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Каховський – 1779 грн/т за сівби у ІІІ декаді квітня за густоти стояння 70 тис. шт./га. 

Найвищий рівень рентабельності – 80 % – встановлено за сівби гібрида Каховський у ІІІ 

декаді квітня та густоти стояння 70 тис. шт./га. 

Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, густота стояння, урожайність, 

рентабельність. 

 

Vozhegova R.A., Vlaschuk A.M., Drobit O.S. The economic efficiency of growing a 

hybrid of corn under conditions of irrigation of the Southern Steppe of Ukraine 

The article presents the results of experimental studies on the reaction of promising 

domestic hybrids of maize of various ripeness groups to the timing of sowing and the density of 

standing during cultivation on the irrigated lands of the steppe zone of the south of Ukraine. 

The maximum yield of corn grain, on average for 2014–2016 – 13,69 t/ha formed the 

mid-season hybrid Kakhovskiу with the second term of sowing and the density of standing 70 

thousand units/ha. In the early Tendrа hybrid, the highest productivity – 10,96 t/ha was established 

at the second sowing period and the standstill of 90 thousand pcs/ha. The mid-range hybrid 

Skadovskiy produced the highest yield of 11,92 t/ha at the second sowing season and the density 

of standing of 90 thousand pieces/ha. 

It has been established that the productivity and economic indicators of maize cultivation 

are influenced by the group of maturity of the hybrid, the duration of sowing and the density of 

standing. According to the results of the analysis of economic indicators of cultivation of maize 

hybrids for 2014–2016, the largest value of gross output from 1 hectare was 43,8 thousand 

UAH/ha was obtained on the Kakhovskiу hybrid crops at sowing in the third decade of April and 

the density of standing 70 thousand pieces. This option also established the lowest cost per ton of 

grain – 1779 UAH/t. 

The cost of gross output per hectare for all sowing periods and different plant densities 

was the maximum for the Kakhovskii hybrid and amounted to 37,7 to 43,8 thousand UAH/t, 

according to the experiment variants, somewhat smaller in the Skadovskii hybrid – 32,8–38,1 

thousand UAH/t, and the smallest in the Tendra hybrid, which amounted to 31,9–35,1 thousand 

UAH/t. The minimum cost price of 1 ton of grain was found in the mid-season hybrid of maize 

Kakhovsky – 1779 UAH/t at sowing in the third decade of April and density of standing 70 

thousand pieces/ha. The highest level of profitability – 80 % was established at the sowing of the 

Kakhovsky hybrid in the third decade of April and the density of standing of 70 thousand 

pieces/ha. 

Key words: corn, hybrids, seedlings, stand density, yield, profitability. 
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Постановка проблеми. Споживання овочів та баштанних продовольчих 

культур у 2016 році в Україні склало 163,7 кг на одну особу, в Херсонській області 

– 171,2 кг. Більша частина з них припадає на томати – цінний продукт харчування 
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для людей будь-якого віку. Їхнє споживання в їжу позитивно впливає на нервову 

систему, поліпшує роботу органів травлення, внутрішньої секреції.  

Важливим резервом збільшення виробництва томатів є впровадження нових 

сортів та гібридів інтенсивного типу з високою врожайністю та якістю продукції, 

придатних до механізованого збирання, адаптованих до умов вирощування. На 

жаль, сьогодні виробники вирощують переважно іноземні сорти і гібриди томата, 

оскільки вітчизняних, що повною мірою задовольняли б їхні потреби, ще недос-

татня кількість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до Концепції роз-

витку галузі овочівництва до 2015 року з метою повного забезпечення населення 

згідно з методичними нормами споживання та зростання обсягів експорту вироб-

ництво овоче-баштанної продукції (вагому частку якої складає виробництво тома-

та) в Україні необхідно збільшити до 12 млн т [1]. Цінність культури зумовлена 

високим вмістом в плодах вітамінів, пектинових, мінеральних речовин, що 

визначають здорове повноцінне харчування людини [2].  

Питання селекції томата є досить актуальними, про що свідчать результати 

досліджень багатьох науковців [3–8]. 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 селек-

ції і насінництва овочевих культур РАСГН (Росія), Придністровський науково-

дослідний інститут сільського господарства, Інститут генетики АНРМ (Молдова) та 

ін. Серед вітчизняних наукових установ селекційну роботу з культурою томата 

проводить Інститут овочівництва і баштанництва НААН та його дослідні станції, 

Інститут зрошуваного землеробства НААН, Інститут сільського господарства 

Причорномор‟я НААН, Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

Південна ДСГДС ІВПіМ НААН, фірма «Наско». 

До Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2015 році 

занесено 343 сорти і гетерозисні гібриди томата, із них лише 78 вітчизняних 

(22,7 %); у 2016 році – 414, з них 104 вітчизняні (25 %); у 2017 році – 464, з них 117 

вітчизняних (25 %) [9–11].  

Результати попередніх досліджень свідчать про недостатню кількість сортів 

томата вітчизняної селекції, які могли б конкурувати із зарубіжними аналогами. На 

виробничих площах відсутні гібриди вітчизняної селекції томата [12]. Тому в 

Інституті зрошуваного землеробства НААН ведеться селекційна робота з культу-

рою томата з метою створення нових сортів і гібридів з високою продуктивністю та 

якістю плодів, придатних для механізованого збирання, адаптованих до умов 

півдня України. 

Постановка завдання. На сучасному етапі наші дослідження спрямовані на 

виконання такого завдання: створення високопродуктивних сортів і гібридів F1 

томата, спроможних конкурувати з кращими зарубіжними аналогами. Підприєм-

ства і фермери, які вирощують томати, крім задоволення вимог щодо кількості та 

якості продукції, зупиняють свій вибір на сортах та гібридах, адаптивних до умов 
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вирощування. Тому особлива увага приділяється створенню сортів і гібридів інтен-

сивного типу з високим потенціалом урожайності, якості продукції, придатних до 

механізованого збирання та адаптованих до умов вирощування. 

Виклад основного матеріалу. Одним із напрямів діяльності Інституту 

зрошуваного землеробства НААН є селекційна робота з культурою томата. 

Останніми роками було створено низку нових високотехнологічних сортів, придат-

них для вирощування в умовах півдня України, 7 з яких внесено до Державного 

реєстру сортів рослин України: Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Тайм, Легінь 

(середньоранні), Інгулецький, Сармат, Кумач (середньостиглі). Усі сорти інтен-

сивного типу, чутливі до високого рівня агротехніки, зрошення, рекомендовані до 

вирощування в зонах Степу і Лісостепу.  

Характеристика основних господарсько цінних ознак томата селекції Інсти-

туту зрошуваного землеробства відображена в таблиці. 

Таблиця  

Характеристика сортів томата селекції Інституту зрошуваного землеробства 

за комплексом господарсько цінних ознак (середнє за 2015–2017 рр.) 
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Наддніпрян-

ський 1 
108 65,9 80 89 64 5,65 3,45 21,64 0,45 

Кіммерієць 106 69,8 80 92 62 5,92 3,70 22,01 0,42 

Тайм 108 67,2 88 84 80 5,64 3,50 22,45 0,45 

Інгулецький 114 74,5 82 89 95 5,83 3,60 23,01 0,46 

Сармат 112 75,9 80 90 118 5,90 3,69 22,82 0,43 

Кумач 110 77,5 90 97 74 5,89 3,42 22,10 0,44 

Легінь 110 75,0 88 95 72 5,83 3,60 22,25 0,48 

Ювілейний 106 80,5 90 96 110 5,90 3,55 22,72 0,40 

НІР05, т/га  2,25        

 

Сорт Наддніпрянський 1 – середньоранній, вегетаційний період – 105–  

109 днів. Рослина детермінантна. Плоди яйцеподібні, масою 60–75 г, м‟ясисті, за 

достигання червоні, без зеленої плями біля плодоніжки, плодоніжка без колінця. 

Транспортабельність і лежкість добрі. Вміст у плодах сухої розчинної речовини – 

5,57–6,15 %, цукру – 3,36–4,00 %, аскорбінової кислоти – 22,15–23,20 мг-%, кислот-

ність – 0,38–0,42 %. Урожайність без зрошення – 30–35, за зрошення – 65–75 т/га. 

Стійкий до основних хвороб. Універсального призначення. Придатний для комбай-
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нового збирання. Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні, у 2007 році. 

Сорт Кіммерієць – середньоранній, вегетаційний період – 104–108 днів. 

Рослина детермінантна. Плоди грушоподібні, масою 50–60 г, щільні, не розтріс-

куються, за достигання червоні, без зеленої плями біля плодоніжки, плодоніжка без 

колінця. Транспортабельність і лежкість добрі. Вміст у плодах сухої розчинної 

речовини – 5,50–6,00 %, цукру – 3,00–3,80 %, аскорбінової кислоти – 21,46–

22,40 мг-%, кислотність – 0,39–0,42 %. Урожайність без зрошення 32–37, за зро-

шення – 58–70 т/га. Стійкий до основних хвороб. Рекомендовано для цільно-

плідного консервування та переробки на томатопродукти. Придатний для комбай-

нового збирання. Занесений до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, у 2007 році. 

Сорт Сармат – середньостиглий, вегетаційний період – 111–115 днів. 

Рослина детермінантна. Плоди овальні, кутасті, масою 100–120 г, м‟ясисті, щільні, 

за достигання червоні, без зеленої плями біля плодоніжки, плодоніжка без колінця. 

Транспортабельність і лежкість добрі. Вміст у плодах сухої розчинної речовини – 

5,60–6,00 %, цукру – 3,16–3,80 %, аскорбінової кислоти – 21,90–23,70 мг-%, 

кислотність – 0,43–0,45 %. Урожайність без зрошення – 30–36, за зрошення 60–

78 т/га. Стійкий до основних хвороб. Універсального призначення. Придатний для 

комбайнового збирання. Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придат-

них для поширення в Україні, у 2009 році. 

Сорт Інгулецький – середньостиглий, вегетаційний період – 112–117 днів. 

Рослина детермінантна. Плоди овальні, масою 85–100 г, м‟ясисті, щільні, за 

достигання червоні, без зеленої плями біля плодоніжки, плодоніжка без колінця. 

Транспортабельність і лежкість добрі. Вміст у плодах сухої розчинної речовини – 

5,50–5,90 %, цукру – 3,2–3,90 %, аскорбінової кислоти – 21,80–23,20 мг-%. 

кислотність – 0,44–0,46 %. Урожайність без зрошення 32–38, за зрошення – 60–

75 т/га. Стійкий до основних хвороб. Універсального призначення. Придатний для 

комбайнового збирання. Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придат-

них для поширення в Україні, у 2009 році. 

Сорт Тайм – середньоранній, вегетаційний період – 105–108 днів. Рослина 

детермінантна. Плоди округлі, камер 3–4, масою 75–85 г, середньої щільності, 

червоні, зелена пляма біля плодоніжки зникає за достигання, плодоніжка без 

колінця. Транспортабельність і лежкість помірні. Вміст у плодах сухої розчинної 

речовини – 5,60–5,80 %, цукру – 3,10–3,90 %, аскорбінової кислоти – 21,30–

23,70 мг-%. кислотність – 0,42–0,48 %. Смакові якості свіжих плодів – 5 балів. 

Урожайність без зрошення 30–32, за зрошення – 60–70 т/га. Стійкий до основних 

хвороб. Призначений для споживання у свіжому вигляді та переробки. Занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2010 

році. 

Сорт Легінь – середньоранній, вегетаційний період від масових сходів до 

початку дозрівання складає 110 днів. Рослина за типом розвитку – детермінантна, 

висотою 50–55 см, прямостояча, добре облиствлена. Листок – середній за розміром, 

двічі перистий, помірного зеленого забарвлення з помірною глянсуватістю та 
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пухирчастістю. Суцвіття просте (зазвичай 1 гілка). Фасціація першої квітки суцвіт-

тя – відсутня. Квітконіжка – без відокремлюючого шару. Плоди еліптичні (індекс 

1,15), камер – 3, розташування – правильне; гладенькі, за достигання – червоні, без 

зеленого плеча, масою 65–70 г. Лежкість і транспортабельність плодів добрі. Вміст 

у плодах розчинної сухої речовини – 5,60–5,90 %, цукру – 3,2–3,5 %, аскорбінової 

кислоти – 21,5–22,5 мг-%, кислотність – 0,44–0,48 %. Урожайність 35–38 т/га (без 

зрошення), 65–75 т/га (на зрошенні).  

Сорт інтенсивного типу, чутливий до високого рівня агротехніки, зрошення. 

Придатний для комбайнового збирання. Відносно стійкий до основних хвороб 

(Alternariasolani, Phytophthorainfestans). Універсального використання: для спожи-

вання у свіжому вигляді, консервування та переробки. Рекомендований для виро-

щування у відкритому ґрунті в зонах Степу та Лісостепу України. Сорт занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, у 2013 

році. 

Сорт створений методом гібридизації сортів СХ-4 × Rio Fuego з наступним 

індивідуальним добором.  

Сорт Кумач – середньостиглий, вегетаційний період від масових сходів до 

початку дозрівання складає 112–116 днів. Рослина за типом розвитку – детермі-

нантна, висотою 60–65 см, прямостояча, добре облиствлена. Листок середній за 

розміром, двічі перистий, помірного зеленого забарвлення з помірною глянсува-

тістю та пухирчастістю. Суцвіття просте (зазвичай 1 гілка). Фасціація першої 

квітки суцвіття відсутня. Квітконіжка – без відокремлюючого шару. Плоди – 

овальні (індекс плода – 1,2), камер – 3, розташування – правильне; гладенькі, за 

достигання – червоні, без зеленого плеча, масою 68–72 г. Лежкість і транспор-

табельність плодів добрі. Вміст у плодах розчинної сухої речовини – 5,60-6,00 %, 

цукру – 3,30–3,50 %, аскорбінової кислоти – 21,6–22,5 мг-%, кислотність – 0,42–

0,45 %. Загальна урожайність без зрошення – 36–38, на зрошенні – 68–78 т/га за 

товарності плодів – 85–90 %.  

Сорт інтенсивного типу, чутливий до високого рівня агротехніки, зрошення. 

Придатний для комбайнового збирання. Відносно стійкий до альтернаріозу, фіто-

фторозу. Універсального використання. Рекомендований для вирощування у від-

критому ґрунті Степу та Лісостепу України. Сорт занесений до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, з 2014 року.  

В Інституті зрошуваного землеробства НААН створено новий сорт томата 

промислового типу Ювілейний. Сорт інтенсивного типу, створено методом гібри-

дизації сортів RioFuego × Наддніпрянський 1 з наступним індивідуальним добором. 

Середньостиглий, вегетаційний період від масових сходів до початку дозрівання 

складає 112–114 днів. Рослина за типом розвитку детермінантна, висотою 65–70 см. 

Листок середній за розміром, двічі перистий, помірного зеленого забарвлення з 

помірною глянсуватістю та пухирчастістю. Суцвіття просте (зазвичай 1 гілка). 

Фасціація першої квітки суцвіття відсутня. Квітконіжка без відокремлюючого 

шару. Плоди оберненояйцеподібної форми (індекс плода – 1,3), камер – 2–3, 

розташування правильне; за достигання червоні, без зеленого плеча, масою 100–

120 г. Лежкість і транспортабельність плодів добрі. Вміст у плодах розчинної сухої 
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речовини – 5,8–6,0 %, цукру – 3,3–3,6 %, аскорбінової кислоти – 21,6–22,8 мг-%, 

кислотність – 0,46–0,48%, рН соку – 4,15. Загальна урожайність – 78–82 т/га за 

товарності плодів 90–94 %.  

Придатний для комбайнового збирання. Відносно стійкий до альтернаріозу, 

фітофторозу. Універсального використання. Рекомендований для вирощування у 

відкритому ґрунті в зонах Степу та Лісостепу України. Сорт передано для прове-

дення кваліфікаційної експертизи до Державної ветеринарної та фітосанітарної 

служби України у 2015 році.  

Усі перелічені сорти томата інтенсивного типу, чутливі до високого рівня 

агротехніки, зрошення. 

Висновки. У результаті селекційної роботи методом синтетичної селекції 

створено нові сорти томата – Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Сармат, Інгулецький, 

Тайм, Легінь, Кумач, Ювілейний – промислового типу, універсального призначен-

ня, придатні для комбайнового збирання, адаптовані до умов півдня України. 
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Кобиліна Н., Люта Ю., Погорєлова В. Сорти томата селекції Інституту зрошу-

ваного землеробства 

Одним із напрямів діяльності Інституту зрошуваного землеробства НААН є 

селекційна робота з культурою томата. За останні роки було створено низку нових 

високотехнологічних сортів. До Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
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поширення в Україні, внесені сорти Наддніпрянський 1, Кіммерієць, Тайм, Легінь, Інгу-

лецький, Сармат, Кумач. Сорт Ювілейний передано для проведення кваліфікаційної 

експертизи до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Охарактеризовані 

основні господарсько цінні ознаки томата: вегетаційний період, урожайність, дружність 

достигання, товарність. Наведені показники вмісту в плодах розчинної сухої речовини, 

цукру, аскорбінової кислоти та кислотності. Сорти створені методом гібридизації сортів з 

наступним індивідуальним добором. Сорти різні за групами стиглості – середньоранні та 

середньостиглі. Усі сорти томата інтенсивного типу чутливі до високого рівня агротехніки, 

зрошення. Сорти придатні до механізованого збирання. Характерною ознакою всіх сортів є 

добрі показники транспортабельності та лежкості. Створені сорти характеризуються 

стійкістю до основних хвороб: Alternariasolani, Phytophthorainfestans. Сорти універсального 

використання: для споживання у свіжому вигляді, консервування та переробки. Рекомен-

довані для вирощування у відкритому ґрунті в зонах Степу і Лісостепу України.  

Ключові слова: томат, сорт, селекція, вегетаційний період, урожайність, дружність 

достигання, товарність, Степ, Лісостеп. 

 

Kobylina N., Liuta Yu., Pohoreilova V. The tomato varieties of breeding by the 

Institute of Irrigated Agriculture 

One of the activities of the Institute of Irrigation Agriculture of the National Academy of 

Sciences is the selection of tomato culture. In recent years, a number of new high-tech varieties 

have been created. The State register of plant varieties, suitable for distribution in Ukraine 

includes6 Naddnipryansky 1, Kimmeriyets, Time, Leghin, Inguletsky, Sarmat, Kumach. The 

variety ofYuvileynyy grade was transferred for the qualification examination to the State 

Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine. The main economic-valuable features of tomato 

are characterized: vegetation period, productivity, achievement friendliness, marketability. The 

indexes of contents in fruits of soluble dry matter, sugar, ascorbic acid and acidity are given. 

Varietiesare created by hybridization of varieties with subsequent individual selection. Varieties 

are varied in terms of ripeness - mid-and mid-fall. All types of tomatoes of intensive type, 

sensitive to a high level of agrotechnics, irrigation. Varieties are suitable for mechanized 

harvesting. A characteristic feature of all varieties is good indicators of transportability and 

lushness. The varieties produced are resistant to major diseases: Alternaria solani, Phytophthora 

infestans. Varieties of universal use: for consumption in fresh, canned and processed. 

Recommended for outdoor cultivation in the Steppe and Forest-Steppe areas of Ukraine 

Key words: tomato, variety, breeding, vegetation period, productivity, achievement 

friendliness, marketability,Steppe, Forest-Steppe. 
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