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ZhK 532-15, are the best of them, characterized by high parthenocarpy (0.68 - 0.72); their 
gynaecium precentage amount to 100%; they have "bunch" arrangement of female flowers; the 
number of flowers per node is 5 - 7 or more. All the lines have cylindrical buttons with the length 
meeting the requirements to pickling genotypes (6-9 cm). The shape of buttons is cylindrical; the 
surface of fruits is torulose or large-pimple. The total yields of new bee-pollinated ranged from 20.8 
to 36.2 t / ha over the study years; lines Mag 58962, SD 96-15 and Toma-15 had the highest yields; 
their yield capacity was considerably higher than the standard one. The commercial yields of the 
lines ranged from 16.7 - 34.4 t / ha. The vendibility of the lines ranged from 79 to 95%, the highest 
marketability marked line Mage 58,962 and Tom, 15, respectively 92 and 95%. Based on the trial 
results of new parthenocarpic lines, the average total yield was determined; it amounted to 13.8 - 
17.0 kg / m

2
, which was by 7% and 4.5 - 28.8% higher than the standard ‗Nadia‘ F1 and ‗Krispina‘

F1, respectively. Lines Zh 11-13 and ZhK 532-15 had the highest average total yield of 17.0 and 
16.7 kg / m

2
, respectively. The vendibility is very high and amounts to 89 - 95%. It was the highest

in  line Zh 11-13 (95%). Palatability traits of the new lines are excellent. Fruits are not bitter. The 
tasting score for fresh fruits of bee-pollinated lines is 4.40 - 4.90 points; for canned ones - 4,78 - 
4,91 points. For parthenocarpic lines, this score is 4.75 - 4.90 and 4.61 - 4.90 points for fresh and 
canned fruits, respectively. New parthenocarpic lines are characterized by high resistance to root rots 
and downy mildew (7 points); bee-pollinated lines are considered as relatively resistant (5 points) or 
resistant (7 points) to downy mildew and bacterial diseases. High resistance was noticed for lines P 
57 / 745- 11 and Mag 58 962.  

Conclusions. The studies distinguished valuable gynaecium breeding material of pickling 
cucumber, from which new bee-0pollinated and parthenocarpic lines of pickling cucumber were 
generated.  The new lines have been involved in breeding to create competitive heterosis pickling 
cucumber hybrids. Using the new lines, a number of F1 hybrid combinations were created, and the 
breeding work continues. 

Keywords: cucumber, kornishonnyy type, hinoetsiyni lines, earliness, yield, marketability, 
stability 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КОЛЕКЦІЙ НОВИХ МАЛОПОШИРЕНИХ 

СУБТРОПІЧНИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР, ДЕКОРАТИВНИХ, АРОМАТИЧНИХ І 

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

Висвітлено результати багаторічної науково-дослідної роботи зі створення 
унікальних колекцій декоративних дерев і кущів, ароматичних і лікарських рослин 
(лаванди, чебрецю, полину лимонного), а також субтропічних та малопоширених 
плодових культур (азиміни, хурми, зізіфусу) в умовах Херсонської області (м. Нова 
Каховка). Колекції дослідного господарства «Новокаховське», які налічують 365 
видів рослин (706 сортів, форм, гібридів), мають велике наукове і практичне 
значення для системи НААН і всієї України. Декоративні рослини-інтродуценти та 
виділені форми, які стійкі до несприятливих умов південного Степу, є основою для 
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озеленення регіону. За комплексом господарсько цінних показників ароматичні 
рослини, які вирощені в умовах Херсонської області, не поступаються і в деяких 
культур навіть перевищують такі, що вирощені в Криму (Нікітський ботанічний 
сад), можуть стати сировиною для ефіроолійної промисловості. Перспективними для 
вирощування в південному Степу є нові малопоширені субтропічні плодові 
культури, такі як зізіфус, хурма і азиміна, які вважалися нетрадиційними для нашої 
країни. Вони є екологічно чистими (для вирощування не потребують хімічного 
захисту на відміну від традиційних плодових культур).  
Ключові слова: колекція, вид, сорт, цінні властивості, плоди 
 

ВСТУП  

Основними напрямами наукової діяльності ботанічних садів є збереження 

генофонду рослинного світу і раціональне використання рослинних ресурсів у різних 

сферах: харчовій промисловості, фармацевтиці, медицині та інших. Колекції рослин, що 

збирають ботанічні сади, мають важливе наукове і практичне значення. Вони є резерватом 

генофонду рослинного світу, відображають його біорізноманітність і служать одночасно 

джерелом і вихідним матеріалом для відбору цінних форм і сортів, перспективних для 

селекції і безпосереднього використання у виробництві. 

Державне підприємство «Дослідне господарство «Новокаховське» Кіровоградської 

державної сільськогосподарської дослідної станції (КДСГДС) знаходиться на околиці міста 

Нова Каховка, Херсонської області. Цей мальовничий куточок Херсонських степів своїми 

екзотичними колекціями приваблює багатьох науковців як нашої країни, так і зарубіжних 

країн, а також журналістів, викладачів, студентів і всіх зацікавлених.  

У 1995 році в господарстві, яке було найпівнічнішим дослідним господарством 

Нікітського ботанічного саду (м. Ялта), закладено колекції нових субтропічних і 

малопоширених плодових культур, а також колекції декоративних дерев і кущів, 

ароматичних і лікарських рослин [1]. На базі колекцій почали працювати наукові 

співробітники лабораторії мобілізації та збереження рослинних ресурсів Нікітського 

ботанічного саду. З кожним роком колекції поповнювали різноманітними видами, сортами і 

зразками найекзотичніших культур. Основним джерелом інтродукції був Нікітський 

ботанічний сад, а також ботанічні сади Європи, Америки та Азії.  

Особливу цінність мають колекції нових субтропічних і мало поширених плодових 

культур, які включають сорти та форми азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) Dunal.), 
зізіфуса (Zizyphus jujubа Mill.), трьох видів хурми (хурми віргінської – Diospyros 

virginiana L., хурми кавказької – D. lotus L., та хурми східної – D. kaki L.).  

Великий інтерес представляє колекція декоративних рослин оскільки озеленення в 

умовах сухого Степу півдня України, в основному, здійснюється за рахунок інтродуцентів. 

У колекції декоративних дерев і кущів є хвойні, листопадні та гарно квітучі рослини для 

озеленення.  

У зв'язку зі зростанням урбанізації та збільшенням техногенного середовища 

важливу роль відіграють ароматичні та лікарські рослини, оскільки в них поєднується 

фітонцидність і декоративність. Колекція ароматичних та лікарських рослин включає 

ефіроолійні (лаванда, монарда, чебрець та інші) пряно-ароматичні (майоран, гісоп, 

васильки та інші) та лікарські рослини. 

Метою нашої роботи є оцінка біологічних особливостей та господарсько цінних 

ознак перспективних декоративних, плодових, ароматичних та лікарських культур в умовах 

ДП«ДГ«Новокаховське», Хенрсонська обл. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Дослідження проводили в Державному підприємстві «Дослідне господарство 

«Новокаховське» КДСГДС (Херсонська область) з 1995 по 2015 рік. Об'єктами наших 

досліджень служили наукові колекції рослин, в яких налічується 706 таксонів (365 видів), з 
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них 150 таксонів ароматичних і лікарських рослин в т.ч., 114 ефіроолійних і 

пряноароматичних, 400 таксонів декоративних дерев і кущів, 156 таксонів субтропічних 

плодових дерев у т.ч., хурми (Diospyros L.) – 70, азиміни трилопатевої (Asimina triloba (L.) 

Dunal.) – 39, зізіфусу (Zizyphus jujubа Mill.) – 47 [1]. Колекції в господарстві розміщені на 

п‘яти ділянках. 

Природні умови регіону сприяють вирощуванню колекційних насаджень. Дослідне 

господарство «Новокаховське» розташоване у першому, північному агрокліматичному 

районі Херсонської області, для якої в цілому характерний помірно-континентальний 

клімат з короткою весною, порівняно довгим спекотним і посушливим літом, м‘якою з 

частими відлигами зимою. Суми температур більше 10°С складають у районі 3200-3300°С, 

кількість опадів за цей період 215-220 мм при річній 380-430 мм, гідротермічний коефіцієнт 

0,7. Середня тривалість періоду з плюсовими температурами становить 175-180 діб, 

вегетаційного – 215-225 діб. Весняні заморозки припиняються здебільшого у третій декаді 

квітня, але в окремі роки можуть траплятися аж до третьої декади травня. Середній строк 

початку осінніх заморозків – друга декада жовтня, поодиноко наприкінці вересня. Для 

Херсонщини типові щорічні суховії, 40% з яких дуже інтенсивні [2,3].  

Землі дослідного господарства «Новокаховське» належать до Каховської арени 

нижньодніпровських пісків, складаються з трьох видів ґрунтів – чорноземовидних 

легкосуглинистих, дерново-степових супіщаних та дерново-степових зв‘язанопіщаних. 

Колекції розташовані на чорноземовидних легкосуглинистих ґрунтах з потужністю 

гумусового шару 76 см та вмістом гумусу в орному шарі 1,33% й частково на дерново-

степових супіщаних ґрунтах з потужністю гумусового шару 87 см та вмістом гумусу в 

орному шарі 0,99 % [3]. 

Згідно загальновідомих методик по інтродукції рослин, прийнятих в ботанічних 

садах [4,5], на колекційних насадженнях кураторами колекцій проводяться фенологічні 

спостереження, біометричні вимірювання, вивчаються вплив біо- та абіотичних чинників на 

ріст і розвиток кожної окремої рослини, а також господарсько цінні ознаки перспективних 

видів рослин. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Екологічні умови південного Степу мало придатні для природного росту деревно-

чагарникової рослинності. На території регіону майже немає природних лісів [6]. 

Розширення асортименту декоративних дерев та кущів для потреб зеленого будівництва є 

актуальним завданням на півдні нашої країни. Озеленення населених пунктів, з їх 

специфічними природними умовами, висуває досить високі вимоги до асортименту рослин, 

що використовуються. Крім декоративності, вони повинні мати високу стійкість до 

несприятливих умов.  

Насадження декоративних дерев та кущів, які є перспективними для озеленення 

степової зони, знаходяться на першій ділянці, з якої зазвичай проводяться екскурсії з 

ознайомлення колекціями господарства. Дослідженнями встановлено, що перспективними 

в озелененні є вічнозелені хвойні рослини такі як Cupressus arizonica Greene., Thuja 

occidentalis L., Juniperus sabina L., Juniperus chinensis var. sargentii, Juniperus horizontalis 

Moench., Platycladus orientalis (L.) Franco. Серед листяних дерев із колекції декоративних 

рослин в зеленому будівництві регіону перспективні такі види як Catalpa bignonioides 

Walter, Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur., Quercus austriaca Willd.). Важливе місце займають 

вічнозелені та листопадні чагарники (Berberis julianae Schneid., Buddleia davidii Franch., 

Buddleia alternifolia Maxim., Deutzia scabra Thunb., Buxus sempervirens L.) і ліани (Clematis 

fargesii Franch., Wisteria sinensis (Sims.) Sweet., Lonicera giraldii Rehd., Hedera colchica 

C.Koch.). Дослідження показали, що озеленення в умовах сухого степу півдня України, в 

основному, здійснюється за рахунок інтродуцентів, але далеко не всі вони стійкі до умов 

регіону. Куратором колекції понад 20 років проводиться інтродукція теплолюбних рослин з 

більш південних регіонів та відбір зимостійких форм Albizzia julibrissin Durazz., 

Laurocerasus officinalis M. Roem., Cupressus arizonica Greene, Berberis julianae Schneid., 
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Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur. і Hibiscus syriacus L. [1,6,7]. Ці види вирізняються високою 

декоративністю і становлять велику цінність для озеленення регіону. Прикладом тому є 

відібрана зимостійка форма Laurocerasus officinalis Roem., яка по зимостійкості 

перевершила 'Schipkaensis', що вважається найбільш зимостійкою. Так, в розсаднику 

господарства з масових посівів Albizzia julibrissin виділено зимостійкі форми, які, на 

відміну від інших форм, після холодної зими 2005/06 рр. (-26,7
о
С) цвіли і плодоносили. 

Серед них відібрано форми, які найбільш відрізняються за своїми біоморфологічними 

ознаками. Форма №1 – має більш світле забарвлення квітки, раннє цвітіння (на 4-5 днів), 

розтягнуте цвітіння та менш рясне. Вегетацію починає раніше та закінчує пізніше. Форма 

№2 – забарвлення квітки темне, цвітіння більш стисле, більш рясне, зацвітає пізніше але 

раніше закінчує цвітіння. Вегетацію починає трохи пізніше і закінчує трохи раніше. У неї 

краще визріває однорічний приріст і рослина краще зимує [7]. На базі колекції 

декоративних рослин розробляються технології вирощування інтродуцентів.  

Переважна частина колекції ароматичних та лікарських рослин (150 таксонів) представлена 

ефіроолійними та пряно-ароматичними рослинами (114 таксонів).  

Вивчення фаз розвитку у інтродукованих ефіроносів показало, що всі вони (за 

виключенням декількох видів) нормально проходять фази розвитку та дають повноцінне 

насіння. Терміни настання цвітіння та плодоношення у інтродуцентів в умовах Херсонської 

області, в порівнянні з Нікітським ботанічним садом, наступають на 5-10 днів пізніше. 

Відмінною особливістю є проходження фази плодоношення в окремі роки у полину 

лимонного (Artemisia balchanorum Krasch.). Оскільки фаза плодоношення у цього виду 

настає в третій декаді жовтня, а в умовах Херсонської області в цей період відмічаємо 

зниження температури, то насіння часто не визріває. Розмножуємо рослини вегетативно. На 

відміну від Нікітського саду, майоран садовий (Majorana hortensis Moench.), який є 

багаторічною рослиною, в ДП «ДГ «Новокаховське» вирощується як однорічна рослина, 

оскільки в зимовий період багато кущів випадає [8].  

Серед інтродукованих рослин перспективними видами для вирощування в степовій 

зоні України є такі як лаванда вузьколиста (Lavandula angustіfolіa Mіll.), полин лимонний 

(Artemisia balchanorum Krasch.), чебрець звичайний (Thymus vulgaris L.), чабер садовий 

(Satureja hortensis L.), чабер гірський (Satureja montana L.),, лофант анісовий (Lophantus 

anisatus Benth.), м‘ята перцева (Mentha piperita L.), котяча м‘ята лимонна (Nepeta cataria 

var. citriodora Beck.), гісоп звичайний (Hyssopus officinalis L.), васильок звичайний (Ocimum 

basilicum L.), змієголовник молдавський (Dracocephalum moldavica L.) та інші. 

При вивченні господарсько цінних ознак (урожай квіткової сировини, вміст ефірної 

олії та компонентний склад) нами встановлено, що в порівнянні з Нікітським ботанічним 

садом, рослини, вирощені в Херсонській області, мають більшу вегетативну масу. Так, 

наприклад, у Hyssopus officinalis, вирощеного в умовах Херсонської області урожай 

квіткової сировини становить 1,2-1,6 кг/м
2
, що на 200-400 г більше, ніж гісопу, вирощеного 

у Нікітському саду. У Thymus vulgaris №53777 урожай квіткової сировини коливається від 

435 до 670 г перевищує такий самий на Південному березі Криму на 25% [3]. 

Масова частка ефірної олії в рослинах, вирощених в умовах Херсонської області 

практично не відрізняється від даних, отриманих в Нікітському ботанічному саду (НБС) і 

коливається в невеликих діапазонах. Вона більше залежить від форми чи сорту того чи 

іншого виду рослин. У досліджуваних видів Thymus L. масова частка ефірної олії в 

Херсонській області коливається від 0,14 до 0,79% від сирої маси рослинної сировини. 

Максимальна вона в T. kotschyanus і T. vulgaris №53777 (0,61 і 0,60%, відповідно). У НБС 

максимальний вміст ефірної олії в T. striatus і коливається від 0,34 до 1,25%, що, у 

середньому, складає 0,80% від сирої маси. 

Важливим показником являється компонентний склад ефірної олії. В ефірній олії 

Thymus vulgaris звичайного наявні компоненти, які практично відсутні в рослинах, 

вирощених у НБС, а основного компоненту ефірної олії у лавандину, вирощеного у 

дослідному господарстві на 5,0% більше. 
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Нами створений сорт Monarda fistulosa L. Прем'єра, у якого масова частка ефірної 

олії становить 0,70% від сирої маси рослинної сировини або 2,19% від абсолютно-сухої та 

сорт Lavandula hybrida Rev. Рабат з масовою часткою ефірної олії 2,7% від сирої маси та 

високим вмістом ліналілацетату (33%). 

Ароматичні та лікарські рослини відіграють не останню роль в озелененні 

Херсонської області, оскільки вони швидко ростуть і розвиваються. Нами відібрані 

декоративні форми та створені сорти монарди трубчастої Фортуна, лаванди вузьколистої 

Білявка, лавандину Сніговий Барс, які характеризуються підвищеною зимостійкістю та 

посухостійкістю, а також мають декоративні якості (яскраве забарвлення квітки та листків, 

довгий термін цвітіння). 

На теперішній час все більшої популярності набувають тропічні та субтропічні 

плодові культури, оскільки, на відміну від традиційних для нашої країни яблунь та груш, 

вони є екологічно безпечними. Рослини не обробляють пестицидами через відсутність на 

них хвороб і шкідників [9]. 

У колекції субтропічних плодових культур особливе місце займає зізіфус, або як 

його ще називають, «китайський фінік», унабі. Зізіфус (Zizyphus jujubа Mill.) – невелике (до 

3 м заввишки) дерево. В дикому стані зустрічається на великій території від центрального 

Китаю до Закавказзя. Рослина ціниться за плоди, що мають велике поживне, дієтичне та 

лікувальне значення. Плоди зізіфусу різноманітні за формою, масою, кольором м'якоті та 

шкірки, а також смаком. Величина плодів, в значній мірі, є сортовою ознакою [10]. Плоди 

деяких сортів за формою та розмірами схожі на фініки, тому рослину і називають 

«китайський фінік». 

Поживна цінність плодів обумовлена високим вмістом цукрів (до 36 %), крохмалю 

(до 1,9 %), жирів (до 4,5 %) і білків (до 2,2 %). За вмістом вітамінів плоди зізіфусу 

перевершують всі відомі плоди-вітаміноносії. У плодах міститься вдесятеро більше 

вітаміну С (250-1720 мг/100 г), ніж у чорній смородині. Зізіфус багатий пектиновими 

речовинами, макро- та мікроелементами [11]. Рослина входить до першої п‘ятірки 

найцінніших лікарських рослин планети. Плоди містять Р-активні речовини (до 650 мг/100 

г), які мають властивість зміцнювати капіляри, що пояснюється рідкісним поєднанням 

великих доз вітамінів С і Р, які підсилюють один одного. За цю унікальну властивість 

зізіфус називають «життєвим елексиром». Свіжі плоди, а також відвар плодів вживають при 

анемії, як пом'якшувальний і протизапальний засіб при катарі верхніх дихальних шляхів і 

гарячці, виразці кишечника й кишкових інфекціях, при гіпертонії та інших захворюваннях. 

За смаком плоди солодкі та кисло-солодкі. Вживають їх у свіжому, в'яленому та 

консервованому вигляді, а також використовують для приготування компотів, варення, 

маринадів, пюре, цукатів [12].  

Зізіфус культивують у понад 30 країнах і він стає все популярнішою культурою за 

рахунок доброї адаптаційної здатності та простої агротехніки [11,12]. Колекція зізіфусу в 

дослідному господарстві налічує 47 таксонів в т.ч. 15 сортів (серед них сорти китайської 

селекції та селекції НБС). Дослідне господарство вирощує для реалізації до 10 сортів. 

Популярними серед населення південного степу є сорти Та-ян-цзао, Я-цзао, Даргомський, 

Китайский 2-А, Вахш, Синіт, Коктебель, Радослав, Метеор та інші.  

Зізіфус завезений у господарство в 1995 році. Глибоке інтродукційне вивчення його 

в умовах Херсонської області розпочалося в 2007 році [10]. Згідно багаторічних 

досліджень, в даному регіоні відмічено пізнє настання вегетації, що дає можливість 

уникнути рослинами пошкоджень повторними весняними заморозками. Фази розвитку 

зізіфусу в умовах Херсонської області в порівнянні з Кримом наступають на два тижні 

пізніше але рослини проходять всі фази сезонного розвитку, зав'язують плоди, які 

досягають повної стиглості. Масово плоди дозрівають в жовтні [9]. Сорти, що вирощуються 

в господарстві, в умовах Лісостепу України (Національний ботанічний сад ім. М.М. 

Гришка) вимерзають, тому там вирощуються тільки сіянці (дички) [11]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8E%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Серед садоводів-аматорів все більшого поширення набуває хурма. Культура хурми як 

плодової рослини відома в Україні з минулого століття. В інтродукційних дослідженнях у 

господарстві є три види хурми: хурма східна (Diospyros kaki L.), хурма кавказька (D. lotus L.), 

хурма віргінська (D. virginiana L.). 

Батьківщина хурми східної – гори центрального та північного Китаю [13]. Рослина 

значно відрізняється за хімічним складом своїх плодів від наших традиційних плодових 

культур, і в цьому відношенні вона цінніша. У неї високий вміст калію, заліза, йоду, а також 

каротину, вітаміну С та пектину. У плодах майже відсутня кислота, груба клітковина і тому їх 

використовують в лікувальному та дієтичному харчуванні при хворобах серця, органів 

травлення, печінки та щитовидної залози. Плодоношення наступає в жовтні - листопаді. Плоди 

мають приємне оранжеве забарвлення, транспортабельні (структура плоду тверда). Через 

деякий час зберігання (тиждень-два) вони стають м‘якими [9]. 

Єдиним місцем в Україні, де можливе промислове вирощування хурми східної, 

вважається Південний берег Криму. Але і там, через нестабільні зими, часті та глибокі відлиги, 

вона плодоносить не досить регулярно [13]. В умовах Лісостепу (Національний ботанічний сад 

ім. М. М. Гришка) хурма східна підмерзає до рівня снігового покриву [16]. В умовах 

Херсонської області в зими, коли температура не опускається нижче -17
о 
С, рослини 

плодоносять, а при зниженні температури до -22…27
о 
С – підмерзають. В господарстві з 1996 

року культивуються і досліджуються більше 60 сортів хурми східної  (Костата, Нітарі, Зірочка, 

Мрія, Хіакуме, Хачіа, Циганочка та інші), ведеться селекційна робота на отримання більш 

зимостійких форм [14]. 

Батьківщиною хурми віргінської є східна частина США, від субтропіків Флориди і 

Мексиканської затоки до Великих озер. Вона є вологолюбивою культурою. ЇЇ найбільш 

зимостійкі форми витримують зниження температури до -30…35
о 

С [9]. При дозріванні плоди 

у неї м‘які та дуже смачні, але зберігаються вони не довго. Хурма віргінська – високоврожайна 

культура. Вона має багато сортів, які відрізняються між собою за формою, розміром плодів та 

періодом дозрівання. У господарстві хурма віргінська представлена сортами американської 

селекції [14].Серед сортів хурми віргінської в умовах Херсонської області нормально ростуть і 

плодоносять Weber, John Rick, Meader. Ці сорти було передано на випробування в 

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка. В умовах Лісостепу вони заплодоносили 

навіть після зниження температури до -28…30
0
С [15, 16]. Маса та розміри плодів, отриманих в 

господарстві були значно більші, ніж у таких отриманих в Національному ботанічному саду 

ім. М. М. Гришка. Так середня маса плода сорту Meader становить 33,1 г, що на 9,0 г більше, 

ніж у ботанічному саду, а у сортів Weber і John Rick вона перевищує на 5,2 і 3,4 г (відповідно) у 

таких сортів в саду [15]. 

Сіянці хурми віргінської є підщепою для хурми східної. 

У господарстві вирощують також міжвидові гібриди Diospyros virginiana і Diospyros 

kaki, які мають значно вищу зимостійкість. Сорт Росіянка витримує морози до -27°С та має без 

насіннєві плоди масою 60-80 г. У сорту Нікітська Бордова маса плодів 70-120 г і дещо нижча 

зимостійкість – до - 24…25°С [9]. Культивуються також менш зимостійкі гібриди ′Гора 

Говерла′, ′Гора Роджерс′, ′Гора Роман–Кош′ [9]. 

В колекційних насадженнях хурми є хурма кавказька (Diospyros lotus L.). Рослини 

хурми кавказької підмерзають, але за нашими даними і даними Національного ботанічного 

саду ім. М. М. Гришка вони мають велику регенераційну здатність, відновлюють втрачену або 

ушкоджену надземну систему [17]. Згідно досліджень будь-яке господарське використання 

хурми кавказької не виправдане. За межами ПБК вона може бути тільки колекційною 

рослиною [14]. 

Не менш цікавою плодовою культурою є азиміна трилопатева (Asimina triloba(L.)Dunal) 

– новий, поки що мало поширений і маловідомий вид в Україні. Вона походить з Північної 

Америки, де широко використовується у промислових садах [18]. Це найбільш холодостійкий 

вид роду Asimina L. В дикому стані рослина поширюється на північ до штатів Нью-Йорк, 
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Мічиган і Канзас, а в культурі – до південних районів Канади, для яких характерні дуже низькі 

температури – до мінус 25…30
о
С [19].

Asimina triloba – це листопадне дерево, яке на батьківщині досягає 10-12 м висоти. У неї 

гарні темно-каштанового кольору квітки. З однієї квітки може вирости до 9 плодів. Таке 

супліддя нагадує лапу хижака, тому в Америці її ще називають Pawpaw, що в перекладі означає 

лапа-лапа [18]. Плоди азиміни ароматні, смачні, солодкі, поживні, мають цінні дієтичні та 

лікувальні властивості. За смаком нагадують полуницю, манго, ананас, мушмулу та банан 

разом узяті. Плоди з високим вмістом цукрів (24,9 %), вітамінів А і С (відповідно 2,2 і 10,46 

мг/%), а також магнію, заліза, міді та марганцю. Вміст цих речовин вищий, ніж в яблуках, 

бананах та апельсинах. Порівняно з цими культурами, азиміна трилопатева містить також 

більше білка (до 1 %). Для неї характерні високий вміст сухих речовин, що значно перевищує 

показники традиційних плодових культур, та низька кислотність. Плоди - добре джерело калію 

(314-368 мг/100 г). Споживають свіжі плоди, коли вони стають м‘якими і набувають 

кремоподібної консистенції [15,16,19]. 

Вперше в Україну, а саме до Нікітського ботанічного саду, азиміну було інтродуковано 

у 1819 році. В дослідне господарство «Новокаховське» вперше азиміна завезена у 1996 році. На 

сьогодні в господарстві найбільша колекція азиміни трилопатевої в Україні, вона нараховує 39 

генотипів, з них 25 форм і 14 сортів американської селекції (Sweet Alisa, Wilson, Mango, Prolific 

та інші) [1,19]. Кліматичні умови Херсонської області цілком сприятливі для росту, розвитку і 

плодоношення азиміни трилопатевої, про що свідчать дослідження наших науковців, які 

проводяться з 1996 року [20]. Фенологічні спостереження за формами і сортами азиміни 

показали, що початок вегетації припадає на другу-третю декаду квітня (розпукування 

вегетативних та генеративних бруньок). Плоди дозрівають у вересні. Лімітуючим фактором її 

вирощування в наших умовах є недостатня кількість опадів в літній період [18,20]. Негативний 

вплив затяжної посухи на початку літа, що створює несприятливі умови для запилення 

встановлено також науковцями Всеросійського інституту квітникарства та субтропічних 

культур (м. Сочі), які займаються інтродукцією американських сортів азиміни трилопатевої 

[19].  

Азиміна трилопатева – світлолюбна культура, але в умовах Степу України, за високої 

сонячної інсоляції, добре переносить незначне притінення. В даному регіоні вона не має 

шкідників та хвороб, тому не потребує хімічного обробітку. За умов високої агротехніки та 

зрошення Asimina triloba в Степу України достатньо посухостійка і перспективна для 

культивування [20]. 

Кілька років тому в господарстві працювала наукова група зі Словаччини. Словацькі 

вчені и були здивовані різноманіттям колекцій. Доцент Словацького аграрного університету, 

що в місті Нітра, сказав: «Я об'їздив всю Європу. Це найкращі колекції, які я бачив». Оскільки 

Крим є тимчасово окупованою територією, то наше завдання – зберегти колекції господарства, 

які є унікальними та єдиними в Україні. 

ВИСНОВКИ 

Результатами пошукових науково-дослідних робіт у ДП «Дослідне господарство 

«Новокаховське» створені унікальні колекції, які налічують 706 таксонів (365 видів), з них 150 

таксонів ароматичних і лікарських рослин в т.ч., 114 таксонів ефіроолійних та 

пряноароматичних, 400 таксонів декоративних дерев і кущів, 156 таксонів нових 

малопоширених субтропічних плодових дерев в т.ч., хурми – 70, азиміни трилопатевої – 39, 

зізіфусу – 47.  

Декоративні рослини-інтродуценти, та, виділені форми, які стійкі до несприятливих 

умов південного Степу є основою для озеленення регіону. 

За комплексом господарсько цінних показників ароматичні рослини, які вирощені в 

умовах Херсонської області не поступаються і, в деяких культур, навіть перевищують таких, 

які вирощені в Криму (Нікітський сад),  можуть стати сировиною для ефіроолійної 

промисловості. 
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Перспективними для вирощування в південному Степу є нові малопоширені 

субтропічні плодові культур, такі як зізіфус, хурма і азиміна, які вважалися нетрадиційними 

для нашої країни. Вони є екологічно чистими (для вирощування не потребують хімічного 

захисту на відміну від традиційних плодових культур).  

Першочерговим завданням науковців є розширення та збереження колекції дослідного 

господарства, які є унікальними та єдиними в Україні. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОЛЛЕКЦИИ НОВЫХ 

МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ СУБТРОПИЧЕСКИХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР, 

ДЕКОРАТИВНЫХ, АРОМАТИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА 

ЮГЕ УКРАИНЫ 

 

Цель. Сохранение и расширение коллекций новых малораспространенных 

субтропических плодовых культур, декоративных деревьев и кустарников, ароматических и 

лекарственных растений в ГП «Опытное хозяйство «Новокаховское». На основании этих 
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коллекций создаются новые сорта и формы, которые существенно расширят ассортимент 

растений как для ботанических садов, фермерских хозяйств, так и приукрасят 

приусадебные сады. 

Результаты и обсуждение. Освещены результаты многолетней работы по созданию 

уникальных коллекций декоративных деревьев и кустарников, ароматических и 

лекарственных растений, а также новых малораспространенных субтропических плодовых 

культур в ГП «Опытное хозяйство «Новокаховское». На протяжении 20 лет проводилась 

интродукция новых декоративных растений с высокими декоративными качествами, 

давалась оценка перспективности этих растений в условиях южной Степи. Основным 

источником интродукции видов был Никитский ботанический сад (НБС). В коллекции 

декоративных деревьев и кустарников созданы формы, более устойчивые к 

неблагоприятным условиям южной Степи. Изучая основные хозяйственно ценные 

признаки эфиромасличных растений-интродуцентов, установлено, что иссоп, тимьян, 

выращенные в НБС,  имеют на 25% больше урожай цветочного сырья. По массовой доле 

эфирного масла некоторые образцы тимьяна, выращенные в условиях Херсонской области 

имеют довольно высокие показатели (0,79% от сырой массы). По содержанию основного 

компонента эфирного масла (линалилацетата) некоторые образцы лавандина превосходят 

таковых выращенных в Никитском саду. Климатические условия Херсонской области 

благоприятствуют также выращиванию новых малораспространенных плодовых культур, 

таких как зизифус, хурма и азимина, которые до сих пор считали не традиционными для 

нашей страны. Эти культуры ценны как источник пищевых, лекарственных и декоративных 

свойств. Растения не повреждаются вредителями и болезнями, проходят все фазы сезонного 

развития, завязывают плоды, которые достигают полной зрелости. Дана историческая 

справка происхождения некоторых культур, которые находятся в коллекции.  

Выводы. Результатами поисковых научно-исследовательских работ в ГП «Опытное 

хозяйство «Новокаховское» созданы уникальные коллекции новых малораспространенных 

субтропических плодовых, культур, декоративных, ароматических и лекарственных 

растений. После анексии Крыма ГП «Опытное хозяйство «Новокаховское» наибольшее в 

Украине научное учреждение по изучению перечисленнях культур. Первоочередной 

задачей ученых является расширение и сохранение коллекций хозяйства, которые являются 

уникальными и единственными в Украине. 

Ключевые слова: коллекция, вид, сорт, ценные свойства, плоды 
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STATE AND PROSPECTS OF A COLLECTION OF NEW MINOR SUBTROPICAL 

FRUIT CROPS, ORNAMENTAL, AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS IN THE 

SOUTH OF UKRAINE 

Goal. Maintaining and expanding collections of new minor subtropical fruit crops, 

ornamental trees and shrubs, aromatic and medicinal plants in the State Enterprise "Experimental 

farm Novokakhovskoye." Based on these collections, new varieties and forms, which will 

significantly expand the assortment of plants both for botanical gardens, farms and for home 

gardens, are created. 
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Results and Discussion. The results of multi-year work at creating unique collections of 

ornamental trees and shrubs, aromatic and medicinal plants as well as new minor subtropical fruit 

crops in the State Enterprise "Experimental farm Novokakhovskoye" are covered. For 20 years, 

new ornamental plants with high decorative qualities have been introduced; the prospectivity of 

these plants in the Southern Steppe has been assessed. The Nikitsky Botanical Gardens were the 

main source of introduced species. Form that are more resistant to unfavorable conditions of the 

Southern Steppe were created in the collection of ornamental trees and shrubs. Studying the major 

economically valuable traits of introduced odoriferous plants, we found that hyssop, thyme, and 

others gave  by 25% higher yields of flower raw material as compared to the Nikitsky Gardens; 

and the weight percentage of essential oil in some thyme accessions grown in the Kherson region 

was rather high (0.79% of wet weight). As to the content of the major ingredient of essential oil 

(linalyl acetate), some Lavandula accessions exceeded those grown in the Nikitsky Gardens. The 

climatic conditions in the Kherson region are also favorable for growing new minor fruit crops, 

such as jujube, persimmon and pawpaw, which have been considered as not traditional for our 

country. These crops are valuable as a source of food, medicinal and ornamental properties. Plants 

are not damaged by pests or diseases, have all phases of seasonal development, set fruits, which 

reach full maturity. Historical background on origin of some crops from the collection is given. 

Conclusions. The exploratory studies in the State Enterprise "Experimental farm 

Novokakhovskoye" resulted in unique collections of new minor subtropical fruit crops, 

ornamental, aromatic and medicinal plants. After the annexation of the Crimea, the State 

Enterprise "Experimental farm" Novokakhovskoye" is the biggest scientific institution studying of 

the above-mentioned crops in Ukraine. The primary task of the scientists is expansion and 

maintenance of collections of the farm that are unique and exclusive in Ukraine.  
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