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Results and Discussion. Breeding nurseries were established by summer coverless 

sowing: gutter sowing (row spacing 15cm) - for feed productivity; wide-row sowing (45cm) – for 

seed productivity. The record plot area was 3 m2, in two replications. To assess the feed 

productivity, we measured the dry matter yield of four mowings (budding phase); to assess the 

seed productivity, we determined yield from the first mowing. The environmental plasticity 

coefficient for the feed productivity (bi) varied across the studied accessions from   ̶1.24 to 2.33. 

bi> 1 was found in 16 accessions, but the dry matter yields from most of them were significantly 

lower than that from the check variety, Syniukha. Low values (0 – 0.34) of the stability variance 

(Si2) indicate that the obtained empirical values differ little from the theoretical ones. As to the 

seed productivity, bi> 1 was detected in 16 accessions, 8 of which exceeded the check variety, 

Syniukha, in terms of seed yield. The stability variance varied in a fairly wide range from 0.12 to 

308.93. The obtained values of Si2 confirm the difficulty of alfalfa breeding for increased seed 

productivity compared to feed productivity, which are often positively affected by opposite 

hydrothermal conditions: drought positively affects the seed yield, while excessive rainfall boost 

the feed productivity.  

Conclusions. Alfalfa accessions with a relatively strong response to the improvement of 

growing conditions with increased feed and seed productivities were selected; they can be used as 

starting material in breeding for these traits: Radoslava, Olha, Vavilovka (Rodnychok) (Ukraine); 

Evrika 1 (RF); Ferax 58 (Canada). 

Key words: alfalfa, plasticity, stability, resistance, soil acidity, feed productivity, seed 

productivity. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ З СЕЛЕКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ JUGLANS 

НА ТЕРИТОРІЇ ДСДЛЦ «ВЕСЕЛІ БОКОВЕНЬКИ» 

 
Проаналізовано сучасний стан, результати досліджень та перспективи 

використання колекцій селекційних форм рослин роду Juglans ДСДЛЦ «Веселі 

Боковеньки», де нині перебувають у задовільному стані 7 з 10 створених 

дослідних об’єктів за участю представників цього роду. Перші об’єкти були 

створені М.Л. Давидовим у 1900 р. У різні періоди під керівництвом 

А.П. Єрмоленко, Ф. Л. Щепотьєва і П. П. Бадалова проводились роботи з відбору 

посухо- та зимостійких форм, міжвидової гібридизації, вивчення репродукції та 

фізіології представників роду Juglans. Протягом останніх років дослідження були 

спрямовані на вивчення репродуктивної біології селекційних форм, зокрема тип 

дихогамії та ступінь латеральності. Пріоритетними завданнями майбутніх 

досліджень є вивчення особливостей репродуктивної біології та адаптивності 

кращих форм гібридів роду Juglans, закономірностей успадкування ознак; 

виявлення найбільш цінних форм та залучення їх до подальшої селекції.  

Ключові слова: відбір, гібридизація, апоміксис, генофонд, селекція. 
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ВСТУП 

Горіх грецький (Juglans regia L.)  відомий в культурі ще в давньому Китаї, Індії та 

Римській імперії. За красу дерева, високу поживну цінність і добрий смак плодів, а також за 

високі якості деревини грецький горіх у древніх римлян називали королівським горіхом [1]. 

Він є одними з  найбільш поширених горіхів у світі поряд з мигдалем, фундуком, 

фісташками і горіхами кеш’ю, його селекція ведеться з давніх часів [2]. 

В Україну цей вид був завезений із Балканського півострова близько тисячу років 

тому, насамперед у західні регіони та Крим, а потім його почали розводити у степовій та 

лісостеповій зонах України [3]. З початку 2000 років Україна посідає перше місце в Європі 

та п’яте серед усіх країн світу за обсягом виробництва горіхів. Обсяги валових зборів з 1951 

по 2004 р. зросли в 11 разів і досягли 91 тис. тон. При цьому реалізація горіхів на зовнішніх 

ринках забезпечує Україні 80,5 % грошових надходжень від експорту плодів, ягід і 

винограду [4]. У 2020 році в Україні фермерські господарства виростили понад 113 тис. тон 

волоських горіхів. Площа виробництва грецького горіха в Україні у 2021/22 

маркетинговому році становила 19,1 тис. га [5]. Нині розпочався етап масового вивчення 

форм грецького горіха з метою добору придатних для ведення промислової культури в 

ширших обсягах на більшій території [6]. Розширення площ промислових садів потребує 

наукового супроводу та вітчизняних районованих сортів, стійких до природно-кліматичних 

умов України.  

Серед осередків проведення селекційних робіт з Juglans видатне місце посідає 

Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр «Веселі Боковеньки», створений на 

базі лісової дослідної станції «Веселі Боковеньки». Станція була заснована у 1923 р. на базі 

дендрологічного парку «Веселі Боковеньки», який раніше був відомий під назвою 

Давидівського дендропарку. З 1962 р. — Веселобоковеньківська селекційно-дендрологічна 

дослідна станція (CДДC)) Українського науково-дослідного інституту лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛГА). Протягом 1923 –

 1930 років. тут проводилися роботи з залучення насінного матеріалу різних лісорослинних 

зон та вивчення екзотів у степових умовах. З часу створення станції та дотепер основними 

напрямками робіт тут є селекція, інтродукція та акліматизація нових деревних та 

чагарникових порід. З 30-х років минулого століття ведуться планові наукові роботи з 

відбору, міжвидової гібридизації та адаптації представників родини Juglans до жорстких 

умов степу [7]. За весь період селекційної діяльності було створено 10 дослідних об’єктів, 

загальною площею близько 50 га. Нині на території центру збереглися і перебувають у 

задовільному стані 7 дослідних об’єктів представників родини Juglans [8]. Водночас 

інформація щодо представлених селекційних форм часто фрагментарна, а їх цінність 

потребує підтвердження з урахуванням сучасних вимог до промислових сортів та 

виявлення кращих з них з метою включення до Державного реєстру сортів рослин України.  

Мета статті  полягає в узагальненні результатів досліджень з селекції представників 

роду Juglans на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» та окреслення перспектив 

проведення досліджень у майбутньому. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ І УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки»  розташований у степовій частині України в 

Долинському районі Кіровоградської області, який належить до підзони байрачного та 

різнотравно-ковилового степу лісівничо-типологічної області сухого порівняно теплого 

клімату (1е). Рельєф місцевості хвилястий. Основною ґрунтоутворюючою породою є лес, 

рідше — бурі глини. Ґрунти представлені звичайним малогумусним чорноземом. Клімат 

помірно-континентальний, з коротким весняним періодом, який швидко переходить у сухе 

спекотне літо з частими посухами. В окремі роки можна спостерігати суховії. Під час посух 
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температура на поверхні ґрунту сягає 55 – 66°С. Зима — з частими відлигами. В 

середньому за рік випадає 463 мм опадів [7].  

Всі наукові об’єкти, створені на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки»,  

перебувають на обліку в УкрНДІЛГА. На більшість з них у минулі роки були оформлені 

паспорти, які включали коротку інформацію щодо природних умов, розташування та 

створення об’єкта, а також характеристику представленого селекційного матеріалу, зокрема 

походження. До паспортів додавалися схеми їх розташування у кварталі та схеми 

розташування варіантів. 

Восени 2016 року співробітниками УкрНДІЛГА було проведено інвентаризаційне 

обстеження всіх селекційних об’єктів на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки». 

Обстеження охоплювало 29 об’єктів, у т.ч. плантації деревних рослин роду Juglans. Для 

кожної з плантацій було визначено їхній загальний стан, збереженість рослин, селекційну 

цінність колекцій, необхідність проведення доглядів. За допомогою GPS уточнено 

географічні координати об’єктів [8]. За результатами обстеження складено актуалізовані 

паспорти у програмі EXEL та паперовому вигляді за формою згідно з новою редакцією 

Настанов з лісового насінництва [9]. 

Характеристика селекційних об’єктів представників роду Juglans, які нині 

збереглися і перебувають у задовільному стані представлені у таблиці 1. Всі вони є 

унікальними з точки зору цінності генофонду представлених на них селекційних форм. 

Великий Куцівський сад закладений у 1900 році господарем садиби та фундатором 

дендрологічного парку «Веселі Боковеньки» М. Л. Давидовим [8] на площі 10 га зі схемою 

садіння 10×10 м. Загальна кількість рослин під час створення об’єкту  становила 990 шт.  

Малий елітний сад створений у 1956 році на площі 3,15 га під керівництвом 

Ф. Л. Щепотьєва з потомств кращих форм Малого та Великого Куцівських садів та 

Великого Елітного саду горіха грецького.  Схема садіння під час створення у 1956 році — 

8×8 м , а після зрідження у 1987 році — 8×16 м.  

 

Таблиця 1. Дослідні об’єкти за участю представників роду Juglans на території ДСДЛЦ 

«Веселі Боковеньки»  

Назва об'єкту Площа, 

га 

Рік 

ство-

рення 

Автори Вид селекційного 

матеріалу 

1 2 3 4 5 

Великий Куцівський сад 

(ВКС) 

9,91 1900 Давидов М.Л. Сіянці (походження 

невідоме) 

Малий елітний сад горіха 

грецького (МЕС) 

3,15 1956 Щепотьєв Ф.Л. Нащадки кращих форм 

Малого й Великого 

Куцівських садів 

 та Великого Елітного 

саду горіха грецького 

Плантація форм горіха 

грецького селекції 

В. М. Ненюхіна 

2,10 1971 Ненюхін В. М. Клони кращих форм 

Маточно-живцева 

плантація горіха 

грецького 

1,39 1971–

1974 
Ненюхін В. М. Клони кращих форм 

деяких областей 

Колекція гібридів та 

апоміктів горіха 

грецького (F1-F3) 

5,95 1976–

2000 

Бадалов П. П. Внутрішньо- і 

міжвидові гібриди і 

апомікти кращих форм 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 

Плантація гібридів і 

апоміктів роду Juglans 

1,86 1978–

1981 

Бадалов П. П. Внутрішньо- і 

міжвидові гібриди і 

апомікти кращих форм 

Плантація 

внутрішньовидових 

гібридів горіха грецького 

селекції Р.М. 

Карпінського 

4,56 1984–

1985 

Карпінський 

Р.М. 

Внутрішньовидові 

гібриди між кращими 

формами 

 

На початку 70-х років минулого століття В. М. Ненюхіним були створені два 

об’єкти: плантація кращих форм (2,10 га) (рис.1а) і маточно-живцева плантація горіха 

грецького (1,39 га) (рис. 1б). На обох представлені клони кращих форм горіха. На маточно-

живцевій плантації у 1971 – 1974 років В. М. Ненюхіним були висаджені щепи 29 кращих 

форм горіха грецького, відібраних не лише на території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки», а 

також у інших районах і областях України, зокрема занесені до Державного реєстру сортів 

рослин України (Курзим, Красавець, Колхозний). Плантація горіха грецького створена зі 

схемою садіння 5×5 м, яка була доповнена у 1986 році. Нині вона характеризується 

найбільшим представництвом кращих форм (близько 80), використовується як джерело 

заготівлі живців і об’єкт наукових досліджень.  

 

              
             а                                                                                 б 

Рис.1: Плантація горіха грецького селекції В.М. Ненюхіна (а), Маточно-живцева 

плантація В. М. Ненюхіна (б) 

 

Колекція гібридів та апоміктів горіха грецького (F1 — F3) створювалася поетапно у 

період з 1976 по 2000 роки і складається з п’яти блоків загальною площі 5,95 га (рис. 2). 

Плантація гібридів і апоміктів представників роду Juglans була створена у 1978–1981 роках. 

На обох об’єктах представлені гібриди і апомікти кращих форм, а також міжвидові гібриди, 

отримані П. П. Бадаловим. Схема садіння — 12×12 м. 
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                а                                                                                              б 

Рис.2.  Плантація Гібридів F1-F3 (а), Плантація апоміктів роду Juglans L. (б) 

 

Плантація внутрішньовидових гібридів горіха грецького селекції Р.М. Карпінського 

(рис. 3) створена на площі 4,56 га у 1984–1985 рр., складається з 3-х частин, де представлені 

гібриди від 36 варіантів внутрішньовидових схрещувань кращих форм горіха грецького ДС 

ДЛЦ "Веселі Боковеньки". Схема садіння – 8 х 8 м. 

  
 

Рис.3. Плантація внутрішньовидових гібридів Р. М. Карпінського 

 

З 2019 року проводяться дослідження з комплексного оцінювання сортів та форм 

горіха грецького, зокрема особливостей репродуктивного розвитку, морфології, фенології. 

Щорічно відбираються зразки горіхів, проводиться визначення технічних характеристик 

плодів. Дослідженнями охоплені 5 плантацій, але головну увагу приділено маточно-

живцевій плантації В. М. Ненюхіна, де зосереджена найбільша кількість клонів цінних 
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сортів і форм (близько 80 шт.), які представлені 1–10 раметами (індивідуальними 

представниками клонів). Серед них: Курзим, Красавець, Сонячний, Урожайний, ЕС-64-12, 

ЕС-42-6  та інші. 

Дослідження горіха грецького на плантаціях ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» включали 

проведення обліку інтенсивності цвітіння та формування зав’язей, а також визначення 

фенологічних особливостей цвітіння жіночих та чоловічих квіток, зокрема типу дихогамії.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ  

Історія селекційних досліджень горіха грецького на території СДСЛЦ «Веселі 

Боковеньки» починається зі створення у 1900 році господарем садиби та фундатором 

дендрологічного парку «Веселі Боковеньки» М.Л. Давидовим Великого і Малого 

Куцівських садів загальною площею 12,5 га [7]. Створення цих садів на той час було досить 

сміливим експериментом. Зараз можна констатувати, що це був вдалий експеримент, який 

виправдав себе. Саме ці сади стали джерелом відбору та подальшої селекції цінних стійких 

форм даного виду. І певною мірою завдяки цим садам Веселі Боковеньки стали потужним 

осередком досліджень з селекції горіха грецького.  

Нині у Великому Куцівському саду збереглося у доброму стані близько третини 

дерев горіха грецького віком близько 120 років, що свідчить про стійкість даного виду до 

жорсткий умов степу. На жаль, змушені констатувати, що у Малому Куцівському саду 

переважна більшість дерев горіха загинула, а наявні живі екземпляри  характеризуються  

незадовільним станом і всихають. З огляду на те, що всі цінні екземпляри були розмножені 

вегетативно і представлені на інших ділянках, цей об’єкт було списано [8].  Н  території 

ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» у 30-ті роки минулого століття роботи під керівництвом 

А.П. Єрмоленка велися у кількох напрямах: відбір стійких форм [10], міжвидова 

гібридизація між горіхом грецьким і чорним (Juglans nigra L.) [11], а також вивчення 

репродукції [12], цитології [13] та фізіології [14] представників роду Juglans.  

Після суворої зими 1928–1929 років багато дерев у Куцівських садах було 

пошкоджено морозом, багато загинуло. Восени 1933 р. А. П. Єрмоленко та А. С. Трусов 

зібрали горіхи з 800 дерев, які збереглися, та висіяли у розсаднику близько 100 тис. горіхів. 

Були висіяні також горіхи стійких форм, відібраних на плантації у Онікіївському лісництві 

(на Кіровоградщині) [10]. Після трирічних досліджень було відібрано 7 тис. найбільш 

морозостійких, посухостійких дерев, з яких 4060 шт. висадили у 1937–1938 роках під час 

створення Великого елітного саду. Відселектовані горіхи використали також для 

закладання елітних садів в околицях міста Куп’янська Харківської області, а також у 

Воронезькій, Гомельській та інших областях колишнього СРСР [15]. Великий елітний сад, 

на жаль, на час обстеження у 2016 році не зберігся і був списаний, але відібрані в ньому 

кращі форми розмножені вегетативним та насіннєвим шляхом і використані  для створення 

горіхових насаджень у різних регіонах колишнього СРСР та виведення сортів Курзим, 

Красавець, включених до Державного реєстру сортів [16].  

Перші дослідження з міжвидової гібридизації деревних рослин роду Juglans були 

проведені на Веселих Боковеньках у 1934 році А. П. Єрмоленком [11]. Автором були 

отримані гібридні горіхи від схрещувань горіха грецького (Julans regia L.), чорного (J. nigra 

L.), маньчжурського (J. mandshurica Maxim) і сірого (J.cinerea L.). Усього було здійснено 34 

варіанта простих і 39 варіантів складних схрещувань [15]. Дослідженнями А. П. Єрмоленка 

[11] доведено, що в умовах півдня України цілком можлива віддалена міжвидова 

гібридизація роду Juglans. Під час проведення робіт було виявлено певні закономірності, 

зокрема те, що дерева, які уперше цвітуть, як материнські рослини дають значно більший 

відсоток вдалих схрещувань, а квіти, запилені у першу половину періоду цвітіння, дають 

більший відсоток зав’язів. 
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Дослідження А. П. Єрмоленка та А. С. Трусова [12] виявили наявність різних форм 

горіхів грецького та чорного за часом цвітіння, визначено кількість квіток у сережках цих 

видів та тривалість цвітіння як жіночих, так і чоловічих квіток.  

Як опрацювання методу відбору стійких форм горіха А. П. Єрмоленком проведено 

вивчення інтенсивності транспірації зимових пагонів.  Ним зроблено висновок, що більш 

зимостійкі форми транспірують вологу менш інтенсивно, ніж мало зимостійкі і 

рекомендовано використовувати цей метод у селекції [14]. 

У повоєнні роки роботи з селекції Juglans в УкрНДІЛГА очолив Ф. Л. Щепотьєв [17, 

18]. У 50-ті роки минулого століття значна увага була приділена добору цінних форм, 

міжвидовій гібридизації та дослідженням репродуктивної біології. На території дослідної 

станції у 1953–1955 роках було створено колекцію видів роду Juglans. На жаль, дотепер цей 

об’єкт не зберігся [8], але свого часу представлені на ньому рослини були залучені до 

міжвидової гібридизації. Ф. Л. Щепотьєв одержав ряд перспективних міжвидових гібридів 

між горіхами грецьким, сірим, маньчжурським і чорним. Були отримані дві групи гібридів, 

що вирізняються високими зимостійкістю та декоративністю — «горіх червоний» — від 

схрещування чорного горіха з грецьким і «горіх зелений» –— від схрещування грецького 

горіха з сірим та маньчжурськими горіхами [19].  

Дослідження фенології та репродуктивної біології горіха грецького, проведені 

Ф. Л. Щепотьєвим, дозволили зробити висновки щодо особливостей вторинного росту 

пагонів, вторинного цвітіння та дихогамії. Останнє явище було виявлено у роки з масовим 

пошкодженням зав’язі від першого цвітіння приморозками. Охарактеризовані квітки 

вторинного цвітіння аномальної будови, зокрема двостатеві та висловлена гіпотеза щодо 

еволюції репродуктивних органів у горіха [20, 21].  

Узагальнення результатів селекційних робіт знайшло відображення у розділах книг 

«Культура орехоплодных» [22] та «Горіхи» [23]. 

Найбільшого розвитку селекція горіха грецького набула у другій половині минулого 

століття. У той період було описано кілька сотень форм. Для жорстких умов степу виділяли 

переважно горіхи середніх розмірів  (10 – 12 г) та із середнім виходом ядра (48 – 50 %). Під 

час відбору плюсових дерев горіха грецького В. М. Ненюхіним [24] було опрацьовано 

методику добору, яка включала такі показники, як урожайність, стійкість, розвиток, тощо. 

Автором було наголошено на важливості спостережень за відібраними деревами протягом 

3 – 5 років для підтвердження стабільності прояву ознак. 

Відібрані вищезгаданими дослідниками плюсові дерева були розмножені 

вегетативно способом окулірування на дворічні саджанці вічок і висаджені у 1971 р. на 

плантації горіха грецького селекції В. М. Ненюхіна (див рис.1. А). Тут представлені щепи 

26 кращих дерев горіха грецького, відібраних на Кіровоградщині (рис. 4). У попередні роки 

проводили дослідження стійкості (морозостійкість, посухостійкість). Представлені форми 

нині характеризуються доброю урожайністю у жорстких умовах степу. 

У подальшому роботи з гібридизації горіхів проводив П.П. Бадалов, який отримав 

ряд інтенсивнорослих міжвидових гібридів між грецьким, серцевидним (J. ailanthifolia Carr. 

ssp. cordiformis Rehd.), сірим та маньчжурським горіхами, а також скороплоді гібриди, 

цвітіння яких відмічено у віці 2 – 3 років [19, 25]. За даними авторів (Ф. Л. Щепотьєва та 

П. П. Бадалова) більшість гібридів придатна для створення насаджень різного цільового 

призначення, зокрема лісових плантаційних культур для отримання деревини, захисних та 

паркових насаджень. Об’єкти заслуговують на увагу науковців і потребують детальнішого 

вивчення, зокрема визначення показників якості деревини. 
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Рис. 4. Представництво видів, гібридів, кращих форм та апоміктів на плантаціях на 

території ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки».  

*шифр плантації — перша літера прізвища автора об’єкта та номер ділянки (секції). 

 

П. П. Бадаловим було опрацьовано методику апоміктичного отримання горіхів, яка 

дозволяє  отримувати потомство виключно з материнською спадковістю [26, 27]. Були 

отримані апоміктичні плоди у горіхів Зібольда (Juglans ailantifolia Carriere), серцевидного, 

маньчжурського та сірого, а також підтверджена можливість їх отримання в горіхів 

грецького та чорного. Серед апоміктів виділені тонкошкаралупі врожайні форми, які 

перевершують початкові за зимостійкістю та іншими селекційно цінними показниками [28, 

29]. 

Масові роботи з гібридизації і апроміксиса потребували створення нових об’єктів 

для їх вивчення. Так, у період з 1976 по 2000 роки було створено плантації гібридів та 

апоміктів горіха загальною площею 7,8 га (див. рис.1), які нині перебувають у задовільному 

стані. Серед гібридів виділені великоплоді дерева. За попередніми дослідженнями 

П. П. Бадалова встановлено, що  ці дерева досить посухостійкі.  

Створення плантацій на значних площах, своєю чергою, потребувало опрацювання 

способів вегетативного розмноження кращих форм і сортів. На дослідній станції було 

організовано вирощування щепленого садивного матеріалу. Так, з 1977 року проводилися 

роботи з зимового щеплення (кінець січня — початок березня). До 1983 року кількість 

таких щеп становила понад 14300. [30]. У подальшому вирощували щеплений садивний 

матеріал горіха грецького для лісових господарств з метою створення промислових 

плантацій [31].  

Суттєве скорочення фінансування призвело до скорочення штату працівників і 

обсягу бюджетних наукових досліджень протягом останніх 20 років. Роботи з гібридизації 

припинили у 2000-х роках, а спостереження за репродуктивним розвитком не проводили 

протягом тривалого часу. Разом з цим, ми не можемо втратити такі цінні надбання 

попередників і дослідження об’єктів мають бути продовжені.  

Протягом останніх 3 років нами проводяться дослідження репродуктивної біології 

селекційних форм горіха грецького. Визначено тип дихогамії 80 кращих форм, 

представлених на маточно-живцевій плантації В. М. Ненюхіна, ступінь латеральності тощо 

(рис. 5). За результатами наших досліджень переважна більшість обстежених форм горіха 

грецького — протандричні особини, які характеризуються більш раннім початком цвітіння 

Шифр плантації* 
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чоловічих суцвіть порівняно з жіночими. Виявлені форми, які вирізняються доброю 

врожайністю у жорстких умовах степу. Здійснений попередній добір у межах наявного на 

території ДСДЛЦ розмаїття генофонду перспективних для створення промислових садів 

форм грецького горіха. Протягом трьох років зібрано близько 830 зразків 80-ти форм для 

визначення технічних характеристик плодів. 

 

70%

23%

7%

протандричні протогінічні

гомогамні

 
Рис.5. Розподіл обстежених форм горіха грецького за типом дихогамії  

 

Серед пріоритетних завдань на майбутнє слід назвати:  

— дослідження морфологічного, фенологічного, генотипового різноманіття та 

особливостей репродуктивної біології кращих форм горіха грецького та міжвидових 

гібридів на плантаціях;  

— вивчення особливостей росту, якості деревини та ступеню адаптивності видів та 

гібридів горіха у дослідних культурах та на плантаціях; 

— з’ясування особливостей успадкування господарсько-цінних ознак гібридними 

формами; 

— виявлення найбільш цінних форм за комплексом показників та залучення їх у 

подальший селекційний процес; 

— залучення кращих форм до Державного сортовипробування з метою внесення 

найбільш перспективних до Державного реєстру сортів рослин України; 

— розмноження кращих сортів грецького горіха і міжвидових гібридів за участю 

горіха грецького та впровадження у промислове горіхівництво, лісове господарство, 

агролісомеліорацію та озеленення. 

 

ВИСНОВКИ 

За 120-річний період селекційної діяльності на території ДСДЛЦ «Веселі 

Боковеньки» було створено 10 дослідних об’єктів представників роду Juglans загальною 

площею близько 50 га. Нині збереглися і перебувають у задовільному стані 7 з них. Всі 

об’єкти є унікальними з точки зору цінності генофонду представлених на них селекційних 

форм, потребують збереження і ширшого використання в якості бази селекційних 

досліджень. 
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Пріоритетними завданнями майбутніх досліджень є: вивчення фенотипового та 

генотипового різноманіття, визначення особливостей репродуктивної біології та ступеню 

особливостей успадкування господарсько-цінних ознак; виявлення найбільш цінних форм 

та залучення їх у подальший селекційний процес. 

Попередні результати досліджень дозволили охарактеризувати форми і сорти горіха 

грецького за типом дихогамії. 

Кращі сорти потребують популяризації, розмноження вегетативним шляхом та 

впровадження у промислове горіхівництво, лісове господарство, агролісомеліорацію та 

озеленення. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕЛЕКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА JUGLANS НА 

ТЕРРИТОРИИ ОСДЛЦ «ВЕСЕЛЫЕ БОКОВЕНЬКИ»  

 

Цель. Обобщить результаты исследований по селекции представителей рода Juglans 

на территории OСДЛЦ «Веселые Боковеньки» и определение перспектив проведения 

исследований в будущем.  

Результаты и обсуждение. Проанализированы современное состояние, результаты 

исследований и перспективы использования коллекций селекционных форм 

представителей рода Juglans опытно-селекционного дендрологического лесного центра 

(ОСДЛЦ) «Веселые Боковеньки». По результатам обследования 2016 г. на территории 

Центра сохранились и находятся в удовлетворительном состоянии 7 из 10 созданных за 

120-летний период опытных объектов с участием представителей рода Juglans. Все они 

уникальны с точки зрения ценности генофонда представленных на них селекционных 

форм. История селекционных исследований ореха грецкого (Juglans regia L.) на территории 

ОСДЛЦ «Веселые Боковеньки» начинается с создания М.Л. Давыдовым в 1900 г. Большого 

и Малого Куцовских садов. Плановые научные исследования по селекции грецкого ореха 

были начаты здесь в 30-е годы прошлого века. В разные периоды под руководством 

А. П. Ермоленко, Ф. Л. Щепотьева и П. П. Бадалова проводились работы по отбору засухо- 

и зимостойких форм, межвидовой гибридизации, изучению репродукции и физиологии 

представителей рода Juglans. Были получены апомиктичные плоды орехов Зибольда 

(Juglans ailantifolia Carriere), сердцевидного (J. ailanthifolia Carr. ssp. cordiformis Rehd.), 

маньчжурского (Juglans mandshurica Maxim) і сірого (Juglans cinerea L.). Обобщение 

результатов селекционных работ нашло отражение в разделах книг «Культура 

орехоплодных» и «Орехи». В последние годы исследования были направлены на изучение 

репродуктивной биологии селекционных форм. Определен тип дихогамии и степень 

латеральности 80 лучших форм, представленных на маточно-черенковой плантации. 

Подавляющее большинство обследованных селекционных форм грецкого ореха являются 

протандричными. Выявлены формы, отличающиеся хорошей урожайностью в жестких 

условиях степи. 

Выводы. Все объекты нуждаются в сохранении и более широком использовании в 

качестве базы селекционных исследований. Приоритетными задачами будущих 

исследований является изучение биологии и адаптивности лучших форм ореха грецкого и 

межвидовых гибридов рода Juglans, закономерностей наследования ценных хозяйственных 

признаков; выявление более ценных форм и вовлечение их в последующий селекционный 

процесс. Лучшие культивары нуждаются в популяризации, размножении вегетативным 

путем и внедрении в промышленное ореховодство, лесное хозяйство, агролесомелиорацию 

и озеленение. 

Ключевые слова: отбор, гибридизация, апомиксис, генофонд, селекция. 
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RESEARCH INTO THE BREEDING OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS 

JUGLANS WITHIN THE TERRITORY OF THE EXPERIMENTAL AND BREEDING 

DENDROLOGICAL FOREST CENTER "VESELI BOKOVENKI" 

 

Aim. To summarize the results on the breeding of the genus Juglans representatives within 

the territory of the Experimental and Breeding Dendrological Forest Center "Veseli Bokovenki" 

and to outline the prospects for future research.  

Results and Discussion. The current state, research results and prospects of using 

collections of breeding forms of the genus Juglans representatives at the Experimental Breeding 

Dendrological Forest Center (EBDFC) "Veseli Bokovenki" are analyzed. The 2016 survey 

showed that 7 out of 10 experimental objects derived from the genus Juglans representatives over 

a 120-year period have been preserved and are in a satisfactory condition within the territory of 

the Center. They are all in the context of the gene pool value. The Persian walnut (Juglans regia 

L.) breeding history within the territory of EBDFC "Veseli Bokovenki" started with the creation of 

the Big and Small Kutsivsky gardens by M.L.Davydov in 1900. Planned scientific research into 

the Persian walnut breeding started here in the 1930s. In different periods of time, under the 

guidance of A.P.Yermolenko, F.L.Shchepotiev and P.P.Badalov, selection of drought-resistant 

and winter-hardy forms, interspecies hybridization and studies of reproduction and physiology of 

the genus Juglans representatives were carried out. Apomictic fruits of the Japanese walnut 

(Juglans ailantifolia Carriere), heartnut (J. ailantifolia Carr. ssp. cordiformis Rehd), Manchurian 

walnut (Juglans mandshurica Maxim) and white walnut (Juglans cinerea L.) were obtained. The 

breeding results were summarized in chapters of the books "Nut Cultivation" and "Nuts". 

Recently, studies have focused on reproductive biology of breeding forms. The dichogamy type 

and laterality degree of the 80 best forms presented on the mother-graft plantation have been 

determined. The vast majority of the studied Persian walnut breeding forms are protandrous. 

Forms giving good yields in the harsh steppe conditions have been identified. 

Conclusions. All objects need preserving and wider using as a basis for breeding research. 

The priority objectives of further studies are phenotypic and genotypic diversity, reproductive 

biology and adaptability of the best forms of the Persian walnut and interspecies hybrids of the 

genus Juglans, inheritance of economically valuable traits, identification of more valuable forms 

and their involvement in subsequent breeding. The best cultivars need to be popularized, 

propagated vegetatively and introduced into nut industry, forestry, forest melioration and 

gardening. 

Keywords: selection, hybridization, apomixis, gene pool, breeding. 


