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загальмовано нестачею сортового розмаїття. Тому створення нових високорентабельних 

сортів для різних умов вирощування України є важливим і актуальним завданням.  

Ключові слова: лофант ганусовий, характеристика, морфо-біологічні властивості, 

цінні ознаки, продуктивність, селекція, сорт, зразки. 

 

Кormosh S., Baselyuk М. Characteristics of the starting parent material of 

LOPHANTHUS ANISATUS BENTH 
The article deals with and highlights the topical issues as to the perspective of growing 

and use and creation of the highly productive with the high yield of the productive raw material 

and the content of essential oils resistant to diseases and pests adaptive to the soil - climatic 

conditions of Ukraine of the source material and on the basis of the varieties of anise hyssop. We 

had been investigating the already formed collection of the starting parent material of anise 

hyssop, which contained only the sorts and varieties of the home selection during seven years of 

study. Morphological-biological characteristics and productivity of the samples had been studied 

in comparison with the conventionally accepted standard – sort Pochatok. 

A deep study of the collection samples of Lophanthus anisatus contributed to the 

establishment of a correlation dependence between important selection features and the allocation 

of the best ones to be involved in the breeding process. The terms of formation of productive raw 

materials (green mass at the beginning of flowering) were established.  

As a result of the conducted investigations, the samples of the source material, which 

have high parameters of the signs of productivity, high content of dry matter and essential oil, had 

been distinguished. The best were LAM-1 (10 of the signs: the period to the flowering phase, the 

plants‟ height, the bush diameter, the amount of stalks and of branches of the first order and the 

length of, inflorescence, plant‟s mass, yield and yield of raw materials, ), Leleka (6 of the signs: 

the period to the flowering phase, the plants‟ height, inflorescence, plant‟s mass, yield and yield of 

raw materials) and Blue giant (5 of the signs: the period to the flowering phase, the plants‟ height, 

plant‟s mass, yield and yield of raw materials). 

Кey words: Lophanthus anisatus Benth, characteristics, morphological-biological 

peculiarities, valuable characteristics, yield capacity, selection, sort, samples.  
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Постановка проблеми. У селекції рослин проблема вихідного матеріалу є 

центральною, яку необхідно вирішувати кожному селекціонеру, незалежно від 

того, з якою культурою він проводить селекційну роботу. З цього погляду наукова 

спадщина видатного ботаніка, генетика, селекціонера і агронома М. Вавилова, 

зокрема його фундаментальна праця «Вчення про вихідний матеріал у селекції», 

слугує теоретичною базою і практичним дороговказом у пошуках та використанні 

необхідного й через декілька десятків років генофонду [1]. Актуальність цієї праці 

не втрачена навіть після її виходу у світ. Академік М. Вавилов не тільки обґрун-
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тував значення вихідного матеріалу для ефективності і результативності приклад-

ної селекції рослин, а й вказав на географічні генетичні центри, де можуть бути 

сконцентровані культурні й дикі види та роди різних сільськогосподарських 

культур як джерело зародкової плазми на окремі селекційно цінні ознаки, або ж їх 

комплекс. Саме завдяки цьому світова і вітчизняна селекція досягла вагомих 

успіхів у створенні нових сортів рослин. Це стосується і такої ягідної культури, як 

суниця ананасна [8; 16].  

Ведення селекційних робіт із суницею ананасною свідчить, що створення 

високоадаптивних до конкретних ґрунтово-кліматичних умов сортів цієї культури, 

які відзначаються високою продуктивністю у поєднанні зі стійкістю до шкідливих 

організмів, неможливе без широкого використання генетичного розмаїття видів, 

форм і сортів роду Fragaria [4; 7; 3]. Тим часом результативність селекційного 

процесу залежить передусім від підбору батьківських форм [11]. Генетична 

цінність батьків розкривається лише після оцінки їхнього гібридного або 

інбредного потомства. З огляду на це виявлення батьківськиих форм суниці, які 

добре передають свої ціннні господарські і біологічні ознаки нащадкам, є 

актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суниця ананасна (Fragaria 

ananassa Duch.) – досить складний об‟єкт селекції. Це пов‟язано з її біологічними 

особливостямиі, насамперед високою плоїдністю (2n=8x=56 хромосом), складною 

гетерозиготністю за більшістю кількісних і якісних ознак, слабо вивченою 

генетикою господарсько важливих ознак, значною інцухт-депресією, високою 

пластичністю до умов вирощування тощо [3; 5; 20].  

При цьому статева гібридизація залишається основним методом виконання 

селекційних завдань суниці ананасної. А такі класичні генетичні методи, як полі-

плоїдія, гаплоїдія та експериментальний мутагенез, поки що не дали промислових 

сортів цієї ягідної культури і використовуються лише як допоміжні [7]. На думку 

І. Шевцова [24], селекція суниці на одержання гетерозисних гібридів, як це має 

місце у багатьох овочевих і польових культур, теоретично поки що не обґрунтована 

і не пояснена. Так, за даними досліджень Т. Фадєєвої [22], у суниці ананасної цей 

метод селекції є нераціональним. Водночас автор зазначає, що повторне схрещу-

вання кращих сіянців від міжсортової гібридизації, як і схрещування сіянців, 

відібраних із поколінь від самозапилення сортів, деколи дають форми, що не 

поступаються міжсортовим гібридам. Отже, теоретичні дослідження в цьому 

напрямі потрібно продовжувати. 

Нині у прикладній селекції суниці ананасної переважно використовують 

міжсортові схрещування. При цьому селекціонери добирають вихідні батьківські 

пари для статевої гібридизації з різним науковим підходом. Зокрема, Г. Говорова, 

Д. Говоров [4], А. Зубов, В. Судніцин [6], І. Лук‟янчук [12], Є. Мажоров [14; 15], 

Г. Орехова [17] рекомендують робити це з урахуванням родоводів, інші – з 

урахуванням походження вихідних форм з екологічно віддалених регіонів [2; 19; 

23]. Окрема група селекціонерів вважають, що підбирати вихідні батьківські форми 

потрібно на підставі комбінаційної здатності сортів, яку попередньо з‟ясовують у 

тестових (пробних) схрещуваннях [9; 10].  
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Як вважають В. Яковенко і В. Лапшин [25], у селекції суниці ананасної 

добір компонентів гібридизації на основі комбінаційної здатності на теперішній час 

є найефективнішим і найбільш науково обґрунтованим, проте вимагає значного 

збільшення пошукової роботи. Тому практикуючі селекціонери найчастіше добира-

ють сорти (форми) для схрещування саме такі, в яких стало фенотипово проявля-

ються ознаки урожайності, великоплідності, стійкості до найбільш поширених 

хвороб, хороші смакові якості ягід тощо, а гібридні популяції оцінюють за кіль-

кістю відбірних форм, які одночасно поєднують декілька бажаних ознак [7; 9; 11; 

19].  

Постановка завдання. У процесі практичної селекції суниці ананасної ми 

ставили завдання підібрати вихідний матеріал, виділити кращі сорти для гібриди-

зації і з використанням системи міжсортових схрещувань та самозапилення (інцух-

тування) створити гібридні популяції з високою частотою вищеплення селекційно 

цінних форм. Окрім того, завданням також було проаналізувати динаміку сортоза-

міни суниці ананасної в Західному регіоні України за останні 50 років та родоводи 

окремих сортів, щоб виокремити найцінніші вихідні батьківські форми як проду-

центи якісних гібридних нащадків для ведення практичної селекції цієї культури. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 2008–2014 рр. ми виділили в поко-

лінні від самозапилення сорту суниці ананасної Лючінська три інцухт-лінії – І3. У 

подальному інцухт-лінії були залучені в міжлінійні та сорто-лінійні схрещування, а 

також продовжена селекційна робота з одержання наступних інцухт-поколінь. 

Використовуючи у своїй селекційній практиці зі суницею ананасною 

вказаний спосіб добору пар для схрещування, а також створене розмаїття форм 

гібридного і самозапильного походження, ми виділили кращі комбінації 

схрещувань за участю сортів вітчизняного і зарубіжного походження. Зокрема, до 

них належать: Ясна × Зенга Зенгана; Покахонтас × Сюрприз ринку; Коралова 100 × 

Зенга Зенгана; Галичанка × Зенга Зенгана; Львівська рання × Кавалер та 

Покахонтас × Зоря. За нашими даними, кількість селекційно цінних форм, які 

поєднанували урожай ягід понад 400 г/кущ із середньою масою ягоди понад 10 г, у 

гібридих популяціях від вказаних схрещувань коливалася від 10 до 40 %. 

На основі аналізу динаміки змін у районованому сортименті суниці 

ананасної в Західному регіоні України за останні 50 років та виходячи з власного 

досвіду селекційної роботи звертаємо увагу селекціонерів-практиків на таку 

закономірність. До 70-х років XX століття у західних областях України провідними 

у виробництві були сорти суниці ананасної Київська рання 2, Ясна, Кульвер і 

Коралова 100. У родоводі більшості зі згаданих вітчизняних сортів брали участь 

сорти Київська рання 1, Кульвер і Нобль Лакстона, тобто сорти, що складали 

основу районованого сортименту 50–60-х років.  

У 70–80-х роках минулого століття з районування зняті сорти суниці 

ананасної Київська рання 2, Коралова 100, Ясна і Кульвер. Їх замінили нові 

вітчизняні сорти Львівська рання, Русанівка та інтродуковані сорти зарубіжного 

походження Покахонтас, Зенга Зенгана, Зоря і Фестивальна. У родоводі сортів 

Львівська рання та Русанівка знову ж таки брали участь сорти попередніх років 

районування Київська рання 2 і Коралова 100.  
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Наприкінці XX і на початку XXI століття сортимент суниці ананасної 

Західного регіону поповнився багатьма новими сортами української селекції, 

такими як Денса, Ольвія, Дарунок вчителю, Присвята, Мачужинка, Пасічна, 

Лючінська, а також інтродукованими закордонними сортами Теніра, Ред Гонтлет, 

Факел та ін. І знову ж таки, для створення нових українських сортів як вихідні 

батьківські форми використовували раніше районовані сорти Львівська рання, 

Коралова 100, Зоря, Покахонтас та Зенга Зенгана. На нашу думку, високу 

ефективність використання перелічених сортів у селекції суниці ананасної можна 

пояснити тим, що вони володіють генетично зумовленим поєднанням цінних ознак 

та високою пластичністю до природних умов зони районування і добре передають 

їх гібридним нащадкам, тобто володіють хорошою комбінаційною здатністю [10]. 

Висновки. Кращі районовані для конкретної ґрунтово-кліматичної зони 

сорти суниці ананасної доцільно використовувати як базові вихідні батьківські 

форми для подальшого селекційного поліпшення культури. Добір інших 

компонентів гібридизації потрібно здійснювати лише після оцінки їхньої 

комбінаційної здатності у пробних (тестових) схрещуваннях й подальшого 

виділення серед них донорів цінних господарських і біологічних ознак. 
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Лисишин А. Збір, вивчення та добір вихідного матеріалу як запорука успішної 

селекції суниці ананасної  

На основі особистої багаторічної селекційної практики із суницею ананасною 

(Fragaria ananassa Duch.) наведена порівняльна оцінка різних методів підбору вихідних 

батьківських форм як компонентів гібридизації або інцухтування. У селекції суниці 

ананасної добирати вихідні компоненти гібридизації потрібно лише після проведення 

оцінки їхньої комбінаційної здатності у пробних (тестових) схрещуваннях та подальшого 

виділення серед них донорів цінних господарських і біологічних ознак. 

Виділені кращі комбінації схрещувань за участю сортів суниці ананасної вітчиз-

няного і зарубіжного походження, які відзначаються високою частотою (від 10 до 40 %) 

вищеплення селекційно цінних форм із комплексним поєднанням господарських і біоло-

гічних ознак. До них належать: Ясна × Зенга Зенгана, Покахонтас × Сюрприз ринку, 

Коралова 100 × Зенга Зенгана, Галичанка × Зенга Зенгана, Львівська рання × Кавалер та 

Покахонтас × Зоря. 

Проаналізована динаміка сортозаміни суниці ананасної в Західному регіоні України 

за останні 50 років, родоводи окремих сортів і виокремлені найцінніші вихідні батьківські 

форми як продуценти якісних гібридних нащадків для ведення практичної селекції 

культури. Запропоновано кращі районовані для конкретної ґрунтово-кліматичної зони 

сорти суниці ананасної використовувати як базові вихідні батьківські форми для 

подальшого селекційного покращання цієї цінної ягідної культури. 

Ключові слова: суниця ананасна, селекція, вихідний матеріал, сорти, міжсортові 

схрещування, інцухтування, комбінаційна здатність. 
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Lysyshyn А. Collecting, studying and selecting the source material as the key to 

successful selection of strawberry pineapple  
On the basis of personal long-term breeding practice with strawberry pineapple (Fragaria 

ananassa Duch.), a comparative estimation of various methods of selection of outgoing parent 

forms as components of hybridization or inbreeding is given. The best combinations of crosses 

with the participation of varieties of strawberries of pineapple of domestic and foreign origin are 

distinguished, which are marked by a high frequency (from 10 to 40%), the selection of selective-

valuable forms with a complex combination of economic and biological features. 

The dynamics of varieties of strawberry pineapple in the western region of Ukraine for 

the last 50 years, pedigrees of individual varieties have been analyzed and selected the most 

valuable initial parental forms as producers of qualitative hybrid descendants while conducting the 

practical selection of culture. It is suggested to use it as a starting material for the further breeding 

improvement of strawberry pineapple. 

Key words: strawberry pineapple, selection, source material, varieties, interspecific 

crossing, inbreeding, combination ability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


