпоподібно вигнутий (рис. 58, 59). 
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Рис. 58. Форма лущильних бобів гороху. 

З тупою верхівкою: а – прямий; б – слабо вигнутий; в – 

вигнутий; д – прямий з витягнутою верхівкою. 

З загостреною верхівкою: е – слабо вигнутий; ж – вигнутий; з – 

шаблеподібний; и – серпоподібно вигнутий. 

 

 

Цукрові сорти гороху можуть мати форму бобів: дрібні 

вервечко-подібні, широкі мечоподібні та серпоподібно вигнуті 

(рис. 60). 

Ширина лусок бобів може бути рівна насінню або значно 

ширша за насіння. 
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Рис. 59. Форма бобів цукрових сортів гороху: 

1 – дрібний вервечко-подібний; 2 широкий мечоподібний; 3 – 

серпоподібно вигнутий. 

 

Забарвлення бобів у технічній стиглості: жовте (воскове), 

ясно-зелене, темно-зелене, фіолетове. У біологічній стиглості 

забарвлення буває: ясно-жовте, буре, фіолетово-буре. У овочевих 

сортів гороху забарвлення технічно стиглих бобів корелює зі 

забарвленням насіння. 

Кількість насінин у бобі: мала (3-4 шт.), середня (5-6), 

велика (7 і більше шт.). 

Розміщення насіння: рідке (насінини не торкаються одна 

одної), середнє (ледь торкаються), стисле (трохи здавлюють одне 

одного), дуже стисле (деформуються до кубовидного стану і ніби 

склеєні). 

Розміри насіння: дрібне (3,5-5 мм, маса 1000 насінин менше 

за 150 г), середнє (5-7 мм, 150-250 г), велике (більше 7 мм, більша 

250 г). 

Форма насіння: округле з гладенькою поверхнею, округле 

зі слабо хвилястою поверхнею, округле з невеликими впадинами, 

округло кутасте, округло кутасте з великими западинами 

(перехідне до мозкового) і мозкове (рис.60).  
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Рис. 60. Форма насіння гороху: 

а) округле з гладенькою поверхнею; б) округле зі слабо 

хвилястою поверхнею; в) округле з невеликими впадинами; г) 

округло кутасте; округло кутасте з великими западинами 

(перехідне до мозкового); е, ж, з) мозкове.  

 

Забарвлення насіння: зелене, ясно-зелене, жовте з різними 

відтінками. 

Насіння зернових сортів переважно має забарвлення різних 

жовтих відтінків, аж до помаранчевого. Овочеві сорти переважно 

– сизо-зелене, рідше оливкове чи жовтих відтінків. 

За тривалістю вегетаційного періоду: ранньостиглі (60-70 

днів), середньоранні (70-80), середні (80-90), середньопізні (90-

100), пізні (100-10 днів і більше). 

 

Квасоля 
 

Систематика. Рід квасоля –  Phaseolus L. – налічує 50-70 і 

більше видів. Найбільш поширені – квасоля звичайна – P. vulgaris  

L. (рис. 61), квасоля лімська –  P. lunatus L. (рис. 62), квасоля 

вогняно-червона, або турецька багатоквіткова – P.coccineus L. 
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(рис. 63) і квасоля гостролиста (тепарі) –   P. acutifolius A. Grau. 

(рис. 64). 

 

 
 

Рис. 61. Phaseolus vulgaris L. – квасоля звичайна. 

 

 

    
                                а                                            б 

 

Рис. 62. Phaseolus lunatus L. – квасоля ліма: 

а – будова рослини; б – боби і насіння; 
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                                  а                                    б 

 

Рис. 63.  P. coccineus L. – турецька, багатоквіткова: а – 

рослина; б - насінина.  

 

 
 

Рис. 64. P. acutifolius A. Grau. – квасоля гостролиста (тепарі) 

 

В Україні вирощують квасолю звичайну з підвидами 

vulgaris L. та  nanus (L.) Aschtr. До першого з них належать усі 
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сорти з індетермінантним (необмеженим) ростом стебла, до 

другого – з детермінантним (обмеженим) ростом. 

 

Методи селекції. Гібридизація – основний метод в селекції 

квасолі. В селекційній роботі з квасолею застосовують 

міжсортові схрещування, масовий і родинний добори. Метод 

масового добору використовують для отримання супереліти, а 

також при розмноженні нових сортів. Родинний добір з 

наступною перевіркою покоління застосовують при роботі з 

новими сортами   і такими, що потребують більш ретельного 

аналізу.  

Вихідну популяцію або гібридну лінію висівають в 

селекційному розсаднику (2000 рослин і більше). Добирають не 

більше 15% елітних форм. Виділені лінії наступного року 

перевіряють на однорідність і суворо вибраковують гірші за 

ознаками. Залишають не більше 20-35 ліній. Насіння з кожної 

рослини зберігають в окремому пакеті. В наступні роки знову 

добирають найкращі лінії, а безперспективні вибраковують. 

Таким чином залишається не більше 10-15 ліній. Які надходять 

до станційного випробування. 

Схема селекції. І етап – вивчення сортименту колекційного 

розсадника.  

ІІ етап – роботи в розсаднику доборів з місцевими сортами, 

популяціями, інтродукованими сортами, гібридами. Виділені 

форми реєструють і описують. Добирають і виділяють форми для 

гібридизації та продовження селекційної роботи в полі.  

ІІІ етап – кращі номери після індивідуального добору 

висівають в селекційному розсаднику з обов’язковим контролем 

в трикратних і більше повтореннях.  З ділянок зайнятих кращими 

формами вибраковують недосконалі екземпляри.  

IV етап – конкурсне випробування зі стандартом в кожному 

повторенні (3-4 повторення). Схема опису в контрольному 

розсаднику найдетальніша. 

Вихідний матеріал. Вихідний матеріал для селекції – 

місцеві сорти і популяції, інтродуковані сорти, гібриди і гібридні 

лінії. 
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Апробаційні ознаки 

 
Форма стебла – кущова, напівкущова, напіввитка, витка. 

Висота рослин – 15,см і більше. Форма листків: 

примордіального листка – округло довгаста, яйцеподібна; 

середнього трійчастого – округло довгаста, серцеподібно-

довгаста, ромбоїдальнодовгаста, округлояйцеподібна, ромбо-

їдальнояйцеподібна, округлоширокояйцеподібна, ромбоїдальна. 

Поверхня листових пластинок – гладенька, зморшкувата, 

кучерява.  

Суцвіття – коротке (коротше черешка пазушного листка), 

середнє (коротше пазушного листка), довге (довше пазушного 

листка; мало квіткове (менше 10 квіток), середньо квіткове (10-14 

квіток), багатоквіткове (більше 14 квіток). 

Квітка. Парус квітки: білий, зеленувато білий, біло-

рожевий, рожевий, пурпуровий. 

Боби. У різних видів квасолі різна форма бобів (рис. 65). 

Розмір бобів: короткі (4-7см), середні (7-11), довгі (12-14), дуже 

довгі (більше 15 см).  

 

 
Рис. 65. Боби різних видів квасолі: а – квасоля звичайна; б – 

багатоквіткова; в – квасоля золотиста або тепарі ; г – квасоля 

ліма; д – квасоля золотиста або маш.  
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Форма бобів: циліндричні, плескато-циліндричні, плескаті, 

прямі, зігнуті; з дзьобиком коротким (коротший за ширину свого 

бобу), середнім (не довший за подвійну ширину свого бобу), 

довгим (довший за подвійну ширину свого бобу).  

Поверхня бобів: гладенькі, зморшкуваті,  вервечко подібні. 

За призначенням: лущильні, цукрові, напівлущильні 

(напівцукрові).  Забарвлення бобів у технічній  стиглості: ясно-

жовте, жовте, жовто-зелене, зелене, фіолетове; з візерунком 

строкатим або дифузним чи без.  Забарвлення бобів у біологічній 

стиглості: жовте, ясно-коричневе, буре, буровато-зелене; без 

візерунка чи зі строкатим або дифузним візерунком. 

 

 
 

Рис. 66. Розмаїтість насіння квасолі. 

 

Форма і розмір насіння – сферичне, еліптичне, 

циліндричне, ниркоподібне. Маса насіння (1000 насінин в г) – 

дрібне – до 300 г, середнє – 300-600, велике – більше 600.  

Забарвлення насіневої оболонки: біле, кремове, жовте, 

коричневе, рожеве, зелене, фіолетове; однотонне чи з візерунком. 

Забарвлення кільця навколо рубчика: основного фону, або інше 

(рис. 66). 

Тривалість вегетаційного періоду – ранні, середні 

середньопізні і пізні (табл4): – від появи сходів до цвітіння до 30 
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днів,  до технічної стиглості – 45, до біологічної – 80 днів; 

середні:  – 30-40, до технічної стиглості 45-55, біологічної 80-100; 

середньопізні: 

 

Таблиця 4 

Тривалість вегетаційного періоду сортів квасолі 

 

Строки До цвітіння, 

днів 

До технічної 

стиглості, днів  

До біологічної 

стиглості, днів 

Ранні 30 45 до 80 

Середні 31-40 46-55 80-100 

Середньопізні 40-50 55-65 100-110 

Пізні більше 50 більше 65 більше 120 

 

 

Боби 
 

Рід боби – Vicia L. – в Україні представлено одним видом V. 

faba L., який об’єднує дві групи сортів: городні або овочеві (з 

великим насінням) і кормові, або польові (з дрібним насінням) 

(рис.67).  

 

   
    а                                        б                                      в 

Рис. 67. Біб: а – загальний вигляд рослини; б – боби; в – 

насінина. 
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Основними методами селекції бобів є гібридизація, так 

само, як і з квасолею, застосовують міжсортові схрещування, 

індивідуальний, масовий і родинний добори. Вихідний матеріал 

для селекції – місцеві сорти і популяції, інтродуковані сорти, 

гібриди і гібридні лінії. 

 

Апробаційні ознаки бобів 

 
Апробацію бобів проводять два рази – в період цвітіння і 

перед збором урожаю за такими ознаками. 

Висота і товщина стебла. Дуже низьке стебло – до 50 см; 

низьке – 51-80, середнє – 81-115, високе – понад 130 см; товсте 

стебло – понад 1 см, тонке – від 0,45 до 1 см. 

Листок бобу складний. Нижні листки – 1-парні; середні 2-

3-4-парні, верхні знову 1-парні. Листочки великі еліптичної 

форми.   

Довжина і забарвлення квітки. Суцвіття – китиця, яка 

складається з 4-12 квіток. Квіти довжиною від 2,5 до 3,5 см. 

Парус чисто білий, білий з коричневою нервацією, білий з 

фіолетовою нервацією; крила – білі, або білі з чорною плямою. 

Форма, довжина і ширина бобу. За формою – прямі або 

вигнуті. За довжиною – дуже короткі (5-8 см), короткі (8,1-14), 

середні (14,1-20),  довгі (20,1-26) і дуже довгі (більше 26 см). По 

ширині: вузькі (до 1 см), середні (1-1,5 см) широкі (1,6-2 см), 

дуже широкі (більше 2 см).  

 

Тест  

 

Селекція бобових 

 
1. Скільки видів налічує рід Pisum L.? 
а) 2; б) 8; в) 10; г) 50. 

2.  Який з видів гороху не схрещується з іншими видами 

гороху? 

а) P. formosum (Stev) Alef.,; б)  P. fulvum Sibth.et Smith,; в) P. 

sativum L.; г) P. arvense L. 

3.  До яких підвидів квасолі належать сорти з 

індетермінантним ростом стебла?  
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а) P. vulgaris var. vulgaris L. б) P. vulgaris  var..nanus (L.) 

Aschtr. 

4.  Вкажіть число хромосом у роду Phaseolus L. 

а) 14; б) 22; в) 48; г) 56. 

5.  Скількома видами представлений рід Vicia L. в 

Україні?  

а) 1; б) 2; в) 8; г) 16. 
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Лабораторна робота №8 
Ботанічна класифікація та використання окремих 

листкових, багаторічних і супутніх овочевих культур 
 

Мета та завдання: освоїти видове та використання 

розмаїття листкових, багаторічних і супутніх овочевих культур. 

 

 

Серед однорічних зеленних рослин найпоширенішими є 

салат, кріп, шпинат. Салат представлено солодкими 

(латуковими), та гіркими (цикорієвими) сортами, які належать до  

родини айстрових Asteraceae Dumort. (Compositae Gaertn.) 

Салат посівний – Lactuca sativa L.(2n = 18). В Україні 

вирощують чотири різновиди цього салату: var. capitata L. – салат 

головчастий, утворює щільну головку; var. acefala Alef. – салат 

напівголовчастий, з ніжним великим листям; var. romana Lam. – 

салат римський, зі щільною розеткою листків видовженою 

догори нещільною головкою; var. secalina Alef. – салат 

листковий, який не утворює головок і швидко переростає в 

стрілку. 

Рід Cichorium (цикорієві салати) представлено двома 

видами – C.  Inthybus L. (2n = 18) та ендивій –  C.endivia L. (2n = 

18, 2n = 36) з двома різновидами ендивій і ескаріол. 

Кріп – Anethium graveolens L.(2n = 22) – належить до 

родини селерових – Apiaceae Lindl. (Umberellifera Juss.). Це – 

холодостійка  ароматна рослина, яку використовують в салатах і 

кулінарії. 

Шпинат – Spinacia oleraceae L. (2n = 22), рослина з родини 

лободових – Chemopodiaceae Vent. У межах виду трапляються 

дводомні й однодомні форми. 

До родини лободових належить також лобода садова – 

Atriplex hortensis L. (2n = 18), з овочевими (var. viridis I var. 

сuteus) та декоративними (var. purpureus, var. Sanguineus) 

різновидами. До шпинатних належить також тетрагонія – 

Tetragonia expansa Muray.((2n=32), з родини Аїзових –  Aizoaceae 

J.G. Agardh., яка дає значно більше зелені, ніж шпинат, але якість 

цієї продукції дещо гірша. 

До родини гречкових Polygonaceae Juss. належать щавель і 

ревінь. Щавель кислий (Rumex acetosa L.) –  дводомна рослина, 
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хоча трапляються і гермафродитні форми. Цікавим є те що в 

диплоїдному наборі жіночі форми мають 14, а чоловічі – 15 

хромосом. Трапляються форми з іншою кількістю хромосом – 21, 

22, 29. На якість продукції суттєво впливає стать. Окрім щавлю 

кислого, вирощують інші види щавлю. Це гірський щавель –  

Rumex montanus Dtsf. Та Rumex arifolius All. Та. (2n = 14, 15), 

близькі види що мають велике терпкувате листя. Щавель 

щиткоподібний Rumex scutatus L. з диплоїдними (2n = 20) та 

тетраплоїдними формами (2n = 40).  Використовують також 

щавель шпинатний – Rumex pateintia L. ((2n = 40, (2n = 60), який 

має могутній ріст (до 120 см) і велике листя з низьким умістом 

щавлевої кислоти. 

Ревінь – Rheum L. – рід, що налічує велику кількість видів. 

Найбільш поширеними є ревінь хвилястий –  Rheum undulatum L. 

(2n = 44) та ревінь понтійський – Rheum rhaponticum L. (2n = 44). 

Ці види легко схрещуються між собою, що дозволило отримати 

високоякісні міжвидові гібриди. 

Спаржа – Asparagus officinalis L. (2n = 20 та 2n = 40) – 

належить до родини лілійних –  Liliacteae Juss. Деякі систематики 

виділяють цю культуру рід – Asparagus L. в окрему родину – 

спаржеві (Asparagaceae). В Україні росте дика спаржа – заячий 

холодок. Розрізняють три основні різновиди  культурної спаржі: 

зелена –  var. viridis, з короткими, дуже ароматними пагонами; 

біла –  var. palliduss,   з товстими довгими ніжними пагонами; 

червона –  var. rubricapitatus, з великими пагонами зі світло 

фіолетовими голівками. Спаржа – дводомна рослина. Чоловічі 

зразки дають більший вихід пагонів кращої якості. 

Острогін або тархун – Artemisia dracunculus L. (2n = 18) – з 

поліплоїдним рядом 28, 38, 54, 72 хромосом. Острогін належить 

до родини айстрових – Asteraceae Dumort. І використовується як 

пряно ароматична рослина. 

Хрін – Armoracia rusticana (Lam.) Gatrth Mey. Schreb. (2n = 

28 або 2n = 32) є представником родини капустяних –  

Brassicaceae Burnett (Crusiferae Juss.), як і вид катран –  Crambe 

tatarika (R.Br.) Seb. (2n = 60, 2n = 120). Використовують як 

приправу для приготування гострих закусок і для соління та 

консервування. 

Надзвичайно ароматичними є рослини, які використовують 

як зелень: меліса лимонна – Melisa officinalis L. (2n = 32 або 2n = 
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64), м’ята перцева – Mentha piperita L., поліплоїдний ряд якої 

складається з форм від 36 до 144 хромосом, ісоп (гісоп) – 

Hyssopus officinalis L. – та інші представники родини ясноткових 

–  Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.), а також фенхель – Foeniculum 

vulgare Mill. (2n = 20), що належить до родини селерових –  

Apiaceae Lindl.(Umbellifera Juss.). 

Супутніми овочевими рослинами в овочівництві є кукурудза 

і картопля. 

Кукурудза –  Zea mays L. (2n = 20) – належить до родини 

тонконогових – Poacеaе Barnhart (Graminea Juss.). Серед підвидів 

кукурудзи в овочівництві значення мають ssp. Saccharata 

(цукрова) і ssp. Аmyleosaccharata (крохмалисто-цукрова 

кукурудза). 

Картопля – Solanum tuberosum L. (2n = 48) – належить до 

родини пасльонових – Solanaceae Juss. Відомо понад 150 видів 

картоплі. У селекційних програмах найчастіше використовують  

S.andigemum Juz.et Buk. (2n = 48), S. Demissum Lindl. (2n = 36, 48, 

72), S. Stolaniferum Schlechtend et Bouche (2n = 48, 96), S.acaule 

Bitt. (2n = 36, 48, 72, 96), S.rubinii Juz. Et Buk. (2n = 24, 36, 48). 

Картопля походить з Південної Америки (Чилі, Болівія тощо), але 

в Європі сформувався вторинний центр розмаїття картоплі. 

Поліморфізм  S. Tuberosum L. і специфіка та відокремленість 

численної групи європейських сортів картоплі дали підстави 

виділити їх в окремий підвид –  ssp.europaeum. 

Основними методами селекційної роботи з зеленними 

культурами є індивідуальний добір за класичною схемою та 

гібридизація.  
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Тест 

Селекція та використання окремих листкових, 

багаторічних і супутніх овочевих культур 
 

1.  Вкажіть кількість хромосом у виду Spinacia oleraceae L.?  

а) 2n = 18; б) 2n = 22; в) 2n = 38; г) 2n = 48. 

2.  Скільки різновидів виду Lactuca sativa L. вирощують в 

Україні? 

а) 2; б) 4; в) 8; г) 16. 

3.  До якої родини належить вид –  Anethium graveolens L.?  

а)Apiaceae Lindl. (Umberellifera Juss.); б) Chemopodiaceae Vent.; в) 

Polygonaceae Juss. г) Liliaceae Juss. 

4.  Скільки хромосом налічує вид Foeniculum vulgare Mill.  

а) 2n = 20; б) 2n = 22; в) 2n = 36; г) 2n = 42. 

5.  Вкажіть види, що відносять до супутніх овочевих культур. 

а) Zea mays L.; б) Solanum tuberosum L.; в) Melisa officinalis L.; г) 

Hyssopus officinalis L. 
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Лабораторна робота №9 
 

Ботанічна класифікація грибів, що вирощуються 

в культурі в Україні 

 
Мета та завдання: освоїти ботанічну класифікацію та 

використання основних видів грибів. 

 

Серед величезного розмаїття грибів в Україні вирощують 

печериці і плеврот. Це сапрофітні гриби класу Basidiomicetes. 

Шампіньйони –  Agaricus bisporus (Lange) Sing. – належать 

до родини плічастих –  Agaricaceae. Для розмноження 

використовують міцелій, або спори, які утворюються під шапкою 

плодового тіла (рис.68). 

 

 

 
 

Рис. 68. Шампіньйони (печериці) 
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Рис. 69. Глива 

 

 

 
 

Рис. 70. Білий гриб 
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Плеврот, або глива, чи вешенка (по-російськи), належить до 

родини плевритових – Pleurotaceae. Найперспективнішими для 

селекції є плеврот черепитчастий (власне глива) –  Pleurotus 

ostreatus (Jacq. Ex Fr.) Kumm. 

Плеврот черепитчастий – поліморфний вид з багатьма 

формами, деякі систематики виділяють їх в окремі види 

(P.salignus, P.revolutus, P.columbinus, P.pulmonarius). 

Використовують також плеврот рясний (смачний) –  P. 

Cornucopiae (Paul ex Pers) Roll,  який деякі систематики 

виділяють, як форму  плевроту черепитчастого, плеврот (типовий 

білий гриб), який розвивається на коренях рослини миколайчики 

польові – Eringium campestre L., та плеврот сухий –  P. Eryngii 

(Fr.) Sing. P. Dryinus (Fr.) Kumm з формами (P. Spjndiosus,  P. 

Corticatus, P. Albertini). Усі види плевроту добре ростуть на 

субстратах із соломи різних злаків, кори та тирси дерев листяних 

дерев, на стеблах кукурудзи. Матеріал для субстратів 

подрібнюють і стерилізують. 

 

 

Контрольні запитання 
 

1. Назвіть основні види грибів впроваджені в культуру в 

Україні.  

2. Який матеріал використовують для розмноження грибів? 

3. Назвіть типи субстратів для розмноження грибів. 

4. Основні проблеми та перспективи розвитку грибівництва на 

сучасному етапі в Україні. 
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Лабораторна робота №10 
Особливості цвітіння основних овочевих культур, 

гібридизація та способи і техніка схрещувань 

 
1. Особливості цвітіння. 

2. Схрещування з кастрацією. 

3. Схрещування без кастрації. 

 

Мета та завдання: ознайомитися з будовою квітки, 

особливостями цвітіння і запилення основних овочевих 

культур, освоїти методи та техніку схрещування. 

Матеріали та обладнання: натурні зразки, чашки Петрі, 

мікроскоп, лупи, ізоляційний матеріал. 

 

Особливості цвітіння 

 
Овочеві культури, залежно від родини і роду істотно 

різняться будовою квітки і біологією цвітіння. Звідси і способи 

гібридизації овочевих культур різні.  

Капуста. Усі різновиди капусти мають правильні з 

верхньою зав'яззю квіти: чотири вільних чашолистки й чотири 

пелюстки, що сидять навхрест; пелюстки ясно-жовті, яскраво-

жовті або майже білі; шість пиляків – два коротших зовнішніх і 

чотири довших внутрішніх. Вони оточують просту, двох гнізду 

багатонасінну маточку з коротким стовпчиком із сплюснутою 

приймочкою.  

Біля основи довших тичинок розташовані нектарники. 

Пилок видовжений еліпсовидний, від 16,2-18,9 до 5,1-37.8 мкм. 

Квіти зібрані у видовжені (до 60-80 см) пухкі китиці. Квітконоси 

голі, розгалужені (насінники І або ІІ типів), має від трьох до семи 

стебел першого порядку завдовжки від 0,5 до 2 м. На квітконосі 

міститься 100-4000 квіток. На середніх і нижніх розгалуженнях їх 

більше, ніж на верхніх. У цвітної капусти квіткове стебло 

вкорочене.  
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Рис.71. Квітконос дикої форми капусти 

 

 

 

 

 

Рис. 72. Квітка і суцвіття капусти головчастої: 1 - діаграма квітки; 

2 - загальний вигляд квітки; 3 - схема квітки на площині; 4 – 

суцвіття (видовжена китиця); 5 - андроцей (тичинки) і гінецсй 

(маточка) 

 

         Цвітіння капусти починається з головної китиці. Спочатку 
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розкриваються нижні квітки, потім поступово верхні (молодші). 

На пагонах першого і наступного порядків цвітіння також 

починається з нижніх відгалужень (акропетально). 

        Період цвітіння до 60 днів.  Ранні сорти капусти мають 

коротший період цвітіння. На рослині можна одночасно побачити 

квіткові бруньки, пуп'янки, квіти і стручки з достиглим насінням. 

Для того щоб пришвидшити та поліпшити дозрівання насіння, 

общипують верхівки суцвіть, які можуть квітувати до осені. 

Напередодні розкривання квітки пелюстки ще згорнуті на 

третину виходять з чашечки; протягом дня вони досягають 

нормального розміру і поступово розходяться. Наступного дня зі 

сходом сонця квіти починають розкриватися, а до 8 год. ранку 

повністю розцвітають. 

Квітки капусти - протогінійні: приймочки можуть приймати 

пилок ще у пуп’янках, тим часом як пиляки лопають через 3-4 

год. після розкривання квітки. (Протогінія – (від грец. – перший і 

гінія – жінка) – достигання приймочок у двостатевих квіток 

раніше від пиляків). Слід зазначити, що на початку висипання 

пилку чотири довгих тичинки, тобто ті, які розташовані на рівні  з 

приймочкою, відхиляються від  неї, а пиляки повертаються 

навколо осі тичинкової нитки на 90-120° так, щоб тріщина пиляка 

була зорієнтована назовні. Короткі тичинки не відхиляються, але 

вони значно нижчі від приймочки. Така особливість розвитку 

квіток капусти зменшує можливість самозапилення, хоча й не 

усуває її повністю.  

        Отже, при гібридизації капусти з кастрацісю та 

ізоляцією (у випадках контрольованого інбридингу) не 

поспішають. 

Техніка схрещування. У селекційній практиці досить часто 

кастрацію квіток не проводять, а отримують гібриди, 

висаджуючи поряд батьківські рослини та вирощуючи насінники 

під спільними ізоляторами, або на спільних для обох 

батьківських форм ізольованих ділянках. За таких умов і 

внаслідок протогінії переважна частина насіння зав'язується від 

перехресного запилення Цьому сприяють також серії генів 

спорофітної самонесумісності. Перехресне запилення здійснюють 

комахи, переважно бджоли. 

       Стручки капусти невеликі, видовжені за формою, від 

циліндричних до плескатих з гладенькою або вервечко-подібною 
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поверхнею. Насінини дрібні, кулясті, темно-бурого або чорно-

коричневого забарвлення. Маса 1000 насінин становить 2,5-5 г. 

Насіння різновидів капусти дуже подібне. Його важко відрізнити 

навіть від споріднених видів, однак деякі способи для 

розпізнавання насіння капусти від фальсифікованого (інших 

видів родини капустяних) існують. Серед них хімічний спосіб 

О.Т.Єрмолаєвої, згідно з яким насіння обробляють 10%-м 

розчином їдкого натру і протягом 2 год. витримують у 

термостаті при температурі 25-28°С. Витяжка з насіння 

капусти має вишневий колір, з брукви - коричневий, з ріпи і 

турнепсу - зеленуватий або майже прозорий.                                          

        Капуста – досить холодостійка рослина. Насіння її може 

проростати при температурі 2-3°С, а загартована розсада 

витримує приморозки до -5...-8°С. Найстійкіша до приморозків  

брюссельська, поступається їй савойська та білоголова, а 

кольрабі чутлива до короткочасного зниження температури до -

3°С.  

Нормальне формування квіток капусти відбувається при 

+17-18°С. При температурі вищій за +24°С, квіти деформуються 

й обпадають, а в тих, що залишаються, спостерігається 

розростання маточки та деформація або відсутність пиляків. 

 

Коренеплідні культури. Усі коренеплоди належать до 

рослин довгого дня і для нормального росту й  розвитку 

потребують відповідного освітлення. При цілодобовому 

освітленні рослини розвиваються швидше, що може 

спровокувати збільшення появи «цвітухи». Коренеплідні рослини 

переважно перехреснозапильні ентомофільні рослини (буряки 

можуть також запилюватись і вітром, і комахами) і для 

нормального їх запліднення необхідно до восьми медоносних 

бджіл на 1м2 

Морква. Суцвіття моркви - складний зонтик. Його 

поверхня майже плеската, у процесі достигання насіння 

середина зонтика може трохи вгинатися всередину чи 

вигинатися назовні. Квіти моркви схильні до протандрії. 

Протандрія – визрівання пиляків у двостатевих квіток 

раніше за маточку.  У моркви пиляки достигають на добу 

раніше, ніж приймочки маточки здатні приймати пилок, що 
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майже виключає самозапліднення. Окремі квіти починають 

розкриватись близько 8-ї ранку. У цей час пиляки вже дозрілі. 

Вони пилять і ввечері того ж дня в'януть. Наступного ранку 

достигають приймочки маточки. Першими зацвітають зонтики 

центрального стебла, а потім – периферійні. В самому зонтику 

цвітіння відбувається поступово (концентрично) із-зовні до 

центру. Довгочасність цвітіння насінного куща залежить від 

його будови та кількості стебел і триває 25-50 днів. Окреме 

суцвіття цвіте 7-15, а окремий зонтик –  4-5 днів. У моркви 

добре виражена самонесумісність. 

 

 

 
 

 

Рис. 73. Фази розпускання квітки моркви: 

 а - квітка розкривається, пелюстки і тичинки зігнуті, пиляки 

повні пилку; б - пелюстки розгинаються, тичинкові нитки 

випростовуються, пелюстки займають горизонтальне 

положення; в - частини квітки (тичинки і пелюстки) обпадають, 

стовпчики розсунуті, подушечка маточки набубнявіла. 

 

Гейтоногамія (запліднення в межах рослини) хоча й цілком 

можлива, але спостерігається рідко. Насіння в окремих зонтиках 

неоднорідне: в центрі й на периферії утворюється дрібніше і 

легше (за масою) насіння з гіршими врожайними якостями. Тобто 

подібно капусті та багатьом іншим рослинам, а також усім 

коренеплідним, моркві властива різноякісність, рівень якої 

залежить від типу насінників. Для моркви характерні кущі III й 

IV типів галуження. Місцезнаходження насіння на насіннику 

треба враховувати при випробуванні поколінь. 
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Техніка схрещування моркви. Моркву схрещують під 

ізолятором із щільної тонкої тканини, або застосовують вільне 

перезапилення на ізольованих ділянках гібридизації. Під ізолятор 

запускають комах, або здійснюють ручне запилення, що 

практикується досить рідко. При цьому в зонтику каструють 2-3 

квітки, а решту зрізують. Запилення проводять за допомогою 

предметного скла, на яке видушують пилок з батьківського 

компонента, або струшують над кастрованими зонтиками  

зонтики батьківської форми. 

         Квіти моркви дрібні, переважно гермафродитні, хоча є 

чоловічі й жіночі. Пелюстки білі, чашолистки редуковані. Плід 

складається з двох здатних вільно розділятись насінин.  

Квітки пастернаку, петрушки й селери дещо 

відрізняються від квіток моркви (за розмірами, тривалістю 

цвітіння тощо), але ці відмінності мало впливають на техніку 

селекції й детально не розглядатимуться. Зазначимо лише, що 

пастернак зацвітає раніше, ніж петрушка, а селера пізніше 

достигає.  

При схрещуванні культур родини селерових для 

гібридизації обирають перші найкраще розвинені зонтики. 

    

Столові буряки. Насіннєві кущі столових буряків 

переважно ІІІ й IV типів галуження. Суцвіття – складні, волоті, 

сформовані з суцвіть другого порядку – на якому в волотях 

розташовані по 2-4 (або більше) квіток. Квітки дрібні, 

зеленкуваті, з антоціановою пігментацією, п'ятичленні, без 

віночка гермафродитні з п'ятьма тичинками. Тригнізда зав'язь 

містить лише один насіннєвий зачаток.        

Буряки починають цвісти через 50-60 діб після висадження 

маточників (жаркого літа швидше). Тривалість цвітіння рослини 

становить 30-50 діб і більше. Першими зацвітають знизу догори 

квіти головного квіткового пагона, потім – першого і другого 

порядку. В межах одного окремого пагона першими зацвітають 

нижні квіти, які розкриваються вранці. При цьому пиляки 

лопаються і пилок у вигляді грудочок осідає на дні оцвітини. 

Підсихаючи, грудочки пилку розпадаються на окремі пилкові 

зерна, що розносяться вітром або комахами. Пилок може 

зберігати здатність до запліднення 4-7 діб. Приймочка достигає 

на одну-дві доби раніше за пиляки, але зберігає здатність до 
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запилення 12-17 діб. Тому протоандрія у буряків слабо впливає 

на здатність до самозапилення. 

Самонесумісність у буряків контролюється двома генами з 

гаметофітним контролем. Підчас примусового самозапліднення 

зав'язується лише від  1,3 до 20,9% насіння. 

         Плід – коробочка. Оцвітини кількох компактно 

розташованих квіток, перетворюючись на опліддя, зростаються й 

поступово твердішають. З них формуєтья тверде супліддя – 

клубочок, що складається з 2-4, а іноді й більшої кількості 

плодиків.  

 

 

 
 

 

Рис 74. Будова генеративних органів столових буряків: 

 

І – генеративні органи:  1 – суцвіття; 2 – супліддя; 3 – плід; 

 4 - насінина 

 ІІ – будова квітки: 1 – діаграма квітки:  3 – квітка в розрізі: с – 

насіннєва брунька; оц. – оцвітина; т – тичинки; м – маточка; зк –   

кільце залоз. 

 

  Техніка схрещування буряків. Перед початком цвітіння на 

кущі відбирають кілька квіткових пагонів, зрізують їх кінчики, 

залишаючи на гілочці 10-30 клубочків. Пиляки видаляють тонким 

пінцетом і одягають пергаментний ізолятор. Запилення 
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здійснюють один раз на другий або третій день після кастрації 

свіжозібраними пиляками, що тріснули. Після запилення знову 

одягають ізолятори. Можна схрещувати й без проведення 

кастрації, використовуючи пергаментні ізолятори у вигляді 

рукавів, в які поміщають по два горизонтальних квіткових пагони 

зі спеціально посаджених поряд рослин. 

       В селекційній практиці має значення вегетативне    

розмноження поділом коренеплодів, стебловими й листковими 

живцями. В результаті вегетативного розмноження можна 

отримати значну кількість однорідного насіння з рослин, які 

мають ідентичні генотипи. 

  

Редька та редиска. У редьки та редиски існують дво- та 

однорічні форми розмноження. Будова насінних кущів відповідає 

II та III типам галуження. Суцвіття - китиця. Квіти білі, кремові, 

рожеві, ясно-бузкові, іноді фіолетові, без оцвітини, правильні 

гермафродитні з нектарниками. Чашечка складається з чотирьох 

чашолистків, віночок з чотирма пелюстками. Шість тичинок: дві 

короткі зовнішні і чотири довгі внутрішні, будова квітки майже 

цілком відповідає типовим рослинам родини капустяних. 

       У редиски і редьки ріст квітконосних пагонів продовжується 

протягом цвітіння, яке починається через 50-70 діб після сівби, 

(а в редьки через 35-40 діб після садіння коренеплодів) і триває 

30-35 діб.  

Тривалість цвітіння окремої квітки – 40-50 год. Пуп'янки 

розкриваються повільно. Поступово з 21-22 год. вечора 

випростовуються пелюстки і починають відгинатися. Починаючи 

з 3 години ночі до полудня квітка розкривається майже повністю. 

Вранці на суцвіттях спостерігається найбільша кількість квіток, 

що розцвіли. Через 1,5-2 год. після повного відгинання пелюсток 

віночка, пиляки починають викидати пилок. Цей процес триває 6-

8 год., Приймочка маточки набуває здатності приймати пилок 

після того, як пиляки своєї квітки повністю випорожняться, тобто 

відбувається протандрія. У міру завершення викидання пилку з 

пиляків пелюстки поступово закриваються і в'януть. 
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Рис. 75. Послідовність цвітіння квітки редиски 

 

            Плоди – видовжені або вервичко-подібні вкорочені 

стручки, в яких міститься по 6-10 насінин. Насіння дрібне, 

кулясто-овальне, від світло- до темно-брунатного забарвлення. 

У редиски, редьки та інших капустяних спостерігається 

спорофітна система несумісності, яка контролюється S-

генами з серією аллелів, які можуть діяти незалежно один від 

одного, або виявляти різні рівні взаємодії та домінування.  

Техніка схрещування редьки та редиски. Оскільки у цих 

культур спостерігається спорофітна система несумісності в 

практичній селекції вдаються до природної гібридизації, для чого 

спільно вирощують батьківські форми на ізольованих ділянках, 

чергуючи рядки, або під спільними ізоляторами. При 

використанні групових ізоляторів під них треба запускати бджіл 

або інших комах-запилювачів.  

Для схрещування видів родини капустяних вибирають 

перші китиці, залишаючи в них по 10-15 бутонів. 

        Цибуля. У ріпчастої цибулі квітконосні стебла (стрілки) 

утворюються на другий (іноді третій) рік життя рослини, вони 

трубчасті з грушоподібними потовщеннями. На одній рослині 

формуються від однієї до восьми і більше стрілок. Суцвіття – 



 137 

плескатий або кулястий зонтик, вкритий до розпускання 

плівчастим чохлом з 2-3 прицвітників, у якому міститься 400-800 

квіток, іноді 50-2000. Квіти дрібні, шестипелюсткові, двостатеві, 

тичинок також шість і вони розташовані у два кола. Біля основи 

внутрішніх тичинок знаходяться нектарники. Запилення 

здійснюється бджолами та іншими комахами. Первинна 

диференціація квіток починається під час зимового зберігання 

сіянки. Якщо під час її зберігання витримується температура 

близько 21ºС, то ростиме цибулина, а якщо сіянка зберігається 

при 13ºС, то відбувається стрілкування рослин. Цибуля цвіте в 

липні-серпні, починаючи згори суцвіття донизу. Рослина цвіте 

30-50 днів, суцвіття – 10-20 днів. 

 

 

 

                                                                 

            1                             2       3       4             5          

                                

Рис. 76. Цвітіння цибулі: 

1 – суцвіття; 2 – квітка;  3 – насінина; 4 –  квіткове стебло на 

рослині; 5 –  цибулина.  

 

           Цвітіння починається о 7-8 год. ранку. Через 10-14 

год. після розкривання квітки достигають пиляки-внутрішнього 

ряду. Приймочка найсприйнятливіша до запилення на 

третій день після розкривання квітки, тобто спостерігається  
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чітко виражена протандрія, запліднення відбувається через 20-

24 год. після запилення. 

Техніка схрещування цибулі. Для гібридизації батьківські 

материнські форми висаджують переміжними рядами або у 

шаховому порядку. Перед цвітінням суцвіття сортів, що мають 

схрещуватись, поміщають під спільний ізолятор (пергаментний 

або подвійний марлевий). Для схрещування обирають перші 

найкраще розвинені суцвіття. 

Можна також підставити під ізолятор зрізане суцвіття 

батьківського партнера у посудині з водою. Для запилення під 

ізолятор запускають мух, бджіл, або струшують стрілки цибулі 

батьківського сорту. Пилок цибулі здатний зберігатися протягом 

тривалого часу.  

Пасльонові культури. Томати. Суцвіття у томату 

звичайного – китиця з простим, проміжним і складним 

галуженням. Найскоростигліші сорти мають просте галуження 

суцвіть. Першими розцвітають квіти, розташовані ближче до 

основи суцвіття. Квітка самозапильна. Одночасно цвітуть 2-3 

квітки, успішно запилюються, через 2-3 дні зав’язуються і  

формують плоди.  

Низька температура повітря, підвищена відносна вологість 

негативно впливають на процеси запилення, квіти опадають, 

знижується ранній врожай і загальний врожай. Порушення 

оптимальних умов запилення спричиняє фасціацію. Тип суцвіття 

може залежати від розміщення суцвіття на рослині. Як правило, 

нижні суцвіття складніші. На розвиток суцвіть впливають умови 

року. При несприятливих умовах для запилення суцвіття 

розвиваються слабші. 

Від зав’язування до достигання плоду минає 45-47 днів у 

ранніх сортів і до 60-65 у пізніх. Регулюючи температуру повітря 

можна скоротити терміни дозрівання. 

Плід у томата – м’ясиста ягода різної форми, розміру й 

забарвлення. 

Техніка схрещування пасльонових культур. Квітка у 

пасльонових велика. Основні операції виконуються з кастрацією 

материнських квіток, запиленням пилком батьківської форми і з 

ізоляцією кастрованих суцвіть. Для схрещування обирають перші 

квіти на 2-3-й китицях.  
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Гарбузові культури. Для значної кількості форм огірків 

властива однодомність і роздільностатевість, хоча 

зустрічаються різні статеві типи: жіночі рослини, 

гермафродити, у яких квітка має і маточку і тичинки, та 

роздільностатеві однодомні.  

У однодомних роздільностатевих, як правило, жіночі квіти 

зібрані на вузлі по одній, або дві квітці. Чоловічі – групами по 5 і 

більше у вигляді щитка. На одну жіночу квітку припадає більше 

15 чоловічих. В останній період виведено ряд сортів тільки з 

жіночими квітами та ряд перехідних форм.  

Партенокарпічні гетерозисні гібриди огірків бувають двох 

типів – прості та складні. Їх отримують при схрещуванні 

партенокарпічних форм, які відносяться до різних статевих типів. 

Такі гібриди значно врожайніші, ніж гібриди створені від 

схрещування форм, які належать до одного статевого типу. При 

створенні гібридів жіночого типу слід брати за материнські 

форми тільки лінії з жіночими квітками. Батьківськими формами 

можуть бути лінії типу гермафродити, або однодомні 

роздільностатеві.  

Жіноча квітка у огірка має віночок зі з’єднаними п’ятьма 

пелюстками і тільки одну маточку з трироздільною приймочкою і 

нижньою опушеною зав’яззю. Чоловіча квітка має такі ж 

пелюстки і п’ять тичинок, з яких одна вільна, а решта зрослися по 

дві. Плід у огірка – ягода, яка вживається в їжу незрілою 

(зеленець).  

 

Техніка схрещування гарбузових культур. У гарбузових 

перші квіти використовують для кастрації, всі інші вищипують. 

Чоловічі квіти збирають для заготування пилку. 
 

Схрещування з кастрацією 

 
Основні операції при схрещуванні  з кастрацією бутонів 

наступні: 

- добір насінних рослин вихідних форм для схрещування; 

- вибір суцвіття і підготовка його до кастрації або до відбору 

пилку; 

- збір пилку з чоловічих рослин 
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- кастрація бутонів материнських рослин; 

- ізоляція кастрованих бутонів; 

- запилення; 

- ізоляція запилених квіток, підв’язування суцвіть; 

- навішування етикеток; 

- ревізія результатів схрещування; 

- збір плодів і насіння. 

 

Схрещування без кастрації 

 
Схрещування без кастрації широко застосовується для 

виконання великих об’ємів селекційної роботи і здешевлення 

гібридного насіння. Цей метод використовують в двох випадках 

коли: 

- легко встановити гібридну природу рослин; 

- добре виражена протогінійність рослин (капуста,перець, 

томат, горох), коли приймочка здатна приймати пилок на 

1-2 дні раніше до дозрівання пиляків. 

 

Схрещування без кастрації проводять наступними 

способами: 

- вихідні форми висівають або висаджують рядами, або в 

шаховому порядку, і вони взаємно перезапилюються; 

- вихідні форми або частина їхніх суцвіть поміщають під 

спільні ізолятори, куди запускають бджіл, або при роботі з 

вітрозапильними рослинами струшують або вдувають 

пилок батьківської форми; 

- у рослин родини Селерових прикладають зонтики до 

поверхні один одного. 

 

При застосуванні цього методу отримують від 40 до 85% 

гібридного насіння. Вихід залежить від культури і умов для льоту 

бджіл чи переносу пилку вітром. Решта насіння успадковує 

ознаки батьківських форм. 
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Контрольні запитання 

 

1. Особливості цвітіння капустяних рослин і техніка їх 

схрещування.  

2. Що таке протогінія і протандрія? 

3. Особливості цвітіння основних коренеплідних овочевих 

культур і техніка їх схрещування.  

4. Що таке гейстогамія? 

5. Особливості цвітіння цибулинних культур і техніка їх 

схрещування.  

6. Особливості цвітіння пасльонових культур і техніка їх 

схрещування.  

7. Особливості цвітіння основних гарбузових і техніка їх 

схрещування.  

8. Статеві типи основних гарбузових культур. 

9. Схрещування з кастрацією. Для яких культур 

застосовується? 

10. Техніка схрещування без кастрації. Для яких культур 

застосовується? 
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Лабораторна робота №11 

Методи добору. Аналіз і оцінка селекційних 

сімей. Добір супереліти і еліти. 

 
Мета та завдання: вивчити основні методи добору, освоїти 

аналіз і оцінку селекційних сімей. 

 
В практичній селекції застосовують два методи добору: 

масовий та індивідуальний. Існує дуже багато схем кожного з 

них. Вибір схеми залежить від способів розмноження (статеве, 

вегетативне) та запилення (автогамне, алогамне), особливостей 

вихідного матеріалу, селекційного завдання, характеру успадку-

вання ознак, на які ведеться селекція.  
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          F1 
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  F2 

Добір 
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      ****    F4 
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Розсадники 

 
Сортовипробування  Розмноження 

 
Рис. 77. Схема синтетичної селекції. 
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Ефективність добору на якісні (альтернативні) ознаки дуже 

велика. Характер успадкування кількісних ознак та їх 

фенотипний прояв коливаються під впливом зовнішніх умов, а це 

зменшує ефективність добору. На відміну від якісних кількісні 

ознаки здебільшого контролюються полігенно і генотипні 

особливості не завжди виявляються в фенотипі. 

На рівні селекційної популяції (гібридної чи мутантної) 

позитивні та негативні модифікації маскують прояв позитивних і 

негативних мутацій і рекомбінацій. Це створює труднощі при 

оцінюванні матеріалу. Для того щоб підвищити ефективність 

добору гомогенізують (вирівнюють) умови вирощування – рівні 

ділянки, одноманітний за родючістю ґрунт, вологозабезпечення, 

площа живлення, агрофон та інше. 

Масовий добір. При масовому доборі  з вихідної популяції 

одночасно добирають велику кількість рослин. Якщо з популяції 

добирають кращі рослини – добір називають позитивним. Якщо з 

популяції викидають найгірші рослини то добір називають 

негативним. 

 

 

Вихідний матеріал 

            
Добір 

 
Обмолот у спільну тару 

 
Випробування і розмноження 

 
Рис. 78. Простий масовий добір однорічних самозапильних 

рослин. 

 

Працюючи з самозапильними рослинами схема масового 

добору проста. Серед гомозиготного матеріалу відбирають 

найкращі форми, збирають насіння в спільну тару. Нова 

популяція буде позбавлена багатьох недоліків вихідного 

матеріалу. Таким чином можна покращити вихідний сорт і 

оздоровити його. Зараз такий добір майже не використовують. 

Простий масовий добір використовують лише в селекції мало 
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відселектованих культур, а також на етапі підготовки вихідного 

матеріалу для складніших селекційних програм та в насінництві 

(рис.78). 

При гетерозиготності вихідного матеріалу ймовірність 

успішності простого одноразового масового добору незначна.  В 

такому разі необхідно повторювати його багато раз. Відповідно 

такий добір називають багаторазовим масовим добором, або 

безперервним масовим добором. До таких доборів вдаються при 

селекції алогамних (перехреснозапильних) культур (рис.79). 

 

 

Вихідний матеріал 

            
Добір 

 
Висадження насінників на спільній ділянці 

 

 
Обмолот у спільну тару 

 
Популяція від 1-го добору 

 

Добір 

Висадження насінників на спільній ділянці 

     
Обмолот у спільну тару 

    і т.д. 

Випробування і розмноження 

 

Рис. 79. Схема масового добору дворічних перехреснозапильних 

рослин 

 

 

Після кожного з циклів доборів проводять сорто-

випробування та селекційне розмноження кращих номерів.  
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Вихідний матеріал 

            
Добір 

 
Висадження насінників на окремих ділянках 

найкращих 

рослин  

Кращих 

рослин 

 
Обмолот 

найкращих  

рослин 

 Обмолот 

найкращих  

рослин 

                                                              
Випробування 

і розмноження 
Добір 

 
Висадження насінників  

найкращих 

рослин  

кращих 

рослин 

Обмолот найкращих і кращих рослин в окрему тару   

                                                              
 

 

  

 

 Наступний етап селекції           Випробування і розмноження 

 

ІТ.Д. 

 

Рис. 80. Поліпшений масовий добір дворічних 

перехреснозапильних рослин.  

 

Перевага простого масового добору – його простота і 

доступність. При високих рівнях успадкування він може бути 

досить ефективним, при цьому не збіднюється спадкова основа 

сорту. Але все ж важко створити достатньо однорідний сорт. Але 

часто відбирають малоцінну за генотипом рослину, через те що 

вона могла потрапити в кращі умови і фенотипово проявила  

кращі ознаки. Така рослина може засмітити популяцію, як по 

Популяція від 1-го добору 
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материнській лінії так і по батьківській, продукуючи пилок і 

запилюючи інші кращі рослини в популяції, погіршуючи їх 

спадковість. Таким чином, масовий добір не дає змоги оцінити 

відібрані рослини за генотипом, бо відсутнє контролювання 

потомства. На завершальних етапах селекції, коли 

розпочинається масове розмноження сорту, вдаються до 

поліпшеного масового добору (рис. 80). Він відрізняється від 

простого масового добору тим, що з групи кращих відбирають 

групу найкращих рослин. Кращі називають елітою а найкращі – 

суперелітою. Критерії за якими розрізняють кращі рослини від 

найкращих не дуже чіткі. Тому вдаються до додаткового 

оцінювання. Насіння від супереліти висівають для утворення 

популяцій наступних доборів, а насіння кращих (еліти) – для 

випробування і розмноження. Тому насінники еліти і супереліти 

вирощують на ізольованих ділянках, щоб не виникало взаємного 

перезапилення між популяціями. 

Часто з відібраних кращих рослин створюють декілька груп 

за кращими ознаками, певними морфологічними характери-

тиками. Після декількох турів добору групові еліти об’єднують і 

отримують нову популяцію з кращим співвідношенням між 

компонентами, що її складають.   

 Існують схеми масового добору перехреснозапильних 

культур, які включають контрольоване перезапилення вихідних 

елітних рослин між собою, а також повторний (рекурентний) 

добір, при якому відібрані рослини запилюють, проводять добір 

та повторне перезапилення між кращими поколіннями. Загалом, 

існує багато модифікацій масового добору, і кожен селекціонер 

може розробити свою оригінальну схему.  

Індивідуальний добір має переваги над масовим, бо насіння 

від кожної відібраної рослини висівають на окремих ділянка, що 

дозволяє окремо оцінити кращі потомства. Відмінність між 

різними схемами індивідуального добору різних культур 

(самозапильних чи перехреснозапильних) значно більша, ніж при 

схемах масового добору.  

Для самозапильних гомозиготних культур, які складають 

вихідну популяцію виправданий одноразовий індивідуальний 

добір (рис. 81). З популяції відбирають кращі рослини, насіння з 

кожної з них обмолочують окремо,висівають на окремі ділянки, 

оцінюють, відбирають кращі потомства. При необхідності 
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індивідуальний добір можна продовжити в наступних поколіннях. 

Насіння затарюють в окремі пакетики, по одному для кожної 

рослини, і зберігають до наступної сівби індивідуально в 

селекційному розсаднику для порівняльного оцінювання 

поколінь між собою та зі стандартом. 

 

 

Вихідний матеріал 
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Індивідуальний обмолот 

 

     

 

Добір й індивідуальний обмолот 

 

     

 

Оцінювання і добір 

 

     

 

      Сортовипробування                          Випробування 

 

 
Рис. 81. Індивідуальний добір однорічних самозапильних рослин. 

 

За результатами цього оцінювання більшу частину поколінь 

вибраковують ще в селекційному розсаднику, а врожай з кращих 

ділянок використовую для сівби в наступних ланках 

випробування. Хоча добір називається одноразовим, оцінювання 

і добір виконують і повторюють на кожному етапі селекційної 

роботи. 
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Одноразовий добір - це добір окремих рослин, 

індивідуальний їх обмолот та вивчення потомства кожної 

рослини на окремих ділянках, що проводиться один раз. 

В селекційному розсаднику відбирають вже не окремі 

рослини а цілі потомства. Тобто сорт створюють внаслідок 

розмноження однієї з відібраних на першому етапі рослин. 

Покоління однієї гомозиготної самозапильної рослини В. 

Йогансен назвав лінією. Звідси метод добору самозапильних 

рослин називають лінійною селекцією. 

Самозапильні рослини не завжди є гомозиготною 

популяцією. Тому добір в F2 дає найбільшу кількість гетерозигот, 

які відрізняються від F1 ширшим діапазоном ознак. При 

самозапиленні в наступних покоління популяція поступово 

вирівнюється за ознаками. Відбір в наступних поколіннях менш 

ефективний.  

В другому поколінні селекціонер, як правило, відбирає 

краще розвинені гетерозиготи, які можуть в селекційному 

розсаднику розщеплюватися на малоцінні гомозиготи. В цьому 

випадку доцільно застосовувати одну із схем індивідуального 

багаторазового добору, наприклад метод педігри.  При його 

використанні покоління кращих рослин з F2 вирощують 

індивідуально, а в F3 з кращих ділянок повторно відбирають 

кращі рослини. Такі ж операції повторюють в поколіннях F4, F5 

та F6. Селекційний розсадник формують з покоління F6, в якому 

відбирають не окремі рослини а цілі родини. І хоча в цих родинах 

ще зустрічаються окремі гетерозиготи, на цій стадії починається 

робота аналогічна, як в розсаднику при одноразовому 

індивідуальному доборі. Використовуючи подібну схему 

реєструють родоводи всіх рослин та ліній у кожному поколінні. 

Для кожної рослини складають генеалогічне дерево, що дуже 

важливо для загальної теорії селекції, хоча при цьому 

селекційний процес досить громіздкий. 

Намагання селекціонерів механічно перенести техніку 

індивідуального добору самозапильних рослин на 

перехреснозапильні закінчилися невдало, бо добір кращих рослин 

за фенотипом не гарантує збереження цінних якостей відібраної 

рослини у наступних поколіннях. Через те було розроблено 

декілька схем індивідуального добору для перехреснозапильних 

рослин, які дозволяють контролювати небажане  перехресне 
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запилення, і обмежують близькоспоріднене схрещування, яке не 

тільки збіднює спадкову основу селекційного матеріалу, але й 

викликає інбредну депресію. Для цього забезпечують перехресне 

запилення в родинах і між родинами. 

Для дворічних перехреснозапильних культур можна 

використати схему родинного добору без ізоляції (рис.82).  
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Рис. 82. Родинний добір без ізоляції 
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Вперше такий добір застосував Л. Вільморен для цукрових 

буряків, а пізніше він поширюється в селекційних роботах з  

коренеплідними, капустяними та цибулинними овочевими 

культурами. За цією схемою кращі рослини, відібрані в популяції 

вихідного матеріалу  спільного походження, висаджують на 

ділянці насінників, де вони цвітуть і перезапилюються між 

собою. Насіння з кожної рослини обмолочують індивідуально і 

збирають в окрему торбинку або пакет. Потім висівають за 

схемою селекційного розсадника в якому виконують усі 

спостереження, оцінюють родини (покоління однієї гетерозисної 

рослини), порівнюють їх між собою та зі стандартом. Оскільки 

рослини в розсаднику не цвітуть і перезапилення їм не загрожує, 

це дозволяє відібрати кращі рослини з кращих родин. Гірші 

родини вибраковують, навіть якщо в них зустрічаються кращі 

рослини. Відібрані рослини знову висаджують на ділянку 

насінників, де вони перезапилюються між собою і насіння з 

кожної рослини знову обмолочують окремо. Цей процес 

проводять до того моменту, поки не досягнуть необхідного рівня 

одноманітності поколінь за потрібними ознаками. На 

завершальному етапі селекції родини подібні за фенотипом 

об’єднують, розмножують і передають для Державного 

сортовипробування.  

Для швидкого вирівнювання селекційного матеріалу 

вдаються до родинного добору з ізоляцією (рис.83). При 

подібності схеми з родинним добором без ізоляції цей добір має 

принципові відмінності. В селекційному розсаднику кращі 

рослини з кращих родин висаджують не разом, а на ізольованих 

ділянках, щоб не відбувалося перезапилення між родинами. В 

наступному розсаднику добір повторюють, аж до отримання 

потрібного результату. При цій схемі добору підвищується 

точність оцінювання, швидше досягається одноманітність, але 

ускладнюється робота, збільшуються видатки на обслуговування 

багатьох ізольованих ділянок насінників через просторову 

ізоляцію. 

Для однорічних культур, які зацвітають в рік посіву насіння 

метод родинного добору з ізоляцією складно застосовувати, 

особливо, коли оцінювання виконують після цвітіння.   
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При високій ступені гетерозиготності вихідного матеріалу 

застосовують парні схрещування. Згідно цієї схеми добирають 

пари подібні за фенотипом, і висаджують їх під спільні ізолятори.  
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Рис. 83. Родинний добір з ізоляцією. 

 

 

Ізолюють цілі рослини, або окремі частини квітконосів, 

використовуючи ізолятори типу рукава. Насіння обмолочують в 

окрему торбинку і висівають в селекційному розсаднику. З 
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кращих ділянок добирають кращі рослини і формують нові пари. 

Пари можуть бути з однієї родини, або з різних. Всі операції 

повторюють, поки не отримають очікуваний результат. При 

цьому одноманітність досягається досить швидко. Недолік  цього 

методу – високі затрати на облаштування ізоляторів, запилення 

тощо. 
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Сівба решти насіння кращих номерів першого року на 

індивідуальні ділянки в селекційному розсаднику 

 
Брак Добір Добір 

 
 

 
Наступний цикл селекції  Сортовипробування 

 
Рис. 84. Добір методом резервів. 

 

 



 153 

В селекції однорічних перехреснозапильних рослин 

використовують техніку добору методом сибсової селекції, який 

можна застосувати для цукрової кукурудзи для підвищення цукру 

в зерні. Для гарбузових, баштанних застосовують метод резервів 

(рис. 84).  

Згідно цього методу кращі рослини виділяють із популяції 

вихідного матеріалу і залишають їх на насіння. Отримане від них 

насіння розкладають в окремі пакети. Потім половину насіння 

висівають в розсаднику, де родини оцінюють, порівнюючи зі 

стандартом. Другу половину зберігають. Вибракувані родини з 

насіння залишеного в резерві не висівають. Розсадник другого 

року формують з половинок насіння кращих родин. Тому метод 

резервів часто називають методом половинок. 

Для культур, які розмножуются вегетативно, застосовують 

модифікації масового чи індивідуального клонового добору.  

 

 

Вихідний матеріал 

_________________________________________ 

+ +  - - - + + - - - - + + + 

Добір 

 

Випробування популяції клонів першого року 

________________________________________ 

- - + - + - - - + + + - - - 

Добір 

Випробування популяції клонів другого року 

________________________________________ 

 

Добір і т д. 

- – вибракувані рослини; + – кращі рослини. 

 

Рис. 85. Масовий клоновий добір  

 

Масовий клоновий добір застосовують в селекційній роботі з 

картоплею, часником, багатоярусною цибулею та іншими 

багаторічними цибулинними, хроном, щавелем, ревенем. 

Результативність клонового добору залежить від нагромадження 

спонтанних або індукованих мутацій в популяції сорту. Відібрані 
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кращі клони висаджують окремо на ділянку першого року (або 

першого порядку), порівнюють між собою і стандартом. 

Кількість доборів залежить від культури, і коливається від одного 

до чотирьох і більше, часто перетворюючись в безперервний 

клоновий добір, як засіб існування клону. 

Індивідуальний клоновий добір здійснюють  відбираючи 

кращі покоління від кращих рослин і оцінюють їх індивідуально. 

Клони порівнюють між собою та зі стандартом. Кращі рослини з 

кращих клонів використовують для наступного циклу клонового 

добору, цикли повторюють поки не отримають клони з бажаними 

показниками.   

 

Вихідний матеріал 

_________________________________________ 

+ +  - - - + + - - - - + + + 

Добір 

 

Випробування клонів першого року за вегетативним 

поколінням 

_____     ____      _____     _____     _____  ______    _____ 

- + +      - + -         + - -       - + -          ----         + - -              -                      

Добір 

Випробування клонів другого року за вегетативним 

поколінням 

______    ______     ______     _____       ______     ______ 
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- – вибракувані рослини; + – кращі рослини. 

 

Рис. 86. Індивідуальний клоновий добір 

 

При проведенні клонового добору у вегетативно 

розмножуваних культур слід пам’ятати, що можливий відбір 

химер, особливо при клоновому доборі мутантів і поліплоїдів. 

Щоб відокремити мутантні клітини від не мутантних вдаються до 

техніки розхимерювання. Найбільше поширена методика 

розхимерювання – обрізування верхівок пагонів, пробудження 

сплячих бруньок і укорінення новоутворень чи щеплення їх на 
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інші рослини. Серед отриманого вегетативного покоління 

частина особин буде складатися лише з мутантних клітин, тобто 

відбудеться розхимерювання. Найпростіше розхимерювати 

мутантні організми в умовах культури клітин. Клони після 

розхимерювання випробовують у селекційному саду чи на 

ділянках вивчення клонів другого порядку, де їх порівнюють з 

вихідними формами, між собою та із стандартом.  

 

Контрольні запитання 
 

1. Поняття добір в селекційному процесі. 

2. Від чого залежить вибір схеми добору? 

3. Особливості успадкування якісних і кількісних ознак. 

Поняття фенотип. 

4. Що таке масовий добір? Типи масового добору. 

5. Поняття супер-супереліта,  супереліта, еліта, І репродукція, і 

т.д. 

6. Що таке індивідуальний добір? Для яких культур 

індивідуальний добір найефективніший. 

7. Одноразовий добір. З якою метою і для яких культур 

застосовується одноразовий добір? 

8. Родинний добір. Типи родинного добору. 

9. Що таке парні схрещування? Їх використання в 

селекційному процесі. 

10. Метод сибсової селекції. В селекції яких культур цей 

метод найефективніший? 

11. Метод резервів. Для яких культур застосовується цей 

метод?  

12. Метод половинок. Для яких культур застосовується цей 

метод?  

13. Індивідуальний клоновий добір. Для яких культур 

застосовується цей метод?  

14. Що таке химери? Методи розхимерювання, для яких 

культур найчастіше застосовують ці методи. 
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Лабораторна №12 

Моделювання сорту однієї з овочевих культур 

 
1. Підбір вихідного матеріалу для селекційної роботи. 

2. Особливості гібридизації та техніка схрещування. 

3.  Особливості добору в F1 і наступних поколіннях. 

4.  Селекційні розсадники та агротехніка на селекційних 

посівах. 

 

Мета: навчитися моделювати сорт однієї з овочевих 

культур.  

 

Завдання: 1. Підібрати та описати вихідні форми для 

селекційної роботи з однією з овочевих культур. Обґрунтувати 

добір батьківських пар. Виділити основні ознаки, за якими буде 

вестися добір гібридного матеріалу в F1 і наступних поколіннях.  

2. Описати техніку схрещування культури, процеси 

кастрації, збору та зберігання пилку. Розрахувати потребу 

матеріалів необхідних для гібридизації і занести в таблицю.  

 

Таблиця 1 

Матеріали, необхідні для гібридизації 

 
Батьківські 

пари 

Кількість 

квіток для 

кастрації, 

шт 

Затрачений 

час на ка-

страцію, 

днів 

Кількість 

ізоляторів 

(розміри і 

кількість), 

шт. 

Матеріал 

для 

ізоляторів 

Кількість 

квіток для 

заготівлі 

пилку, шт 

1.      

2.      

І т.д.      

 

3. Вказати на особливості добору в F1 і наступних 

поколіннях. Описати методи масового і сімейного доборів.  

4. Виконати графічний план розміщення селекційних 

ділянок у масштабі 1:100 або 1:500.  

Відповідно до методики розробленої для конкретної овочевої 

культури, описати вказані на схемі селекційні розсадники 
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(колекційний розсадник, розсадник гібридів F1, розсадник 

попереднього сортовипробування, розсадник конкурсного 

випробування). Вказати площі, кількість сортозразків, 

розміщення стандарту. Підчас планування селекційної роботи 

дотримуватися схем селекційного процесу з самозапильними чи 

перехреснозапильними овочевими культурами 

5. Описати агротехніку в селекційних розсадниках, 

заповнити таблицю.  

 

Таблиця 2 

Агротехнічний план виконання робіт у селекційних 

розсадниках 

 

Назва 

роботи 

Строки 

виконан-

ня 

Агротех-

нічні 

вимоги 

Способи виконання 

вручну 
тракто-

рами 

с.-г. ма-

шинами 

 

5. Описати технологію отримання та особливості 

виділення гібридного насіння і контролю сортової чистоти. 

6. Представити документацію у вигляді апробаційних 

листків, актів сортових прочисток насінницьких посівів, атестату 

на насіння (оригінальне, елітне) тощо. 
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Для нотаток 
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