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Постановка проблеми. Актуальною пробле-
мою у селекції цибулі є створення стабільного 
конвейєра споживання свіжої продукції, різно-
манітної за строками дозрівання та якістю. Ви-
рішити її можливо, зокрема, за рахунок більш 
широкого використання цибулі запашної. 
Цибуля запашна (Allium Odorum L.) є багато-

річною, трав’янистою овочевою рослиною. На 
відміну від інших видів у її листках міститься 
досить мало клітковини, тому вони зберігають 
ніжність протягом усього веґетаційного періоду. 
Вона легко пристосовується до різних кліматич-
них умов, зимо- і морозостійка. За рахунок не-
вибагливості до умов вирощування цибуля за-
пашна має широкий ресурсозберігаючий потен-
ціал, об’єднуючи у собі ранньостиглість, вро-
жайність і тривалий період споживання [1, 9]. 
В Україні селекційна робота по цибулі запаш-

ній ведеться на недостатньому рівні, що поясню-
ється не лише незначним розвитком ринку, але й 
обмеженим потенціалом її генетичних ресурсів. 
У Державному Реєстрі сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, зареєстровано лише 
один сорт цибулі запашної (Етюд), який викори-
стовують для зеленого пера [8]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Останнім часом в окремих країнах Європи і в 
США набуло поширення вирощування цибулі 

порей, як делікатесної страви на відбілене не-
справжнє стебло. В країнах Східної Азії в цьому 
напрямі використовують багаторічні види цибу-
лі. Морфо-анатомічні особливості цибулі запаш-
ної дають змогу застосувати і до неї такий спосіб 
вирощування [3]. Новий напрям використання 
даного виду цибулі розширить сортимент ран-
ньої вітамінної продукції й збагатить раціон 
українського споживача, а також вирішить про-
блему надходження якісної, дешевої продукції, 
коли ще немає інших овочів у відкритому ґрунті, 
– і до пізньої осені, коли вони вже зібрані. 
Мета і завдання досліджень. Створити новий 

сорт цибулі запашної з відбіленим несправжнім 
стеблом, як делікатесної страви. 
Матеріали і методи досліджень. Науково-

дослідна робота з цибулі запашної ведеться за-
вдяки використанню генофонду місцевих форм, 
клоновим добором типових рослин, згідно з мо-
деллю сорту з паралельною їх оцінкою у різних 
за віком розсадниках [7]. Дослідження проводи-
ли відповідно до „Сучасних методів селекції 
овочевих і баштанних культур” [5]. У селекцій-
ній роботі використовували сорти вітчизняної та 
закордонної селекцій. Колекційні зразки і селек-
ційний матеріал оцінювали згідно з „Методикою 
проведення експертизи сортів на відмітність, 
однорідність та стабільність (ВОС) (овочеві, ба-
штанні культури та картопля)”. Оцінка госпо-
дарсько цінних ознак перспективних зразків 
проводилася за „Методикою державного сорто-
випробування сільськогосподарських культур” 
[4, 6]. Протягом усього селекційного процесу 
проводився прямий індивідуальний та родинний 
добір посухостійких генотипів і джерел стійкості 
проти пероноспорозу. При оцінці матеріалу в 
якості стандарту застосовували сорт Етюд, який 
розміщували через 10 номерів. 
Спостереження та обліки в розсадниках: фе-

нологічні, біометричні, опис відібраних геноти-
пів та морфологічних ознак, фітопатологічна 
оцінка, облік урожаю методом поділянкового 
зважування, математична обробітка даних уро-

Представлено дослідження з продуктивно-
морфологічних особливостей цибулі Allium 

Odorum. Наведено результати селекційної роботи 
з використанням генетичних джерел стійкості 
проти пероноспорозу; виявлено джерела, адапто-
вані до умов Степу, які забезпечують високу про-
дуктивність. Доведено ефективність доборів 
морфологічних ознак, за якими слід проводити 

прискорений добір. Для подальшої роботи відібра-
но рослини з джерел, які мали найбільший адапти-
вний потенціал із комплексом господарсько цінних 

ознак. 
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жаю методом дисперсійного аналізу [2]. 
За роки досліджень погодні умови відрізняли-

ся, що дало можливість зробити добори на адап-
тивність. Своєчасно проведені агротехнічні при-
йоми також сприяли селекційному процесу. 
Об’єктом досліджень був власний вихідний 

матеріал, лінії місцевої селекції, а також сорто-
зразки лабораторії генетичних ресурсів ІОБ 
НААН і світової колекції ВІР. 
Посів проводили вручну в третій декаді бере-

зня. Схема посіву у дослідах стрічкова – 0,7 м. 
Площа ділянок – 3,5-10 м2. Технологія вирощу-
вання рослин – загальноприйнята для степової 
зони України. 
Результати досліджень. Упродовж чотирьох 

років нами проаналізовано матеріал колекції та 
проведено добір за ботаніко-морфологічними 
особливостями і найбільшим накопиченням на-
земної маси та встановлена залежність між осно-
вними ознаками, а також доведено, що морфоло-
гічні показники вихідних форм зберігали свої 
параметри і контролювалися генотипами. Оцінка 

дала змогу визначити динаміку потовщення не-
справжнього стебла у рослин ІІ і ІV років життя. 
За вищезазначеними показниками виділено міс-
цеві форми, кк. 73, 160 та 170, за раннім відрос-
танням після перезимівлі. Вони також мали най-
більшу довжину несправжнього стебла (18 см) та 
найтовщий його діаметр (2 мм). Для подальшої 
роботи відібрано рослини з джерел, які мали 
найбільший адаптивний потенціал із комплексом 
господарсько цінних ознак. 
У селекційному розсаднику були використан-

ні генетичні джерела, стійкі проти пероноспоро-
зу, з яких за комплексом господарсько цінних 
ознак виділено чотири сортозразки. В результаті 
аналізу проходження фенологічних фаз встанов-
лено, що місцеві форми с. Опитне кк. 73/1, 170/2, 
160/1 та к. 260 – селекційний зразок с. Селекцій-
не мали найкоротший період до технічної стиг-
лості зеленого пера. У них відмічено найбільше 
наростання довжини несправжнього стебла та 
його потовщення (табл. 1). 

1. Динаміка фенологічних та морфологічних ознак селекційного розсадника цибулі запашної 
(середнє за 2006-2009 рр.) 

Період сходи –  
технічна стиглість, діб Несправжнє стебло 

довжина, см діаметр, мм 
№ каталогу 

ДДС середнє +,- до st середнє +,- до st середнє +,- до st 
171/1 26,3 +2,3 9,7 -3,6 1,9 -0,6 
116/1 27,3 +3,3 10,0 -3,3 1,9 -0,6 
260 25,6 +1,6 14,5 +1,2 2,0 -0,5 

126/1 27,0 +3,0 10,0 -3,3 1,8 -0,7 
159/2 27,0 +3,0 10,3 -3,0 1,9 -0,6 
170/2 25,6 +1,6 14,3 +1,0 2,0 -0,5 
160/1 25,6 +1,6 14,8 +1,5 2,0 -0,5 
73/1 25,0 +1,0 15,2 +1,9 2,5 0 

Етюд st 24,0 0 13,3 0 2,5 0 

2. Характеристика господарсько цінних ознак цибулі запашної в конкурсному розсаднику 
(середнє за 2006-2009 рр.) 

Показники Л-57 Сорт Етюд st Відхилення від st,  
% НІР05 

Маса несправжньої цибулинки, г 16,0 10,0 160 2,2 
Довжина несправжнього стебла, см 21,8 19,3 113 1,3 
Діаметр несправжнього стебла, см 2,1 1,7 124 0,2 

Біохімічні показники: 
суха речовина, % 11,84 11,48 103 0,9 
моноцукри, % 3,19 2,75 116 0,4 
цукроза, % 5,06 4,87 104 0,5 

загальний цукор, % 8,51 7,87 108 0,7 
вітамін С, мг/100 г с. р. 4,80 4,41 109 0,4 
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За попередні роки нами було виділено Л-57 
(к.73/1) місцеву форму с. Опитне, що проходила 
випробовування в конкурсному розсаднику у 
порівнянні зі стандартним сортом Етюд. Під час 
веґетації були проведені нагортання ґрунту з ме-
тою відбілення несправжнього стебла та встано-
влено динаміку його потовщення у рослин ІІ і ІІІ 
років життя (табл. 2). 
Результати біометричних вимірювань засвід-

чили, що маса несправжнього стебла рослин  
контролювалася генотипами, формуючись про-
порційно його довжині та діаметру. Встановлено 
збільшення морфологічних параметрів Л-57 – у 
порівнянні зі стандартом – на 60, 13 та 24% від-
повідно. За біохімічними показниками також 

відмічено перевагу: Л 57 характеризується, як 
ранньостигла з інтенсивним відростанням після 
перезимівлі й здатністю до відбілювання ніжки 
та подовженим періодом використання. 
Висновки. Дослідженнями встановлено ефек-

тивність добору цибулі запашної за морфологіч-
ними ознаками з джерел, що мали найбільший 
адаптивний потенціал, у результаті чого відібра-
но перспективну лінію Л-57, яка проходила ви-
пробування в конкурсному розсаднику. У нової 
лінії встановлено збільшення маси, наростання 
довжини та потовщення несправжнього стебла 
порівняно зі стандартом на 60, 13 та 24% відпо-
відно. 
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