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Постановка проблеми. Селекція сортів і гіб-
ридів сільськогосподарських культур з високим рів-
нем продуктивності, якості продукції, адаптивності до 
умов вирощування базується на ефективному вико-
ристанні генетичного різноманіття культурних рослин 
та диких споріднених видів. Формування колекцій рі-
зного напрямку та виду, всебічне вивчення генофон-
ду дає можливість прискорити виділення і викорис-
тання джерел господарсько-цінних ознак і значно по-
легшує процес селекції [1]. 

Томат – найбільш поширена овочева культура, 
яка у Південному регіоні щорічно займає до 40 тис. 
га, що становить близько 50% від загальної площі її 
посівів в Україні. 

В сучасних економічних умовах одним з найваж-
ливіших факторів, що сприяють підвищенню врожайно-
сті томата, є наявність високопродуктивних сортів і гіб-
ридів, які поєднують в одному генотипі комплекс гос-
подарсько-цінних ознак (ранньостиглість, високу 
врожайність, продуктивність, високі смакові якості, 
стійкість проти хвороб та ін.). Сорт – швидкий і еко-
номічно вигідний засіб підвищення продуктивності 
рослин [2]. Його частка у збільшенні збору продукції 
складає 30-50 %. Правильно підібраний сортимент 
дає змогу не тільки збільшити врожайність, а й по-
ліпшити якість продукції, подовжити строки її надхо-
дження споживачу і роботи переробної промислово-
сті, підвищити вихід готової продукції [3]. 

Створення нових сортів потребує проведення 
оцінки біологічних особливостей колекційного мате-
ріалу, його мінливості та реакції на умови зовнішньо-
го середовища з метою виділення джерел та донорів 
господарсько-цінних ознак для успішного ведення 
селекційної роботи. Це є одним з найвідповідальні-
ших моментів в селекційному процесі [4, 5]. 

Стан вивчення проблеми. Селекцією томата 
займаються компанії Enza Zaden, Bejo Zaden, Nunhems, 
Syngenta Seeds, Nicherson-Zwaan (Нідерланди), United 
Genetics, Seminis Vegetable Seeds, Harris Moran Seed 
Company, Heinz Seed, Lark Seeds (США), SEMO (Чехія), 
фірми Villemorin, Clause VS (Франція), Всеросійський 
НДІ зрошуваного овочівництва і баштанництва РАСГН, 
Всеросійський НДІ селекції і насінництва овочевих ку-
льтур РАСГН (Росія), Придністровський науково-
дослідний інститут сільського господарства, Інститут 
генетики АНРМ (Молдова) та інші. Створені ними сорти 
не завжди адаптовані до умов півдня України – основ-
ної зони вирощування томата.  

Серед вітчизняних наукових установ селекційну 
робота з культурою томата проводить Інститут ово-
чівництва і баштанництва НААН та його дослідні 

станції,Інститут зрошуваного землеробства НААН, 
Інститут сільського господарства Причорномор’я 
НААН, Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут землеробс-
тва НААН», Південна ДСГДС ІВПіМ НААН, агрофір-
ма «Наско». 

Сучасна аграрна політика України спрямована 
на зростання виробництва якісної продукції, зокрема 
овочевої, та потужностей переробних підприємств. 
Не викликає сумніву той факт, що томатна продукція, 
вироблена в Україні, особливо з плодів, вирощених в 
Південному регіоні, має великий попит на зовніш-
ньому ринку завдяки високій якості. Для переробки 
переважно вирощують сорти і гібриди зарубіжної се-
лекції, оскільки вітчизняні ще не повною мірою задо-
вольняють потреби виробників. 

Результати багаторічних досліджень свідчать 
про недостатню кількість сортів і гібридів томата віт-
чизняної селекції, які могли б конкурувати із зарубіж-
ними аналогами. Тому створення нових сортів тома-
та, придатних для механізованого збирання, зі стабі-
льно високою товарною продукцією і якістю плодів, 
адаптованих до умов півдня України, є актуальним.  

Завдання і методика досліджень. Завданням 
досліджень було вивчення колекційного матеріалу 
томата, виділення джерел господарсько-цінних ознак 
для селекції сортів промислового типу для умов пів-
дня України. Ці дослідження є складовою частиною 
ПНД НААН 17 „Овочеві і баштанні культури”, яка ви-
конується у співробітництві з Інститутом овочівницт-
ва та баштанництва НААН.  

Дослідження проводили на зрошуваних землях 
дослідного поля лабораторії овочівництва ІЗЗНААН. 
Ґрунти – темно-каштанові слабосолонцюваті серед-
ньосуглинкові з умістом гумусу в шарі ґрунту0-30 см- 
2,5%, гідролізуємого азоту – 5,5%,рухомого фосфору 
60 мг, обмінного калію 320 мг на 1 кг абсолютно су-
хого ґрунту(за Мачигіним).     

Досліди закладали відповідно до методики «Де-
лянки и схемы посева в селекции, сортоиспытании и 
первичном семеноводстве овощных культур» [6], «Ме-
тодики опытного дела в овощеводстве и бахчеводст-
ве» [7], «Методики полевого опыта в овощеводстве и 
бахчеводстве» [8], «Методики дослідної справи в ово-
чівництві і баштанництві»[9]. Оцінку сортозразків колек-
ції за біологічними та морфологічними ознаками прово-
дили згідно з методичними вказівками [10-12], «Мето-
дикою проведення експертизи сортів на відмінність, од-
норідність та стабільність (ВОС)» [13]. 

Вихідним матеріалом для проведення дослі-
джень слугували сорти і гібриди вітчизняної та зако-
рдонної селекції, отримані з генетичних центрів і на-
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укових установ України, Росії (Всеросійський НДІ 
зрошуваного овочівництва і баштанництва, Всеро-
сійський НДІ селекції і насінництва овочевих культур 
РАСГН), Молдови (Інститут генетики АНР Молдова), 
фірм «Nunhems» (Голландія), «Semo» (Чехія) та 
власної селекції. 

Стандарти – районовані сорти Наддніпрянський 
1, Лагідний, гібрид ПеріусF1 розміщували через кожні 
10 зразків. Ділянки колекційного розсадника – дворя-
дкові по 30 рослин кожного зразка. Агротехніка в до-
слідах – загальноприйнята для зони. 

Протягом вегетаційного періоду проводили фе-
нологічні спостереження за фазами розвитку рослин: 
початок і масові сходи; початок і масове цвітіння; по-
чаток плодоутворення; початок і масове достигання 
плодів (дні). Здійснювали виміри: висота і ширина 
рослин (см); кількість бокових пагонів (шт.); кількість 
плодів на рослині (шт.) і розподіл їх по фракціях; ви-
сота і діаметр плода (см); товщина перикарпію (см); 
кількість камер у плодах (шт.). Визначали: продукти-
вність однієї рослини (кг), товарність плодів (%), 
дружність достигання (%), масу одного плода (г). 

Біохімічний аналіз плодів томата проводили в 
лабораторії масових аналізів Інституту зрошуваного 
землеробства НААН, свідоцтво атестації № РЧ-
062/2012. 

Достовірність отриманих результатів оцінювали 
математично-статистичним методом за методикою 
Б.А.Доспехова [14]. 

Результати досліджень. За період 2010-2012 
рр. була проведена оцінка 114 колекційних зразків 
томата і виділено кращі з високим рівнем прояву ос-
новних господарсько-цінних ознак (табл.1). 

Фенологічні спостереження показали, що веге-
таційний період зразків колекційного розсадника ко-
ливався в межах 95 – 115днів 

Були виділені скоростиглі форми: Ляна, Загад-
ка, Чайка, Надежда, Рановик, Форвард, Майський, 
Підсніжник, Альонка,Кібіс, Лагуна, Шанс, Катюша F1, 
КуманьокF1, БріксолF1 та інші з вегетаційним періо-
дом 95 – 100 днів. 

За абсолютними показниками продуктивності 
однієї рослини кращими за стандарти були сорти 
Малинове Віканте (2,86 кг), Юр'євський (2,54 кг), Мо-
ряна (2,62 кг), Чижик (2,84 кг), Алекс (3,46 кг), Супер-
гол (2,58 кг), Шанс (3,26 кг), Лагуна (2,80 кг), Легінь 
(2,89 кг), гібриди КлассікF1 (3,63 кг),ЕдвейтF1 
(3,78 кг), Куманьок F1 (2,94 кг), Лампо F1 (3,42 кг), 
УноРоссо F1 (3,68 кг), Семапрім F1 (3,12 кг), РедСкай 
F1 (3,37 кг), Бріксол F1 (3,45 кг) при дружності дости-
гання 75-90 % і товарності  плодів 80-95 %.  

Таблиця 1 – Господарсько-цінні ознаки кращих зразків колекційного розсадника (2010-2012 рр.) 

Назва зразка Вегетаційний 
 період, дні  

Число 
плодів, 
шт. 

Маса од-
ного пло-
да, г 

Продуктивність 
1 рослини, кг 

Дружність 
достигання, 

% 

Товарність, 
% 

Севен (sp) 110 18 165 2,47 78 80 
Русская тройка (sp, u) 114 17 160 2,45 75 82 
Малинове Віканте (sp, y, u, f) 108 24 178 2,86 76 80 
Петровський (sp, u, o, j-2) 107 39 62 2,41 80 82 
Трансновинка (sp, u, o, j-2) 110 37 64 2,36 82 90 
Форвард (sp, u, o, j-2) 100 33 65 2,15 80 76 
Моряна (sp, u, o, j-2) 103 32 67 2,62 88 83 
Супергол (sp,o, j-2) 113 38 68 2,58 76 85 
Юр’євський (sp, d) 110 21 126 2,54 78 88 
Чижик (sp,o,) 105 55 52 2,84 88 90 
Алекс(sp, o, j-2) 112 54 71 3,46 78 88 
Шанс (sp,u, o) 100 29 144 3,26 86 88 
Куманьок F1  (sp) 100 36 107 2,94 78 82 
Катюша F1  (sp) 95 33 108 2,81 84 85 
Ерколь F1  (sp, u, o, j-2) 105 43 64 2,80 90 95 
Голда F1  (sp, u, o, j-2) 115 37 80 2,85 72 84 
Ролікс F1  (sp, u, o, j-2) 109 49 60 2,82 90 92 
Кібіс (sp, u, o, j-2) 98 50 52 2,25 85 87 
Лагуна (sp, u, o, j-2) 100 49 63 2,80 88 87 
Семапрім F1(sp, u, o) 104 45 108 3,12 84 85 
Вулкан F1  (sp, u, o, j-2) 110 40 74 2,59 77 87 
Ред Скай F1  (sp, u, o, j-2) 108 49 88 3,37 80 93 
Легінь (sp, u, o, j-2) 112 46 71 2,89 63 80 
Кумач (sp, u, o, j-2) 113 24 78 1,92 75 84 
Бріксол F1 (sp, u, o, j-2) 100 60 62 3,45 80 85 
Лампо F1 (sp, u, o, j-2) 108 58 60 3,42 86 90 
Уно Россо F1 (sp, u, o, j-2) 108 65 50 3,68 82 88 
Классік F1 (sp, u, o, j-2) 104 49 82 3,63 85 92 
Едвейт F1 (sp, u, o, j-2) 110 47 90 3,78 83 89 
Наддніпрянський 1 (st) (sp, u, o, j-2)  109 40 64 2,50 87 93 
Лагідний (st) (sp, u, o, j-2)  110 36 58 2,13 84 88 
Періус F1 (st) (sp, u, o, j-2) 105 49 63 2,97 89 92 

 
За кількістю плодів на одній рослині виділилися 

сорти Алекс (54 шт.), Чижик (55 шт.), Лагуна (49 шт.), 
Кібіс (50 шт.), Легінь (46 шт.), гібриди Бріксол F1 
(60 шт.), Лампо F1 (58 шт.), Уно Россо F1 (65 шт.), 
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Классік F1 (49 шт.), Ред Скай F1 (49 шт.) та інші при 
середній масі плода 52 – 88 г. 

За масою плода виділились сорти Севен (165 г), 
Малинове Віканте (178 г), Русская тройка (160 г), 
Юр’євський (126 г), Шанс (144 г), гібриди Куманьок F1 
(107 г), Катюша F1 (108 г), Семапрім F1 (108 г), Голда F1 
(80 г), Ред Скай F1(88 г), Едвейт F1 (90 г). 

Для залучення в подальшу гібридизацію були ві-
дібрані колекційні зразки з генами, що відповідають за 
ознаки, які повинні бути притаманні сортам і гібридам 
промислового типу, а саме: носії генів sp, d – для під-
вищення компактності рослин, більшої облистненості, 
стійкості до сонячних опіків, механічних ушкоджень, 
ураження різними патогенами; з геном о – для отри-
мання овальних і грушовидних плодів, які краще ви-
тримують удари, менше ушкоджуються при збиранні і 
транспортуванні; з геном u – для одержання плодів з 
рівномірним забарвленням, без зеленої плями біля 
плодоніжки; з геном j-2 – безколінчасте зчленування 
плодоніжки дозволить підвищити якість сировини і ме-
ханізоване збирання; з геном alc – для покращення то-
варності, лежкості, транспортабельності.  

Оптимальна модель сучасних інтенсивних сор-
тів томата передбачає поєднання високої продуктив-
ності і якості плодів, стійкості проти несприятливих 
умов і хвороб. Одним із шляхів покращення якості 
плодів єзалучення в селекційний процес мутантних 
форм. 

За літературними даними [15-17] значну селек-
ційну цінність для покращення біохімічних показників 
плодів томата представляють гени серії High-Pigment 
(hp, hp-2, dg), які підвищують в плодах вміст лікопіну, 

- каротину, аскорбінової кислоти, сухої речовини, 
антоціану і хлорофілу. 

В результаті вивчення колекційного матеріалу  
для покращення якості плодів томата були відібрані 
сорти DarkGreen (dg) з вмістом в плодах розчинної 
сухої речовини – 6,20%, цукру – 4,28%, аскорбінової 
кислоти – 31,42 мг-%, -каротину – 0,88 мг-%; Mori-
oka 15 (hp, sp, u) з вмістом в плодах розчинної сухої 
речовини – 6,00%, цукру – 4,20%, аскорбінової кис-
лоти – 30,10 мг-%, -каротину – 0,70 мг-%; Morioka 
17 (hp, sp, o, j-2) з вмістом в плодах розчинної сухої 
речовини – 5,80%, цукру – 3,45%, аскорбінової кис-
лоти – 29,14 мг-%, -каротину – 0,72 мг-%; Morioka 
20 (hp,Bog,sp, br, u, o, j-2) з вмістом в плодах розчин-
ної сухої речовини – 6,00%, цукру – 4,16%, аскорбі-
нової кислоти – 33,12 мг-%, -каротину – 0,79 мг-%. 

Вивченняфітосанітарного стану посівів  колекцій-
ного розсадника показало, що відібрані зразки характе-
ризувалися відносною стійкістю проти основних гриб-
них (альтернаріоз, фітофтороз) та вірусних хвороб. 

Висновки. Виділено кращі колекційні зразки 
томата: 

– за абсолютними показниками продуктивності 
однієї рослини:сорти Малинове Віканте (2,86 кг), 
Юр'євський (2,54 кг), Моряна (2,62 кг), Чижик 
(2,84 кг), Алекс (3,46 кг), Супергол (2,58 кг), Шанс 
(3,26 кг), Лагуна (2,80 кг), Легінь (2,89 кг), гібриди 
Классік F1 (3,63 кг), Едвейт F1 (3,78 кг), Куманьок F1 
(2,94 кг), Лампо F1 (3,42 кг), Уно Россо F1 (3,68 кг), 
Семапрім F1 (3,12 кг), Ред Скай F1 (3,37 кг), Брік-
сол F1 (3,45 кг) при дружності достигання 75-90 % і 
товарності  плодів 80-95%; 

– за кількістю плодів на одній рослині: сорти 
Алекс (54 шт.), Чижик (55 шт.), Лагуна (49 шт.), Кібіс 
(50 шт.), Легінь (46 шт.), гібриди Бріксол F1 (60 шт.), 
Лампо F1 (58 шт.), Уно Россо F1 (65 шт.), Классік F1 
(49 шт.), Ред Скай F1(49 шт.) та інші при середній 
масі плода 52 – 88 г;  

– за масою плода: сорти Севен (165 г), Мали-
нове Віканте (178 г), Русская тройка  (160 г), 
Юр’євський (126 г), Шанс (144 г), гібриди Куманьок F1 
(107 г), Катюша F1 (108 г), Семапрім F1 (108 г), Голда 
F1 (80 г), Ред Скай F1(88 г), Едвейт F1 (90 г); 

– за біохімічними показниками плодів: сорти 
Dark Green, Morioka 15, Morioka 17, Morioka 20, які 
можуть бути використані в подальшому селекційно-
му процесі як донори господарсько-цінних ознак.  
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