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Постановка проблеми. В останні роки меди-
чно обґрунтована норма споживання свіжої ово-
чевої продукції на людину становить 160 кг на 
рік. Головне завдання, що постає нині перед 
сільським господарством, – це збільшення 
об’ємів виробництва овочевої продукції за раху-
нок нових досягнень науки і техніки, ефективно-
го використання виробничого потенціалу, впро-
вадження інтенсивних технологій вирощування 
сільськогосподарських рослин [9]. 
Кабачок – Cucurbita pepo L. var. diraumons 

Duch. – найбільш розповсюджена з гарбузових 
овочева рослина, інтерес до якої щороку збіль-
шується завдяки її скоростиглості, врожайності, 
дієтичності та холодостійкості. Вирощування 
кабачків проходить із незначними затратами 
праці та енерґоресурсів, що дає можливість роз-
ширити сортимент, поліпшити забезпечення на-
селення овочевою продукцією [1, 8]. 
Донецька дослідна станція ІОБ НААН понад 

тридцять років займається селекцією кабачка і 
має багатий вихідний матеріал, на базі якого 
створені загально визнані за продуктивністю, 
смаком сорти кабачка-цукіні – Аеронавт, Скво-
рушка, Світозар, Аспірант, Престиж F1, які ра-
йоновані в Україні. Сорт Зебра, створений у 
співавторстві з Московською сільськогосподар-
ською академією ім. К.А.Тімірязєва, районова-
ний у Російській Федерації [9]. Вищезазначені 
сорти за строками дозрівання ранньостиглі, тому 
розширення сортименту середньостиглим сор-

том є наразі досить актуальним науковим за-
вданням. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Галузь овочівництва має вирішити проблеми, які 
стосуються виробництва овочевої продукції для 
споживання у свіжому та переробному вигляді зі 
збереженням високої якості. У вирішенні цього 
питання, одночасно з другими культурами, ціка-
вість представляє кабачок, який отримав в 
останні роки широке розповсюдження, але 
об’ємів його споживання недостатньо [1, 8]. 
Праці вітчизняних та закордонних селекціонерів 
розкрили значні резерви підвищення корисно-
цінних можливостей кабачка [9]. Сучасна селек-
ційна робота по кабачку ведеться у напрямах, що 
забезпечують тривалий період споживання пло-
дів; високу врожайність, привабливий товарний 
вигляд та якість плодів, стійкість проти борош-
нистої роси; пластичність, адаптивність до не-
сприятливих погодних умов та високу транспор-
табельність [8]. В попередні роки провідними 
селекційними установами створено низку біло-
плідних сортів кабачка (Грибовські 37, Одеські 
52, Соте 38, Сосновський, Чаклун, Аспірант), що 
відрізняються за будовою та розгалуженням сте-
бла, ступенем залистненості та довжиною чере-
шка, його опушенням, яке є одним із факторів 
технологічності, поскільки погіршує якість про-
дукції [1, 9]. Споживачі, в тому числі і консервна 
промисловість, мають потребу в продукції не 
тільки скоростиглих, але й продуктивних сортів 
пізніх строків дозрівання. Середньостиглі сорти 
кабачка дозволять розширити період постачання 
плодів у свіжому вигляді. 
Мета і завдання досліджень. Метою наукової 

роботи є створення білоплідного середньостиг-
лого, високопродуктивного, транспортабельного 
сорту кабачка з тривалим періодом плодоно-
шення, відносно стійкого проти борошнистої 
роси придатного для свіжого споживання та 
консервування. Для виконання цього наукового 
завдання було вивчено селекційний та колекцій-
ний матеріал за продуктивністю, стійкістю проти 
хвороб та проведено цілеспрямовані індивідуа-

У результаті селекційної роботи створено новий 
середньостиглий сорт кабачка Консул із урожай-
ністю 60-65 т/га, товарністю 99%, стійкий про-
ти хвороб, із вмістом вітаміну С 14,9 мг/ 100 г. 
Для роботи відібрано рослини з джерел, які мали 
найбільший адаптивний потенціал із комплексом 
господарсько цінних ознак. Він дає змогу розши-
рити період постачання плодів у свіжому  

вигляді й рівномірно забезпечувати постачання 
сировиною переробні підприємства. Вирощуван-
ня нового сорту забезпечує економічний ефект  

4,7 тис. грн./га. 
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льні добори середньостиглих зразків за комплек-
сом господарсько цінних ознак. 
Матеріали і методи досліджень. Науково-

дослідна робота проводилася на Донецькій до-
слідній станції ІОБ НААН за повною схемою 
селекційного процесу методом міжсортової, сор-
толінійної та міжлінійної гібридизації з подаль-
шим індивідуальним добором за моделлю сорту. 
Селекційну роботу виконували відповідно до 

„Сучасних методів селекції овочевих і баштан-
них культур”, „Селекции, технологии выращи-
вания и семеноводства кабачка и патиссона”, 
„Методики державного сортовипробування сіль-
ськогосподарських культур”, „Методики прове-
дення експертизи сортів на відмінність, однорід-
ність та стабільність ВОС” [2, 5-7]. 
При оцінці матеріалу в якості стандарту засто-

совували сорт кабачка Аспірант. Спостереження 
та обліки в розсадниках: фенологічні, біометри-
чні, облік рослин за статтю, оцінка продуктивно-
сті та якості плодів, опис відібраних генотипів і 
морфологічних ознак, ступінь ураження хворо-
бами. Математичну обробку даних врожаю про-
водили методом дисперсійного аналізу, а визна-
чення економічної ефективності нового сорту – 
за методикою З.І. Гризенкової. Економічні пока-
зники розраховували, виходячи з цін та розцінок 
2010 року [3, 4]. За роки досліджень погодні 
умови відрізнялися; це дало змогу зробити добо-
ри на адаптивність. 
Об’єктом досліджень був власний вихідний 

матеріал, а також сорти, лінії, гібриди кабачка 
місцевої селекції, лабораторії генетичних ресур-
сів ІОБ НААН та зразки світової колекції ВІР. 

Посів проводиться вручну у першій та другій 
декадах травня. Схема посіву у дослідах – 1,4 х 
0,7 м. Площа ділянок – 5-10 м2. Технологія виро-
щування рослин загальноприйнята для степової 
зони України. 
Результати досліджень. За роки досліджень 

виділено перспективну лінію кабачка Л-274, яку 
ідентифіковано як сорт Консул. Новий сорт пе-
ребував у конкурсному розсаднику в 2008-2010 
роках. У результаті встановлено, що за ранньою 
врожайністю новий сорт поступався стандарту 
на 28%, але спостерігалася динаміка інтенсивно-
го наростання його плодів, у той час, коли стан-
дартний сорт поступово знижував (табл. 1).  
За загальною врожайністю сорт Консул пере-

вищував стандарт на 26%. Новий сорт –
середньостиглий, інтенсивного типу, має компа-
ктний кущ і циліндричні плоди білого забарв-
лення з веґетаційним періодом від сходів до 
першого збору 47 діб, слабо сприйнятливий що-
до борошнистої роси. Вирощування нового сор-
ту забезпечує економічний ефект 4,7 тис. грн./га 
за рахунок підвищення врожаю та рентабельнос-
ті 20% у порівнянні зі стандартом. 
До Державної служби з охорони прав на сорти 

рослин передано новий середньостиглий сорт 
кабачка Консул із веґетаційним періодом 46-48 
діб. Рослина – кущова, компактна, насиченість 
жіночими квітками висока.  
Плід – циліндричний, довжиною 15-20 см, за-

гальна врожайність 60-65 т/га. Новий сорт має 
подовжений період постачання й високу насін-
нєву продуктивність. 

1. Порівняльна характеристика нового сорту кабачка Консул у конкурсному розсаднику 
(середнє за 2008-2010 рр.) 

Відхилення від 
st Показник, одиниця виміру Консул Аспірант 

st +, - % 

НІР0

5 

Загальний врожай, т/га 63,5 50,5 +13,0 126 4,8 
Ранній врожай за І декаду, т/га 13,3 18,4 +5,1 72 4,3 

Товарність, % 99 99 -   
Середня кількість плодів на рослині, шт. 11 10 +1   

Середня маса плоду, г 516 509 +7   
Період від сходів до першого збору, діб 47 40 +7   

Тривалість плодоношення, діб 41 45 -4   
Ураження борошнистою росою, бал 1,3 0,9 -   

Прибуток, тис. грн./га 17,6 12,9 +4,7   
Рентабельність, % 124 104 +20   
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Висновки. Дослідженнями встановлено, що за 
загальною врожайністю сорт Консул перевищу-
вав стандарт на 26%, маючи веґетаційний період 
46-48 діб; слабо сприйнятливий щодо борошнис-
тої роси. Він дасть змогу розширити період по-
стачання плодів у свіжому вигляді, рівномірно 

забезпечивши сировиною переробні підприємст-
ва. Економічний ефект від вирощування нового 
сорту становить 4,7 тис. грн./га. Сорт кабачка 
Консул передано на випробування до Державної 
служби з охорони прав на сорти рослин на 2011 
рік. 
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