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Постановка проблеми. Південь України нале-

жить до посушливого регіону. Посухи тут – звичай-
не явище. Тому для сільського господарства Укра-
їни важливе значення має використання рослин, 
адаптованих до посушливих умов південного Сте-
пу. Відтак створення сортів і гібридів томата, адап-
тованих до комплексу стресових факторів, має 
наукову цінність та актуальність.  

З’єднати в одному генотипі комплекс господар-
сько-цінних ознак зі стійкістю до абіотичних та 
біотичних факторів – основна проблема сучасної 
селекції. Особливого значення набуває приско-
рення процесу створення високопродуктивних, 
стійких до екстремальних факторів сортів томата, 
яке можливе при розробці та використанні нових 

методів селекції, зокрема добору на рівні гамето-
фіту [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Гаметний добір ефективний при гетерозисній 
селекції, направленій на одержання вихідного 
матеріалу, що має високу комбінаційну здатність 
і однорідні генні комплекси стійкості до абіотич-
них факторів зовнішнього середовища та при 
створенні сортів за рахунок широкого викорис-
тання різних генів стійкості для об’єднання їх у 
одному генотипі.  

Гаметний добір сприяє накопиченню в геномі 
комплексів з адитивною взаємодією генів. Гамет-
ний добір, як один із методів селекції, заснований 
Д. Маклехи в 1979 році. На думку автора, добір 
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мікрогаметофітів, стійких до будь-якого екстре-
мального фактора, може викликати появу споро-
фітів із подібною стійкістю. Важливий внесок у 
розвиток досліджень із гаметної та зиготної селе-
кції внесли вчені школи академіка А.А. Жученко в 
Молдові (А.В. Кравченко, В.А. Лях, Н.Н. Балашо-
ва та інші) [2; 3; 4]. 

Отже, селекція на стійкість до абіотичних і біо-
тичних стресів – один із пріоритетних напрямів 
сільськогосподарської науки. Традиційні методи 
селекції на стійкість до негативних факторів сере-
довища складні, займають багато часу та не зав-
жди ефективні. Дослідження з гаметної та зиготної 
селекції дають змогу провести ранню оцінку селе-
кційних зразків по реакції гаметофіту, а висока 
кореляційна залежність між резистентністю спо-
рофіта і гаметофіта – ожливість використовувати її 
для оцінки стійкості рослин до негативної дії екст-
ремальних факторів зовнішнього середовища [5]. 

Суть методу полягає в тому, що на етапі заплід-
нення проводиться добір стійких рекомбінантів. Під 
дію фактора потрапляють елементи чоловічого гаме-
тофіту. В результаті інтенсивного добору в заплід-
ненні беруть участь більш стійкі до такого фактора 
гамети. Відбір стійких мікрогаметофітів може збіль-
шити стійкість диплоїдних генотипів і підвищити 
ефективність селекційного процесу [6; 7; 8]. 

Незважаючи на високу екологічну пластичність 
[9], томат у нашій зоні зазнає впливу високих літніх 

температур, що може бути причиною значних 
втрат урожаю. 

Мета досліджень. Мета досліджень полягає у 
створенні вихідного матеріалу томата, максималь-
но адаптованого до місцевих умов вирощування 
методом добору на рівні гаметофіту.  

Матеріали та методика досліджень. При про-
веденні досліджень нами в якості батьківських 
форм були використані сорти та гібриди вітчизня-
ної і закордонної селекції: сорти Легінь, Сармат, 
Наддніпрянський 1, Інгулецький, Кумач (♀); сорти 
Лагуна, Примула, Анаконда, Ювілейний, Кіммері-
єць, Інгулецький, гібриди Red Skay F1, Уно Россо 
F1, Бріксол F1 та лінії (Титан х Щит) х Rio Fuego, 
Пето 86 х Новичок (♂). Зрілий пилок кожного зраз-
ка батьківської форми прогрівали протягом двох 
годин при температурі 57º С. Потім цей пилок 
використовували для запилення (по 20 квіток кож-
ного зразка материнської форми) з метою отри-
мання потомства. 

У лабораторних умовах за допомогою мікрос-
копа «Біолам М» із використанням фарбника аце-
токарміну визначали життєздатність чоловічого 
гаметофіту. 

Результати досліджень. Встановили, що 
більш життєздатний пилок (62–74% живих пилко-
вих зерен) мали зразки, відібрані з рослин Red 
Skay F1, Примула і Лагуна (табл.1). 

Таблиця 1 – Вплив високих температур (+570 С) на життєздатність чоловічого гаметофіту, % 

Назва зразка, ♂ Фертильність пилку ♂, % 
без обробки (контроль) обробка при t +57º С 

Примула 92 73 
Red Skay F1 84 62 
Уно Россо F1 56 38 

Бріксол F1 67 55 
Лагуна 95 74 

Анаконда 96 82 
Ювілейний 96 79 
Кіммерієць 88 76 
Інгулецький 75 58 

(Титан х Щит) х 
Rio Fuego 75 51 

Пето 86 х Новичок 78 53 
 
Найбільш чутливим до обробки температурою 

+57º С виявився пилок сортів Примула, Лагуна, гіб-
риду Red Skay F1 та ліній (Титан х Щит) х Rio Fuego 
та Пето 86 х Новичок. Зменшення життєздатних 
пилкових зерен відносно контролю становило 19–
25%. Менш чутливим був пилок сортів Анаконда, 
Ювілейний, Кіммерієць, Інгулецький та гібридів Уно 
Россо F1, Бріксол F1 (зменшення життєздатних пил-
кових зерен відносно контролю становило 12–18%). 

Температурна обробка пилку батьківських 
форм вплинула на зав’язування плодів у рослин 
томата (табл. 2). Найбільшу кількість плодів, що 
зав’язалися після запилення прогрітим пилком, 
одержано у комбінацій Наддніпрянський 1 х При-
мула (58%), Наддніпрянський 1 х Лагуна (60%), 
Інгулецький х Примула (54%), Інгулецький х Лагуна 
(64%), Легінь х Примула (60%), Легінь х Лагуна 
(52%), Кумач х Примула (56%), Кумач х Лагуна 
(50%), Сармат х Примула (50%), Сармат х Лагуна 
(52%), Легінь х Анаконда (56%), Легінь х Ювілей-

ний (54%), Легінь х [(Титан х Щит) х Rio Fuego] 
(56%), Легінь х (Пето 86 х Новичок) (55%), Кумач х 
Анаконда (50%), Кумач х [(Титан х Щит) х Rio 
Fuego] (61%), Кумач х (Пето 86 х Новичок) (52%) 
(табл. 2).  

У гібридних комбінацій, де материнською фор-
мою використано сорт Наддніпрянський 1, змен-
шення зав’язування плодів (у порівнянні із контро-
лем) після запилення пилком, обробленим висо-
кими температурами, становить 12–22%; сорт 
Інгулецький – 15–27%; сорт Кумач – 19–58%; сорт 
Легінь – 11–48%, сорт Сармат – 19–34%. Кількість 
насіння в 1 плоді відносно контролю зменшилась у 
гібридних комбінацій Наддніпрянський 1 х Red 
Skay F1 на 20%, Інгулецький х Примула – на 18%, 
Кумач х Примула – 20%, Кумач х Уно Россо F1 – на 
29%, Кумач х Анаконда на 33%, Кумач х Ювілей-
ний – на 34%, Кумач х Кіммерієць – 25%, Кумач х 
Інгулецький – на 37%, Кумач х [(Титан х Щит) х Rio 
Fuego] – на 60%, Кумач х (Пето 86 х Новичок) – на 
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16%, Легінь х Примула – на 23%, Легінь х Бріксол 
F1 – на 29,4 %, Легінь х Лагуна- на 25 %, Легінь х 
Анаконда на 36 %, Легінь х Ювілейний – на 33 %, 
Легінь х Кіммерієць – 17 %, Легінь х Інгулецький – 
на 35%, Легінь х [(Титан х Щит) х Rio Fuego] – на 
32%, Легінь х (Пето 86 х Новичок) – на 63%, Над-
дніпрянський 1 х Бріксол F1 – на 50%, Наддніпрян-
ський 1 х Лагуна – на 50%, Інгулецький х Red Skay 
F1 – 66%, Інгулецький х Бріксол F1 – 61%, Інгулець-
кий х Лагуна – 57%.  

Найбільша кількість насіння в 1 плоді була у гі-
бридних комбінацій Легінь х Примула (40 шт.), 
Легінь х Red Skay F1 (33 шт.), Легінь х Уно Россо F1 
(35 шт.), Легінь х Лагуна (36 шт.), Легінь х Анакон-
да (20 шт.), Легінь х Інгулецький (19 шт.), Кумач х 
Ювілейний (21 шт.), Кумач х Кіммерієць (21 шт.), 
Кумач х [(Титан х Щит) х Rio Fuego] (20 шт.), Кумач 
х ( Пето 86 х Новичок) (26 шт.). 

Таблиця 2 – Зав’язування плодів та формування насіння томата після запилення пилком, 
обробленим високими температурами (+570 С) 

Гібридна комбінація ♀ х ♂ 
Зав’язування плодів, % Кількість насіння в 1 

плоді, шт. 
Без 

оброб. 
обробка t 

+57º С без оброб. обробка t 
+57º С 

Наддніпрянський 1 х Примула 70 58 28 19 
Наддніпрянський 1 х Red Skay F1 68 47 25 20 
Наддніпрянський 1 х Уно Россо F1 40 25 22 15 

Наддніпрянський 1 х Бріксол F1 50 35 16 8 
Наддніпрянський 1 х Лагуна 82 60 42 19 

Інгулецький х Примула 72 54 17 14 
Інгулецький х Red Skay F1 65 40 62 21 
Інгулецький х Уно Россо F1 45 30 26 18 

Інгулецький х Бріксол F1 54 27 33 13 
Інгулецький х Лагуна 85 64 54 23 

Кумач х Примула 80 56 35 28 
Кумач х Red Skay F1 73 45 67 24 
Кумач х Уно Россо F1 46 32 38 27 

Кумач х Бріксол F1 60 45 36 15 
Кумач х Лагуна 86 50 23 12 

Кумач х Анаконда 72 50 18 12 
Кумач х Ювілейний 66 42 32 21 
Кумач х Кіммерієць 55 33 28 21 
Кумач х Інгулецький 57 24 19 12 

Кумач х [(Титан х Щит) х Rio Fuego] 75 61 50 20 
Кумач х ( Пето 86 х Новичок) 78 52 31 26 

Легінь х Примула 82 60 52 40 
Легінь х Red Skay F1 70 42 60 33 
Легінь х Уно Россо F1 50 26 59 35 

Легінь х Бріксол F1 45 30 17 12 
Легінь х Лагуна 80 52 48 36 

Легінь х Анаконда 74 56 31 20 
Легінь х Ювілейний 66 54 21 14 
Легінь х Кіммерієць 47 32 18 15 
Легінь х Інгулецький 54 28 29 19 

Легінь х [(Титан х Щит) х Rio Fuego] 70 56 25 17 
Легінь х (Пето 86 х Новичок) 62 55 35 13 

Сармат х Примула 74 50 33 18 
Сармат х Red Skay F1 68 44 42 25 
Сармат х Уно Россо F1 52 32 14 9 

Сармат х Бріксол F1 57 38 16 8 
Сармат х Лагуна 86 52 32 20 

 
Висновки.  
1. Встановили, що обробки температурою + 57º 

С пилку різних селекційних зразків томата по-
різному впливає на життєздатність їх чоловічого 
гаметофіту. 

2. Температурна обробка пилку батьківських 
форм впливає на зав’язування плодів та форму-
вання насіння томата після запилення пилком, 
обробленим високими температурами (+ 570 С). 

3. В результаті досліджень створено вихідний 
матеріал томата методом добору на рівні гамето-
фіту, стійкий до екстремальних умов Півдня. 
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Постановка проблеми. Кукурудза – культура, 

що домінує у загальному світовому зерновому 
виробництві. На загальній площі в 162 млн га ви-
робляється близько 850 млн тонн кукурудзи при 
середній врожайності 5,2 т / га. Виробництво зерна 
цієї культури в світі за останній період зросло до 
вказаних рекордних 850 млн т, 39,0–46,2% її зби-
рається у США, високі валові збори також у Китаї 
та Бразилії [1].  

В Україні кукурудза займає 4,5–5,0 млн га, що 
становить майже чверть усіх зернових культур. На 
зерно її вирощується 4,0–4,5 млн га, на силос і 
зелений корм – 0,2–0,4 млн га [2; 5; 7]. Впрова-
дження у виробництво інтенсивної технології і 
нових високопродуктивних гібридів дозволило 
значно підвищити врожайність кукурудзи на вели-
ких площах. Багато кращих господарств одержу-
ють 9–10 т / га і більше, в томі числі і в нових ра-


