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usitatissimum L.) for the frequency and intensity of callusogenesis and organogenesis in vitro
conditions, the establishment of differences in convar. elongatum, intermedia and humile was the
goal of our research.
Results and Discussion. The L. usitatissimum L. species is significantly capable of
forming callus and shoot regeneration in vitro under cultivation conditions with a photoperiod of
16 hours, relative humidity of 60 – 80 %, air temperature of 22 – 24°С and agarized Murashige
and Skoog medium, supplemented 0.05 mg/L of 1-naphthylacetic acid, 1.0 mg/L of
6-benzylaminopurine and 30 g/L of sucrose. The frequency and intensity of callusogenesis and
organogenesis depends on the genotype. Minimum and maximum values of signs were set for
Глінум (UF0401603), Кром (UF0401494), Орион (UF0401867), Есмань (UF0402071), Белита
(UF0402134), Nor Man (UF0401792), Mapun M.A. (UF0401819), Lisa (UF0401830), Taragvi
(UF0401864), Visamo (1–356)/L. monnseo (UF0402178), Ручеек (UF0401897), Lirina
(UF0401900), Опус (UF0402142), СКі-1 (UF0402143), Ruta (UF0402228) samples. The
frequency of callusogenesis was 15.0 – 100 %, the calus mass from one explant was 0.56 – 1.51 g,
the frequency of organogenesis was 10.0 – 93.8 %, the number of shoots was 1.4 – 4.0 pieces and
the height of the shoots was 0.78 – 2.37 cm.
Conclusions. Collection samples of Глінум (Ukraine), Кром (Russia),
Visamo (1-356)/L. monnseo (Czech Republic), Ручеек (Russia) and СКі-1 (USA) were the best of
complex signs (callusogenesis frequency, organogenesis frequency and number of shoots).
Elongata flax and humile flax are characterized by the highest frequency of callusogenesis and
organogenesis on hypocotyl and epicotyl explants, intermedia flax forms the largest mass of callus
from the explant, the number of regenerated shoots and their height, intermedia flax has the
greatest variation of the studied signs.
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ОЦІНКА КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЦИБУЛІ ШАЛОТ У СЕЛЕКЦІЇ НА
ВРОЖАЙНІСТЬ
У статті наведено результати оцінки 25 зразків цибулі шалот за врожайністю та
стійкістю до вірусних хвороб. Виділено 5 зразків із дуже високим рівнем
урожайності цибулин (більше 135 % до стандарту) із різних областей України: Д-135
(13,1 т/га) – із Дніпропетровської, Д-127 (13,9 т/га) – Полтавської, Д-15 (14,0 т/га) і
Д-34 (14,9 т/га) – Харківської та Bonilla (15,9 т/га) – із Нідерландів. З високим рівнем
урожайності (116 – 135 % до стандарту) виділились зразки з Дніпропетровської
області: Д-136 (11,2 т/га), сорти Ольвія (12,3 т/га) та Кущівка харківська (12,6 т/га).
За масою цибулини кращими були 10 зразків: Д-33 (14,2 г), Ольвія (14,5 г), Д-4 (14,7
г), Д-133 (15,1 г), Д-137 (15,2 г), Д-130 (15,7 г), Д-127 (15,9 г), Д-15 (16,6 г), Д-34
(18,3 г) та Bonilla (19,5 г). За «гніздністю» виділено 7 зразків із Дніпропетровської
області – Д-136 (6,1 шт.), Д-137 (6,4 шт.) Д-123 (7,0 шт.), Д-124 (7,4 шт.), Д-135 (7,4
шт.), та Д-129 (8,0 шт.) і зразок із Нідерландів – Bonilla (6,1 шт.). За ступенем
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стійкості до вірусних хвороб (жовта карликовість і мозаїка) в якості джерел для
селекції виділено зразок із дуже високою стійкістю – Д-120 із Росії, 12 із високою
стійкістю: Д-4, Д-26, Д-136, Д-125, Д-127, Д-133, Д-130, Д-123, Д-126, Д-137, Д-140 з
України та Bonilla з Нідерландів. За комплексом ознак практичну цінність для
селекції мають зразки Д-127, Д-137, Д-34 та Д-15 (Україна) і Bonilla (Нідерланди).
Ключові слова: цибуля шалот, колекція, зразок, урожайність, стандарт, цибулина.
ВСТУП
Цибуля шалот (Allium ascalonicum L.) належить до ботанічного роду цибуля
(Allium L.), який включає 750 видів багаторічних трав’янистих рослин. У світі широко
культивуються тільки цибуля ріпчаста (Allium сера L.), часник (Allium sativum L.) і батун
(Allium fistulosum L.), а шалот вирощується в значно менших об’сягах. В Європі найбільше
шалоту використовується у Франції, Нідерландах та Бельгії [1, 2]. До головних країнвиробників тропічного регіону належать Індонезія [1, 3] та Таїланд [1, 2]. Цибуля шалот
поширена також у Великрбританії, Росії, Молдові, Казахстані, США, Гані [4], Сингапурі,
Малазії, Ефіопії [5], В’єтнамі [6]. У Росії цибуля шалот найбільше розповсюджена в Сибіру
[1, 2, 4].
Ця культура характеризується морозостійкістю. Його цибулини можуть зберігатись
у замороженому стані і після відтаювання нормально проростають [4]. Цибулини цибулі
шалоту дуже щільні, добре зберігаються протягом року, мають високу поживну цінність і
смакові якості. Вони містять 19 – 22 % сухої речовини, 11 – 16 % цукрів, 5,7 – 18,0 мг/100 г
аскорбінової кислоти. Зелені листки шалоту відзначаються високим вмістом загальних цукрів
(4 – 5 %) і знаходяться на рівні, а іноді і перевищують багаторічні види цибулі [4, 7–9].
Урожайність зеленої цибулі шалоту з цибулиною може складати 4 – 5 кг/м2 і приріст
продукції по відношенню до маси висадженого садивного матеріалу в захищеному ґрунті –
70 – 200 %, у відкритому ґрунті коефіцієнт розмноження цибулин становить 4 – 8 [1].
За даними А. А. Казакової [10] урожайність цибулин цибулі шалот складає 1 кг/м 2, К. Г.
Грінберг [1] відзначає, що урожайність цибулин може сягати 3 кг/м2 і значно варіює в
залежності від погодних умов, у першу чергу від кількості опадів у період росту листків і
формування цибулин. Добір клонів на урожайність цибулин є ефективним за оптимального
поєднання маси цибулини і середньої їх кількості в «гнізді». В Ефіопіїї місцеві форми
цибулі шалот формують урожайність на рівні 0,7 кг/м2 [11], в Індонезії – 0,9 кг/м2[3].
Збільшення кількості цибулин у «гнізді» приводить до зменшення їх маси. Коваленко Є.М.
[12] зазначає, що із збільшенням суми активних температур на 10 оС маса «гнізда» зростає в
середньому на 0,37 г, а із збільшенням суми опадів на 10 мм маса «гнізда» збільшується на
0,80 г.
За даними І. І. Єршова [13] у Всесоюзному науково-дослідному інституті селекції і
насінництва овочевих культур було оцінено колекцію зразків цибулі шалоту у кількості 58
зразків. Урожайність досліджуваних зразків коливалась від 5,1 – 17,1 т/га і залежала від
тривалості вегетаційного періоду та кількості листків на рослині. Кількість цибулин у
«гнізді» була в межах 3,9-6,5 штук. Тривалість вегетаційного періоду у вибірці становила
60 – 95 діб і змінювалась залежно від умов вирощування і діаметру садивного матеріалу.
Вивчаючи колекцію цибулі шалот (25 шт.) у Польщі T. Kotlincka [14] відзначала, що
кількість цибулин у «гнізді» досліджуваних зразків варіювала від 3 до 33 шт., середня маса
цибулини була в межах 0,5 – 52,0 г, а маса «гнізда» – 12 – 128 г. Високий ступінь ураження
вірусними хворобами мали 17 зразків, 8 – не мали ознак ураження.
Цибуля шалот значною мірою вражається вірусними хворобами (жовта карликовість
і мозаїка), що пов’язано з вегетативним способом розмноження. За тривалого вегетативного
репродукування в цибулі шалот накопичується вірусна інфекція, яка викликає порушення
фізіологічних процесів, унаслідок чого зменшується врожайність цибулин, їх маса,
урожайність листків та продуктивність рослин [1, 15].
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В Україні цибулю шалот вирощують переважно в індивідуальних господарствах, але
це не зменшує її значимість і цінність для споживачів. Маркетингові дослідження
показують, що останнім часом спостерігається підвищений інтерес фермерів щодо
промислового виробництва цієї культури, попит на цибулю даного виду значно зріс [16].
Одним із найбільш ефективних шляхів розширення асортименту цибулі шалот є
селекція, що побудована на використанні місцевого матеріалу, дослідженню особливостей
його розвитку і поліпшенню ознак. Для отримання скоростиглих, високоврожайних, сортів
цибулі шалот актуальним є створення різноманітного вихідного матеріалу у вигляді сортівклонів [12]. Асортимент цибулі шалот в Україні обмежений чотирма сортами вітчизняної
селекції Оксамит, Ліра, Ольвія та Джигіт.
Метою роботи була оцінка генофонду цибулі шалот за урожайністю цибулин і її
складовими, стійкістю до вірусних хвороб та виділення найбільш цінних зразків для
використання в селекційних програмах.
МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалом для досліджень були 25 колекційних зразків цибулі шалоту з 6 областей
України (Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Сумська), по
одному з Росії та Нідерландів. При оцінці вихідного матеріалу визначали врожайність
цибулин і її складові – середню масу цибулини і кількість цибулин у «гнізді». Оцінку
зразків за врожайністю цибулин проводили згідно методичних рекомендацій: «Методичні
підходи до селекції та насінництва цибулі шалот» [15], «Изучение коллекции лука и
чеснока» [17], «Широкого унифицированного классификатора СЭВ и Международного
классификатора СЭВ лука репчатого» [18], оцінку на стійкість до вірусних хвороб
проводили згідно «Методических указаний по селекции луковых культур» [19]. Одержані
експериментальні дані обробляли методом дисперсійного аналізу за Б.А. Доспеховим [20].
Дослідження проводились у 2016 – 2018 рр. в Інституті овочівництва і баштанництва
НААН, який знаходиться у лівобережному лісостепу України в центральному
середньозволоженому районі Харківської області. Грунт дослідної ділянки представлений
чорноземом типовим малогумусним середньо суглинковим на лесових породах (рН
сольове – 6,2). Попередником був ячмінь ярий. Строк садіння – перша-друга декада квітня,
збір цибулин проводили в третій декаді липня, спосіб садіння широкорядний із міжряддям
70 см, між рослинами в рядку – 8 – 10 см. Площа ділянки – 3,5 м2. Сорт стандарт – Ліра.
Погодні умови періоду «квітень – червень» у всі роки досліджень були спекотними,
середньодобова температура повітря перевищувала середні багаторічні дані на 1 – 4оС. За
рівнем вологозабеспечення (сумою опадів) зразків протягом періоду «березень – червень»
найбільш сухими були умови 2017 р. (131,0 мм), на рівні середніх багаторічних даних –
2018 р. (191,5 мм) і самими вологими – 2016 р. (292,0 мм) років. Розподіл опадів за
місяцями і декадами був дуже нерівномірним.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведеними дослідженнями встановлено, що врожайність цибулин зразків цибулі
шалот коливалась від 5,2 до 15,9 т/га (табл. 1). Дуже високий рівень урожайності цибулин
(> 135 % до стандарту) показали зразки з областей України: Д-135 (13,1 т/га) – із
Дніпропетровської, Д-127 (13,9 т/га) – Полтавської, Д-15 (14,0 т/га) і Д-34 (14,9 т/га) –
Харківської та Bonilla (15,9 т/га) – із Нідерландів. З високим рівнем урожайності (116 –
135 % до стандарту) виділились зразки з Дніпропетровської області: Д-136 (11,2 т/га),
сорти Ольвія (12,3 т/га) та Кущівка харківська (12,6 т/га). Найбільш численною була група з
середнім рівнем урожайності (86 – 115 % до стандарту), яка включала зразки з областей
України: Д-132 (9,0 т/га), Д-131 (9,8 т/га), Д-140 (10,1 т/га), Д-123 (10,4 т/га), Д-137
(10,9 т/га) та Д-124 (11,1 т/га) – із Дніпропетровської, Д-129 (8,6 т/га) та Д-126 (10,1 т/га) –
із Полтавської, Д-130 (9,3 т/га) – із Запорізької, Д-133 (10,4 т/га) – із Одеської, Д-26
(9,6 т/га) і Д-4 (10,9 т/га) – із Харківської. Низький рівень урожайності (76 – 85 % до
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стандарту) мав зразок Д-33 (7,7 т/га) із Сумської області і дуже низький (< 75 % до
стандарту) – сорт українського походження Сюрприз (5,2 т/га).
Маса цибулини є головним структурним елементом урожайності цибулин і
основним критерієм добору найбільш цінних форм. Середня маса цибулини у колекційних
зразків шалоту була в межах від 9,7 до 19,5 г. За масою цибулини стандарт сорт Ліра
перевищували 10 зразків. Перевищення склало 3,0-8,3 г для таких зразків: Д-33 (14,2 г), Д-4
(14,7 г), Ольвія (14,5 г), Д-133 (15,1 г), Д-137 (15,2 г) Д-130 (15,7 г), Д-127 (15,9 г), Д-15
(16,6 г), Д-34 (18,3 г) та Bonilla (19,5 г). У решти зразків маса цибулини була на рівні, або
нижче за стандарт.
Урожайність цибулі шалоту великою мірою залежить і від кількості цибулин в
«гнізді». Аналіз колекційних зразків досліджуваної групи за «гніздністю» у порівнянні зі
стандартом показав, що кількість цибулин у «гнізді» у даного набору коливалась від 3,1 до
8,0 шт.. За «гніздністю» стандарт сорт Ліра перевищували на 1,7-3,6 цибулини 6 зразків із
Дніпропетровської області – Д-136 (6,1 шт.), Д-137 (6,4 шт.) Д-123 (7,0 шт.), Д-124 (7,4 шт.),
Д-135 (7,4 шт.), Д-129 (8,0 шт.) і зразок із Нідерландів – Bonilla (6,1 шт.).
Найменшу кількість цибулин у «гнізді» мали зразки Д-127 (3,5 шт.) із Полтавської та
Д-33 (3,1 шт.) із Сумської областей. Як зазначено було раніше, середня маса цибулин у них
перевищувала стандарт, але невелика кількість цибулин у «гнізді» негативно впливала на
формування урожаю.
Слід зазначити, що високий і дуже високий рівень урожайності у таких зразків як Д136, і Д-135 із Дніпропетровської області залежав в першу чергу від кількості цибулин в
«гнізді» (6,1 – 7,4 шт.). За середньою масою цибулин вони були на рівні стандарту і
утворювали дрібні цибулини (10,6 – 11,0 г).
Зразки з Харківської області Д-34 і Д-15 та Дніпропетровської – Д-127 формували
високу врожайність за рахунок більш крупних цибулин (15,9 – 18,3 г), оскільки кількість
цибулин у «гнізді» була невеликою (3,5 – 5,1 шт.).
Висока врожайність зразка з Нідерландів Bonilla була обумовлена як великою масою
цибулини (19,5 г) так і великою кількістю цибулин у «гнізді» (6,1 шт.).
Тривалість вегетаційного періоду у досліджуваних зразків була в межах 69 – 76 діб,
що характеризує їх як скоростиглі. Найкоротший період вегетації (69 діб) був у Д-125
(Полтавська обл.), самий тривалий вегетаційний період був характерний для Bonilla
(Нідерланди) – 76 діб, у решти зразків – 71 – 75 діб.

Середня
маса
цибулини,
г
Гніздність
,
шт.Період
вегетації,
діб

Номер
каталога

Таблиця 1. Характеристика колекційних зразків цибулі шалот за господарськими
ознаками, середнє за 2016 – 2018 рр.
Урожайність
цибулин
Зразок
Походження
% до
т/га
стандарту
1
2
3
4
5
6
7
8
Ліра, ст.
Харківська обл., UKR
37
9,6
100,0
11,2
4,4
75
Д-136 Дніпропетровська обл., UKR 148 11,2
116,6
11,0
6,1
73
Д-123 Дніпропетровська обл., UKR 135 10,4
108,3
9,7
7,0
72
Д-132 Дніпропетровська обл.. UKR 144
9,0
93,7
10,0
4,6
73
Д-124 Дніпропетровська обл., UKR 136 11,1
115,6
11,1
7,4
73
Д-131 Дніпропетровська обл., UKR 143
9,8
102,0
12,8
4,5
72
Д-140 Дніпропетровська обл., UKR 152 10,1
105,2
10,5
5,4
74
Д-137 Дніпропетровська обл., UKR 149 10,9
113,5
15,2
6,4
71
Д-129 Дніпропетровська обл., UKR 141
8,6
89,5
7,9
8,0
72
Д-135 Дніпропетровська обл., UKR 147 13,1
136,4
10,6
7,4
72
Д-126
Полтавська обл., UKR
138 10,1
105,2
10,4
5,2
72
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Таблиця 1(продовження)
6
7
8
15,9
3,5
73
12,9
4,5
69
15,1
5,5
72
15,7
4,5
73
14,2
3,1
73
18,3
5,1
73
12,8
5,1
73
16,6
4,6
73
14,7
5,2
75
11,3
4,0
71

1
Д-127
Д-125
Д-133
Д-130
Д-33
Д-34
Д-26
Д-15
Д-4
Сюрприз

2
Полтавська обл., UKR
Полтавська обл., UKR
Одеська обл., UKR
Запорізька обл., UKR
Сумська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR

3
139
137
145
142
42
46
35
44
22
38

4
13,9
9,6
10,4
9,3
7,7
14,9
9,6
14,0
10,9
5,2

5
144,7
103,1
108,3
96,8
80,2
155,2
100,0
145,8
113,5
54,1

Кущівка
харківська

Харківська обл., UKR

19

12,6

131,2

11,7

Харківська обл., UKR
RUS
NDL
НІР 05

40
132
27

12,3
15,9
1,3

128,1
165,6

14,5
19,5
2,1

Ольвія
Д-120
Bonilla

4,8

73

5,6
3,8
6,1
1,0

72
74
76

За результатами фітопатологічної оцінки 25 зразків цибулі шалот на враженість
вірусними хворобами (жовта карликовість і мозаїка) встановлено, що: зразок Д-120 (Росія)
не мав ознак ураження і належить до групи з дуже високою стійкістю (9 б.); 12 зразків мали
високу стійкість (7 б ) (ступінь розвитку хвороби 10 – 35 %) – Д-4, Д-26, Д-136, Д-125, Д127, Д-133, Д-130, Д-123, Д-126, Д-137, Д-140 та Bonilla; 12 зразків – середню стійкість (5 б)
(ступінь розвитку хвороби 36 – 60 %) (табл. 2). Поширеність вірусних хвороб у зразків
коливалась від 0 до 100 %, у зразків з високою стійкістю (7 б.) вона склала 12,5 – 100 %, а у
зразків із середньою стійкістю (5 б.) – 65,1 – 100 %/ Зразок Д-120 (Росія) в наших
кліматичних умовах має високий ступінь стрілкування за весняного садіння (до 100 %),
тому врожайність цибулин у нього за вегетативного способу розмноження дуже низька, але
він є перспективним для використання у гібридизації в якості батьківської форми за
стійкістю до жовтої карликовості та мозаїки.
Таблиця 2. Стійкість колекційних зразків цибулі шалот до вірусних хвороб, середнє за
2016 – 2018 рр.
Ступінь
Поширеність Стійкість,
Зразок
Походження
розвитку
хвороби, %
бал
хвороби, %
1
Ліра, ст.
Д-136
Д-123
Д-132
Д-124
Д-131
Д-140
Д-137
Д-129
Д-135
Д-126
Д-127

2
Харківська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Дніпропетровська обл., UKR
Полтавська обл., UKR
Полтавська обл., UKR

3
55,3
18,6
31,1
42,2
38,7
52,3
34,0
30,7
60,0
39,7
34,8
23,8
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4
88,2
30,8
59,8
69,8
69,7
88,6
68,1
59,6
85,3
65,1
68,5
56,3

5
5
7
7
5
5
5
7
7
5
5
7
7
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1
Д-125
Д-133
Д-130
Д-33
Д-34
Д-26
Д-15
Д-4
Сюрприз
Кущівка
харківська
Ольвія
Д-120
Bonilla

Таблиця 2 (продовження)
4
5
44,4
7
57,8
7
46,1
7
86,0
5
96,0
5
69,3
7
100
5
62,7
7
92,0
5

2
Полтавська обл., UKR
Одеська обл., UKR
Запорізька обл., UKR
Сумська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR
Харківська обл., UKR

3
26,0
23,9
22,0
51,2
35,7
31,0
44,2
28,7
52,2

Харківська обл., UKR

42,5

82,6

5

Харківська обл., UKR
RUS
NDL

47,2
0
26,3

97,2
0
71,1

5
9
7

ВИСНОВКИ
За результатами вивчення 25 колекційних зразків цибулі шалоту виділено 5 зразків з
дуже високим рівнем урожайності цибулин (більше 135 % до стандарту) із різних областей
України: Д-135 (13,1 т/га) – Дніпропетровської, Д-127 (13,9 т/га) – Полтавської, Д-15 (14,0
т/га) і Д-34 (14,9 т/га) – Харківської та Bonilla (15,9 т/га) – із Нідерландів. З високим рівнем
урожайності (116 – 135 % до стандарту) виділились зразки з Дніпропетровської області: Д136 (11,2 т/га), сорти Ольвія (12,3 т/га) та Кущівка харківська (12,6 т/га). За масою
цибулини кращими були 10 зразків: Д-33 (14,2 г), Ольвія (14,5 г), Д-4 (14,7 г), Д-133 (15,1
г), Д-137 (15,2 г), Д-130 (15,7 г), Д-127 (15,9 г), Д-15 (16,6 г), Д-34 (18,3 г) та Bonilla (19,5 г).
За «гніздністю» виділено 7 зразків: із Дніпропетровської області – Д-136 (6,1 шт.), Д-137
(6,4 шт.) Д-123 (7,0 шт.), Д-124 (7,4 шт.), Д-135 (7,4 шт.), та Д-129 (8,0 шт.) і зразок із
Нідерландів – Bonilla (6,1 шт.). За ступенем стійкості до вірусних хвороб (жовта
карликовість і мозаїка) в якості джерел для селекції виділено зразок із дуже високою
стійкістю – Д-120 із Росії, 12 із високою стійкістю: Д-4, Д-26, Д-136, Д-125, Д-127, Д-133,
Д-130, Д-123, Д-126, Д-137, Д-140 з України та Bonilla з Нідерландів. За комплексом ознак
практичний цінність для селекції мають зразки Д-127, Д-137, Д-34 та Д-15 (Україна) і
Bonilla (Нідерланди).
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ул. Институтская, 1, Селекционный,
Харьковский р-н, Харьковская обл., 62478, Украина
Е-mail: ovoch.iob@gmail.com
ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛУКА ШАЛОТА В СЕЛЕКЦИИ НА
УРОЖАЙНОСТЬ
Цель. Оценка генофонда лука шалота по урожайности луковиц и ее компонентам,
устойчивости к вирусным болезням и выделение наиболее ценных образцов для
использования в селекционных программах.
Результаты и обсуждение. В статье приведены результаты исследований по оценке
25 образцов лука шалота по урожайности и устойчивости к вирусным болезням. Выделены
5 образцов с очень высоким уровнем урожайности луковиц (> 135 % к стандарту) из
областей Украины: Днепропетровской – Д-135 (13,1 т/га), Полтавской – Д-127 (13,9 т/га),
Харьковской – Д-15 (14,0 т/га), Д-34 (14,9 т/га) и из Нидерландов – Bonilla (15,9 т/га); с
высоким уровнем (116 – 135 % к стандарту) образцы – из Днепропетровской области – Д136 (11,2 т/га), сорта Ольвия (12,3 т/га) и Кущевка харьковская (12,6 т/га). По массе
луковицы лучшими были 10 образцов, превышение стандарта составило 3,0 – 8,3 г – Д-33
(14,2 г), Ольвия (14,5 г), Д-4 (14,7 г), Д-133 (15,1 г), Д-137 (15,2 г), Д-130 (15,7 г), Д-127
(15,9 г), Д-15 (16,6 г), Д-34 (18,3 г) и Bonilla (19,5 г). По «гнездности» выделены 7 образцов:
Днепропетровской области – Д-136 (6,1 шт.), Д-123 (7,0 шт.), Д-124 (7,4 шт.), Д-135
(7,4 шт.), Д-137 (6,4 шт.), Д-129 (8,0 шт.), с Нидерландов – Bonilla (6,1 шт.). По степени
устойчивости к вирусным болезням (желтая карликовость и мозаика) в качестве источников
для селекции выделены образцы: с очень высокой устойчивостью (бал 9) – Д-120 из России
и 12 – с высокой степеню устойчивости (бал 7) из Украины (Д-4, Д-26, Д-136, Д-125, Д-127,
Д-133, Д-130, Д-123, Д-126, Д-137, Д-140), из Нидерландов – Bonilla. По комплексу
признаков практический интерес для селекции имеют образцы Д-127 (Полтавская обл.), Д137 (Днепропетровская обл.), Д-34 и Д-15 (Харьковская обл.), Bonilla (Нидерланды).
Выводы. По результатам изучения 25 коллекционных образцов лука шалота на
протяжении 2016 – 2018 гг. выделены образцы: по урожайности луковиц – 8 (11,7 – 15,9
т/га), массе луковицы – 10 (14,2 – 18,3 г), колличеству луковиц в «гнезде» – 7 (6,1 – 8,0 шт.),
устойчивости к вирусным болезням – 13 (бал 7 – 9), по комплексу ценных хозяйственных
признаков – 5.
Ключевые слова: лук шалот, коллекция, образец, урожайность, стандарт,
луковица.
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ASSESSMENT OF SHALLOT COLLECTION ACCESSIONS IN BREEDING FOR
YIELD CAPACITY
Goal. To evaluation of the shallot gene pool for bulb yield and its components, resistance
to viral diseases and to select the most valuable accessions for breeding programs.
Results and Discussion. The article presents the results of evaluating 25 shallot accessions
for yield and resistance to viral diseases. Five accessions with very high bulb yields (> 135%
related to the standard) were selected from the following regions of Ukraine (from the
Dnipropetrovska region - D-135 (13.1 t/ha); from the Poltavska region - D-127 (13.9 t/ha); from
the Kharkivska region - D-15 (14.0 t/ha), D-34 (14.9 t/ha)) and from the Netherlands (Bonilla
(15.9 t/ha). Accessions with high yields (116 - 135% related to the standard) were from the
Dnipropetrovska region (D-136 (11.2 t/ha), varieties Olviia (12.3 t/ha) and Kushchyovka
Kharkovskaya (12.6 t/ha). Ten accessions were the best in terms of bulb weight, exceeding the
standard by 3.0 - 8.3 g:- D-33 (14.2 g), Olviia (14.5 g), D-4 (14.7 g), D- 133 (15.1 g), D-137 (15.2
g), D-130 (15.7 g), D-127 (15.9 g), D-15 (16.6 g), D- 34 (18.3 g), and Bonilla (19.5 g). Seven
accessions were noticeable for the bulb number per bulb stem: from the Dnipropetrovska region
(D-136 (6.1 bulbs), D-123 (7.0 bulbs), D-124 (7.4 bulbs), D-135 (7.4 bulbs), D-137 (6.4 bulbs),
and D-129 (8.0 bulbs)) and from the Netherlands (Bonilla (6.1 bulbs). The following accessions
were distinguished by resistance to viral diseases (onion yellow dwarf and mosaic) as sources for
breeding: with very high resistance (9 points) - D-120 from Russia, 12 accessions with high
resistance (7 points) from Ukraine (D- 4, D-26, D-136, D-125, D-127, D-133, D-130, D-123, D126, D-137, and D-140) and Bonilla from the Netherlands. Accessions D-127 (Poltavska region),
D-137 (Dnipropetrovska region), D-34 and D-15 (Kharkivska region), Bonilla (Netherlands) with
a set of traits are of practical interest for breeding.
Conclusions. Having studied 25 shallot collection accessions in 2016 – 2018, we
distinguished the following accessions: by bulb yield - 8 accessions (11.7 - 15.9 t/ha), by bulb
weight - 10 accessions (14.2 - 18.3 g), by the bulb number per bulb stem - 7 accessions (6.1 – 8.0
bulbs), by resistance to viral diseases - 13 accessions (7 – 9 points), by a set of valuable economic
traits – 5 accessions.
Key words: shallot, collection, accessions, yield, standard, bulb.
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НОВІ ЛІНІЇ ПОМІДОРУ З ГЕНАМИ ЯКІСНИХ ОЗНАК, ЯК ДЖЕРЕЛА
ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ
Наведено результати досліджень у конкурсному сортовипробуванні нових
багатомаркерних ліній помідору. Виділено лінію Л-120/18 з найменшими
складовими вегетаційного періоду і тривалістю періоду від сходів до достигання
першого плоду 97 діб. За продуктивністю кращими були лінії Л-106/18, Л-164/18, Л474/18, Л-98/18, які формували на одній рослині 2,6-3,5 кг плодів. За кількістю
© Крутько Р. В
ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2018. № 23

66

