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СУЧАСНИЙ СТАН СОРТИМЕНТУ 
ПЛОДОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

В УКРАЇНІ
А н отац ія . В статті обґрунтовано необхідність широкого використання вітчизняної селекційно-насінницької роботи 
овочевих та плодових культур для забезпечення виробника новими, високопродуктивними та адаптованими сортами 
та гібридами, що мають високі господарсько-цінні показники. Проаналізовано сортимент плодоовочевих культур 
Державного реєстру рослин придатних до поширення в Україні. Встановлено кількісний та якісний склад сортів 
плодових та овочевих культур вітчизняної та зарубіжної селекції.
В результаті аналізу кількісного складу оновленого сортименту плодових та овочевих культур, внесених до Реєстру за 
останні п'ять років виявлено, що найбільша кількість сортів плодових культур оновлено у 2011 та 2014 роках, овочевих 
культур -  у  2014-2015 роках. Якісний аналіз сортименту плодових культур придатних для поширення в Україні показав, 
що переважають сорти Malus domestica Borkh. (21,4 %), Prunus avium L. (21,08 %), Persica vulgaris Mill. (23,6%), що 
представлені вітчизняною селекцією. Сортимент овочевих культур придатних для вирощування в Україні у 2011
2015 роках становить: Brassicaceae -  357 сортів та гібридів, Solanaceaе -  711, Cucurbitaceae -  469, Fabaceae -  72, 
Alliaceae -  194, Zea mays saccharata -  68.
К л ю ч о в і слова: овочеві культури, плодові культури, реєстр, сорт.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОРТИМЕНТА ПЛОДОВЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УКРАИНЕ
А н н о тац ия . В статье обоснована необходимость широкого использования отечественной селекционно-семеноводческой 
работы овощных и плодовых культур для обеспечения новыми, высокопродуктивными и адаптированными сортами и 
гибридами, которые имеют высокие хозяйственно-ценные показатели. Проанализированы сортимент плодоовощных 
культур Государственного реестра растений пригодных к распространению в Украине. Установлено количественный и 
качественный состав сортов плодовых и овощных культур отечественной и зарубежной селекции.
В результате анализа количественного состава обновленного сортимента плодовых и овощных культур, внесенных в 
Реестр за последние пять лет, выявлено, что наибольшее количество сортов плодовых культур обновлено в 2011 и 
2014 годах, овощных культур - в 2014-2015 годах. Качественный анализ сортимента плодовых культур пригодных для  
распространения в Украине показал, что преобладают сорта Malus domestica Borkh. (21,4%), Prunus avium L. (21,08%), 
Persica vulgaris Mill. (23,6%), представленных отечественной селекцией. Сортимент овощных культур пригодных 
для выращивания в Украине в 2011-2015 годах составляет: Brassicaceae - 357 сортов и гибридов, Solanaceaе - 711, 
Cucurbitaceae - 469, Fabaceae - 72, Alliaceae - 194, Zea mays saccharata - 68.
Клю чевы е слова: овощные культуры, плодовые культуры, реестр, сорт.
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THE CURRENT STATE OF ASSORTMENT OF FRUIT AND VEGETABLE CROPS IN UKRAINE
A b s tra c t. The article is devoted to the study o f  the current state assortment o f  fruit and vegetable IN  UKRAINE. The necessity 
o f improving domestic breeding and seed production o f vegetable and fruit crops to ensure the manufacturer new, highly 
productive and adapted varieties and hybrids that have high agronomic performance. Analyzes the range o f horticultural 
crops o f the State register o f plants suitable for distribution in Ukraine. Defined quantitative and qualitative composition o f 
varieties o f  fruit and vegetables o f  domestic and foreign selection. The analysis o f the quantitative composition o f  the new 
assortment o f fruit and vegetable crops, entered in the Register in the last five years identified that the largest number o f 
varieties o f fruit crops updated in 2011 and 2014, o f vegetable crops in 2014-2015. Qualitative analysis o f  assortment o f 
fruit crops, suitable for distribution in Ukraine showed that the predominate varieties o f domestic breeding, such as Malus 
domestica Borkh. (21,4 %), Prunus avium L. (21,08 %), Persica vulgaris Mill. (23,6%). The vast number o f varieties, entered 
in the register belong to the such families as Solanaceae, Cucurbitaceae, Brassicaceae.
K eyw o rd s: fruit and vegetable crops, the Register, the variety o f plants.

П остановка  проблеми . На даний час розвиток пло
доовочевої галузі нашої країни є недостатньо стабіль
ним: плодоовочеву продукцію більше експортують, а ніж 
імпортують. В той же час за поміркованого використан
ня свого природного потенціалу, країна спроможна за
безпечити населення виробництвом плодоовочевої про
дукції, що в 5-7 разів перевищує власне. Сприятливі 
ґрунтово-кліматичні умови дозволяють країні досягти 
результатів, що забезпечать конкурентоспроможність сі
льськогосподарської продукції експорту нашої держа
ви, значну частину якого могла б складати саме плодоово
чева продукція [2].

А н а л із  о стан н іх  д о сл ід ж ен ь  і п убл ікац ій . Проана
лізувавши тенденції галузі, статистичну інформацію 
можна стверджувати, що провідну роль у відновленні 
(або ж створюванні нових) виробничих потужностей 
плодоовочевої галузі відіграють початкові інвестиції в її 
розвиток. Беззаперечним є той факт, що колись потужні 
виробники плодоовочевої продукції (як ті, що безпосе
редньо вирощували овочі та фрукти, так і пов'язані з 
плодоовочевою галуззю, виробники) на сьогоднішній 
день не можуть конкурувати з тими, що використовують 
нові перспективні технології. Рентабельність таких під
приємств занадто низька. З іншого боку, виробники, 
які реорганізували та реконструюють виробництво, за
куповують енергозберігаюче новітнє обладнання -  впев
нено підвищують рентабельність виробництва, збільшу
ють прибутки тощо [1].

«Концепція Державної цільової програми розвитку 
овочівництва та переробної галузі до 2020 року» [4] по
єднує ряд заходів, з-поміж яких необхідно виокремити

наступні: надання державної підтримки виробникам пло
дів та овочів шляхом компенсації відсотків по кредитам 
банків, надання підтримки у здійсненні селекційних захо
дів у плодоовочівництві, застосуванню нових технологій 
у відкритому та закритому ґрунті.

Галузева програма розвитку садівництва на період 
до 2025 року передбачає стабілізацію і подальше збіль
шення виробництва плодів і ягід; насичення внутрішнього 
продовольчого ринку конкурентоспроможними продук
тами та розширення їх експорту, щоб створити можли
вості повністю забезпечити потреби населення у цих 
продуктах за фізіологічними нормами; забезпечення 
розширеного відтворення виробництва головним чином 
за рахунок самофінансування галузі; розширення вироб
ництва екологічно чистої, безпечної продукції шляхом 
переходу від індустріально-хімічних методів ведення 
господарства до біологічних; а також інтенсивне госпо
дарювання шляхом удосконалення технологій і органі
зації виробництва на основі використання досягнень 
науки й передового досвіду [2].

Мета д осл ідж енн я : проаналізувати сортимент пло
доовочевих культур, виявити та оцінити кількісний та 
якісний склад сортів плодових і овочевих культур у 
Державному Реєстрі сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні на 2015 рік (далі-Реєстр). Об'єкт 
досліджень -  сорти і гібриди овочевих та плодових куль
тур придатних для поширення на території України. 
Предметом досліджень було оцінити якісний та кількісний 
склад сортименту плодових і овочевих культур у Реєстрі 
та їх придатність до поширення в певних природно- 
кліматичних зонах України.



М етодика до сл ід ж ен н я . Під час досліджень вико
ристовували як загальнонаукові методи (діалектики, 
аналізу і синтезу), так і спеціальні -  статистичний аналіз 
та графічне відображення даниx в досліді.

О сновн і результати  до сл ід ж ен н я . Інтенсивний 
розвиток плодівництва та овочівництва, як відкритого так 
і заxищеного ґрунту, не може відбуватись без наявності 
якісного насіннєвого (посадкового) матеріалу, який на 
генетичному рівні містить всі ознаки та властивості за
кладені в нього селекціонером та природою. В цьому 
випадку на перше місце витупають сорти та гібриди 
овочевиx культур. A  для ринку насіння важливим є аналіз 
і вивчення його формування та функціонування [5]. 
Використання із загалу сортименту плодовиx та овочевиx 
культур, які занесені до Реєстр найбільш пластичниx та 
високоврожайниx рекомендованиx для певного регіону 
вирощування, є одним із заxодiв зменшення витрат на 
виробництво та збільшення прибутковості плодоовоче
вої галузі [З].

Aналiзyючи кількісний склад оновлення сортименту 
плодовиx та овочевиx культур, внесениx до Реєстру за 
останні п'ять років (2011-2015 рр.) виявлено, що найбі
льша кількість сортів плодовиx культур оновлено у 2011 
та 2014 рокаx, овочевиx культур -  у 2014-2015 рокаx 
(28,6 %; 25,0 % та З5,З %; 24,1 % відповідно) (рис.1).

За результатами аналiтичниx досліджень якісного 
аналізу сортименту плодовиx культур придатниx для 
поширення в Україні кількість сортів, що відносяться до 
Malus domestica Borkh. становить 75 (21,4 % від загальної 
кількості зареєстрованиx сортів плодовиx культур), Pyrus 
communis L. -  57 (16,2 %), Prunus avium  L. -  74 (21,08 %), 
Prunus cerasus L. -  З1 (8,8 %), Prunus armeniaca L. -  З1 
(8,8 %), Persica vulgaris Mill. -  8З (2З,6%), табл. 1.

Отже, більшість сортів створені саме вітчизняними 
селекціонерами, співвідношення сортів від 7З,4 до 100%. 
Це узгоджується із результатами rnurnx вчениx. Як ствер
джують Л^ . Tерьоxiна та Є ^ . Ільїнова [6] за останні 
роки спостерігається тренд до збільшення виробництва, 
експорту, переробки та споживання плодів, а також 
зменшення обсягів ix імпорту. Для збільшення обсягів 
виробництва доцільно використовувати сорти плодовиx 
культур придатниx для поширення у рiзниx природно-

клiматичниx зонаx України. Сорти вітчизняної селекції 
мають добру та відмінну якість, вони придатні до консер
вування, і найголовніше, адаптовані до мiсцевиx умов 
вирощування. ^зму можна стверджувати, що Україна 
знаxодиться на шляxy імпортозаміщення плодів та про
дуктів з ниx, проте наразі власниx обсягів все ще не 
достатньо для повноцінного забезпечення внутрішнього 
споживання.

Із усього загалу найбільш поширениx плодовиx 
культур для зони Степу рекомендовано 141 сорт, з-поміж, 
що відносять до Malus domestica Borkh. -  42 (Соррисо, 
Крим Стар, Фуджісу, Джерамісу та ін.), Pyrus communis 
L. -  2З (Весільна, Уманська ювілейна, Кандидатка, Про
вінціалка), Prunus avium  L. -  11 ^ отка, Ерудитка, Лю
бительська, Згода, Відродження та ін.), Prunus cerasus L. - 
49 (Прощальна Tараненко, Любимиця Tyровцова, Супер
ниця, Дружба, Чорнокримка, Простір та ін.).

Для Лісостепу в Реєстрі налічується 156 сортів 
плодовиx культур: Malus domestica Borkh. -  64 ^ авка, 
Внучка, Світанок Mлiєва, Фуджина, Ыкотер та ін.), Pyrus 
communis L. -  З7 (Золотава, Сайва, Буртинова, Яніс, 
Хотинчанка), Prunus avium  L. -  6 (Богуславка, Ксенія, 
Жадана, Студенківська та ін.), Prunus cerasus L. - 
46 (Пікова дама, Легенда Mлiєва, Зоряна, Визнання, 
Mеотiда, Ласуня та ін.). Для Полісся рекомендовано 58 
сортів плодовиx культур: Malus domestica Borkh. -  З2 
(Володимир Симиренко, Сіріус, Луна, Соларіс, Ренова), 
Pyrus communis L. -  15 (Гармонія, Вересневе Диво, 
Гвардійська зимова, Черемшина), Prunus avium  L. -  2 
(Спутниця, Воспомінаніє), Prunus cerasus L. -  8 (Забута, 
Зодіак, Дар Mлiєва, Китаївська чорна, Бірюза та ін.).

Провідними вітчизняними науковими установами зі 
селекції плодовиx культур є Aртемiвська дослідна станція 
розсадництва Інституту садівництва HAAHУ, Інститут зро
шуваного садівництва ім. M ^ . Сидоренка HAAHУ, Mелi- 
топольська дослідна станція садівництва імені M ^ . Сидо
ренка Інституту садівництва HAAHУ, Інститут садівництва 
HAAHУ, Hацiональний ботанічний сад ім. M. M. Гришка 
HAAHУ та інші.

Овочівництво -  це ефективна галузь сільського госпо
дарства за умови застосування новiтнix теxнологiй. За 
інформацією FAO stat світове виробництво овочів ста

2011 2012  2013  2014  2015
Рис. 1. П ор івняльна  оц ін ка  оновлення  к іл ь к існ о го  сор ти м ен ту  п лодови х  та о во ч еви х  культур  у  Реєстр і,

2011-2015  рр.

Таблиця 1
С п івв ідн ош ення  сор т ів  п лодови х  культур  за поход ж ен н ям  у  Реєстр і 2015 року

П охо 
дж енн я

M lu s  dom estica  
Borkh.

Py ru s  
com m u n is  L

P ru n u s  
av ium  L

P ru n u s  
ce ra su s  L

P ru n u s  
a rm en ia ca  L

Р є rs ica  
v u lg a r is  M ill.

ш т % ш т % шт. % ш т % ш т % шт %

Вітчизняні 55 7З,4 54 94,7 70 94,5 26 8З,8 З1 100 8З 100

Іноземні 20 26,6 З 5,З 4 5,5 5 16,2 - 0 - 0

Всього 75 100 57 100 74 100 З1 100 З1 100 8З 100



Таблиця 2
К іл ьк ість  сор т ів  і г іб р ид ів  о вочев их  культур  внесених  до  Реєстру  з 2011-2015  рр.

Р ік
B rass ica cea e S o lanaceae C ucu rb ita ceae Fabaceae A llia c e a e

Zea m ays  
sa ccha ra ta

Ін
ш

і

В
сь

о
го

ш т % ш т % шт. % шт % ш т % шт %

2011 14 4,7 48 8,01 37 13,4 9 13,4 10 5,7 4 8,9 45,8 54,1

2012 1 0,4 5 0,8 5 1,8 0 0 4 2,2 1 2,1 92,7 7,3

2013 15 7,4 49 8,2 26 10,1 1 0,9 11 6,01 6 10,9 56,4 43,5

2014 47 13,9 70 10,9 57 13,5 8 11,7 23 12,4 11 17,7 19,9 80,1

2015 21 5,9 74 10,4 49 10,4 4 5,6 9 4,6 6 8,8 54,3 45,7

новить 976,7 млн т. Лідерами виробництва є: Китай 
(48,8%), Індія (9,6%), d±IA (3,7%), Італія (1,4%), Росія 
(1,37%), Іспанія (1,3%), Україна (1%) та Бразилія (1%).

Сортимент овочевих культур придатних для виро
щування в Україні у 2G11-2G15 роках становить: види 
родини Brassicaceae -  357 сортів та гібридів (із них 
76 -  вітчизняної селекції -  (21,5%); Solanaceaе -  711 
сортів та гібридів (із них 21 -  вітчизняної селекції - 
(30,8); Cucurbitaceae -  469 сортів та гібридів (із них 
232 -  вітчизняної селекції -  (49,5); Fabaceae -  72 сортів 
та гібридів (із них -  14 вітчизняної селекції -  (22,2); 
Alliaceae -  194 сортів та гібридів (із них 58 -  вітчизняної 
селекції -  (31,0); Zea mays saccharata -  68 сортів та гіб
ридів (24 -  вітчизняної) -  (35,3% від загальної кількості) 
(табл. 2). В асортименті овочевих культур переважна 
кількість належить іноземним сортам та гібридам. В 
динаміці із 2G11 по 2G15 роки відслідковується збіль
шення чисельності сортів та гібридів іноземної селекції 
в Реєстрі (від 5G до 70%), тоді як кількість вітчизняних 
невпинно зменшується (табл. 2).

У 2015 році Реєстр оновився сортами овочевих культур 
таких видів як: Solanum lycopersicum  L. (Наміб, Aфен, 
Тамесіс, Фонзікс, Aніта, Aйсан, Джубокс та ін.), Capsicum 
annuum  L. ^цтек), Brassica oleracea L. var. alba DC. 
(Гарантія, Aсканія, Кентавр, Тайфун та ін.), Cucumis melo 
L. (Кредо, Тіна, Даяна, Дукрал, Рікура та ін.), Cucumis 
sativus L. (Лютояр, Бакшиш, Коломбо, Реноватор, Aнзор, 
Інвестор та ін.).

Вітчизняними науковими установами зі селекції ово
чевих культур є Інститут овочівництва і баштанництва 
HAAH України, Дослідна станція «Маяк» Інституту ово
чівництва і баштанництва HAAH України, Інститут пів
денного овочівництва і баштанництва HAAH України, 
Інститут землеробства південного регіону HAAH України 
та інші.

Висновки . 1. З-поміж сортів плодових культур най
більша кількість внесена до Реєстру у 2011 та 2014 роках. 
Нині у Реєстрі переважають сорти Malus domestica Borkh. 
(21,4 %), Prunus avium  L. (21,08 %), Рє^ і^  vulgaris Mill. 
(23,6%), що представлені вітчизняною селекцією.

2. Сортимент овочевих культур в Реєстрі представ
лений в основному сортами і гібридами іноземної селек

ції, найбільше їх зареєстровано у 2013-2014 рр. Пере
важаючу кількість сортів у Реєстрі відноситься до видів 
родин: Solanaceaе, Cucurbitaceae, Brassicaceae. Вітчиз
няного сортименту овочевих в Реєстрі значно менше, але 
відсоток вагомий та становить від 30 -  50%.
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