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РОЛЬ ФАКТОРА СТІЙКОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОРТІВ МОРКВИ 

В.А.КОЛТУНОВ – д.с.-г.н., 

М.М.КИРИК – д.б.н., 

В.В.БОРОДАЙ – к.б.н. 

Як показали результати наших досліджень і аналіз літератури 
[1,3,4,5,7,8], більшість сортів моркви, введених до реєстру сортів 
рослин України на 2000 рік і дозволених для широкого використан-
ня, незважаючи на їх високу врожайність, є сприйнятливими до 
хвороб і характеризуються великими втратами під час зберігання, 
що свідчить про важливість більш ретельного вивчення стійкості 
сортів моркви до хвороб та їх лежкості. 

У період сортовипробування спеціалісти виконують досить 
трудомістку роботу щодо аналізу значної кількості цифрового ма-
теріалу. Крім того, часто спостерігається відсутність недостатньої 
інформації про лежкість сортів та уражуваність їх хворобами. 

З метою полегшення всебічної оцінки сортів моркви та ураху-
вання фактора їх стійкості до хвороб нами запропонована методи-
ка визначення конкурентоспроможності сортів. В її основу покла-
дено застосування методик, наведених у працях Б.А.Доспєхова [2] 
і В.А.Колтунова[4]. 
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Дослідження проводили на кафедрі фітопатології Національ-
ного аграрного університету, на дослідному полі Києво-
Святошинської державної сортовипробувальної станції Київської 
області. Імунологічний аналіз сортів та гібридів моркви проводили 
на природному і штучному інфекційних фонах за методикою дер-
жавного сортовипробування сільськогосподарських культур [6] та 
експрес-методом, розробленим Є.А.Власовою і Є.І.Федоренко [7]. 

Конкурентоспроможність залежить від багатьох факторів: 
урожайності сорту, товарності, виходу здорової продукції після 
зберігання та вмісту основних поживних речовин. Якщо прийняти 
конкурентоспроможність за 1, то частка кожного з 4-х показників 
має складати 0,25. Але враховуючи важливість фактора стійкості 
(вихід здорової продукції після зберігання), коефіцієнти значущості 
за кожним показником ми розподілили таким чином: товарна вро-
жайність - 0,4; вихід здорової продукції після зберігання - 0,3; това-
рність - 0,2 та вміст сухих речовин - 0,1. Усі показники мають свої 
інтервали, що виражаються за допомогою умовної системи число-
вих балів. Наприклад, згідно з методикою державного сортовипро-
бування сільськогосподарських культур [6], якщо вихід здорової 
продукції після зберігання становить понад 95%, то сорт отримує 
оцінку 5 балів, якщо 91-95% - 4 бали; 80-90% - 3; 70-79% - 2 і до 
70% - 1 бал. Нормативи показників урожайності та вмісту сухих ре-
човин встановлені на основі великої кількості спостережень. Так, 5 
балів отримує сорт з товарною врожайністю понад 350 ц/га, 4 бали 
- 300-349 ц/га, 3 бали - 250-299 ц/га і т.д. (табл. 1). 

Таблиця 1 – Шкала інтервалів визначення конкурентоспроможності 
сортів моркви 

Ранг які-
сних по-
казників 

Показник конкурен-
тоспроможності 

Коефі-
цієнт 

значу-
щості 

Інтервали показників конкуренто-
спроможності, оцінені в балах 

5 4 3 2 1 

І 
Товарна вро-
жайність, ц/га 

0,4 >350 
300-
349 

250-
299 

200-
249 

<200 

II Товарність, % 0,2 >80 75-79 70-74 65-69 <65 

ПІ 
Вихід здорових ко-
ренеплодів після 
зберігання, % 

0,3 >95 91-95 80-90 70-79 <70 

IV 
Вміст сухих речо-
вин,% 

0,1 >12,0 
11,5-
11,9 

11,0-
11,4 

10,5-
10,9 

<10,5 

 
Середній бал конкурентоспроможності сорту моркви вирахо-

вують за формулою:  
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К= К1х кз + К2 х кз + КЗ х кз + К4 х кз, 

де К - конкурентоспроможність сорту, балів; К1- товарна вро-
жайність сорту; К2 - товарність; КЗ - вихід здорової продукції після 
зберігання; К4 - вміст загальних сухих речовин; Кз - коефіцієнт зна-
чущості для кожного окремого показника. 

Як приклад наводимо розрахунки визначення конкурентосп-
роможності сорту Шантене 2461, товарна врожайність якого стано-
вить 423 ц/га, товарність - 79%, вихід здорової товарної продукції 
після зберігання - 97%, вміст сухих речовин - 12,0%. Використову-
ючи дані, наведені в табл.1, визначаємо конкурентоспроможність 
сорту: 
К = 5 х 0,4 + 4 х 0,2 + 5 х 0,3 + 5 х 0,1 = 2,0 + 0,8 + 1,5 + 0,5 = 4,8 бала 

Застосування методики визначення конкурентоспроможності 
сортів моркви у мережі сортовипробування дозволить полегшити 
систематизацію результатів вивчення комплексу їх господарсько-
ботанічних показників. 

Серед проаналізованих нами 28 сортів моркви кращими від 
стандарту (сорт Вітамінна 6) за комплексом господарсько-ботаніч-
них ознак та стійкістю до хвороб були сорти Шантене 2461 (4,8 ба-
ла), Тіп-Топ (4,7 бала), Нантська харківська (4,5 бала), Оленка (4,4 
бала), Яскрава (4,2 бала) та Флакко(4,1 бала). Рівними із стандар-
том були сорти Ранок F1, Бангор F1 і Дусер (4,0 бали) (табл.2). 

Наші розрахунки показали, що найбільш економічно вигідно 
зберігати тривалий період (7-8 місяців) в умовах стаціонарних ово-
чевих сховищ такі сорти моркви, як Тіп-Топ, Шантене 2461, Шанте-
не сквирська та Нантська харківська. Дещо поступаються їм сорти 
Флакко і Ранок F1. Названі сорти менше уражувались хворобами 
під час зберігання, мали високу врожайність та товарність, були 
високоякісними і смачними, що в кінцевому підсумку забезпечило 
їх вищу прибутковість. Заслуговує на особливу увагу сорт Шантене 
2461, який виявився конкурентоспроможним завдяки високій про-
дуктивності та гарній збереженості коренеплодів. Прибуток від ре-
шти сортів був значно менший, а деякі з них були навіть збиткови-
ми. 

На нашу думку, економічно недоцільно вирощувати сорти ви-
соковрожайні, але з низькою лежкістю. Прикладом цього може бути 
сорт Кенас фаворіта, в якого вихід здорових коренеплодів стано-
вив лише 56%. Значних коштів потребують переборка та вивезен-
ня гнилих коренеплодів, приведення до товарного стану нестійких 
сортів моркви. 
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Таблиця 2 – Розрахункова конкурентоспроможність різних сортів 
моркви (1991-1998 рр.) 

Сорт Оціночний бал Сорт Оціночний бал 

Вітамінна 6 4,0 Калгарі F1 3,8 

Нантська харківська 4,5 Камаран F1 3,1 

Оленка 4,4 Кампо 3,3 

Ранок F1 4,0 Кенас фаворита 3,6 

Світозара 3,3 Нандрін F1 3,8 

Шантене сквирська 4,7 Нантес Наба F1 3,3 

Шантене 2461 4,8 Напа F1 3,3 

Яскрава 4,2 Нарбоне F1 3,7 

Середнє 4,2 Нютон F1 3,7 

Бангор F1 4,0 Тінга F1 3,5 

Барекс F1 3,8 Тіп-Топ 4,7 

Берланда F1 3,7 Флакезе Флаба F1 3,6 

Бюро F1 3,7 Флакко 4,1 

Віта лонга F1 3,8 Ханта 3,6 

Дусер 4,0 Середнє 3,7 

 
Аналіз матеріалів Державної комісії України з випробування 

та охорони сортів рослин показав, що серед 52 сортів моркви, які 
знаходились у сортовипробуванні протягом 1991-1998 рр., вітчиз-
няні та сорти і гібриди країн СНД більш стійкі до хвороб ніж інозем-
ні, що можливо пояснити більшою їх адаптацією до умов України 
(рис.1). У наших дослідженнях, проведених на Києво-
Святошинській державній сортовипробувальній станції  

Рисунок 1. Кількість здорових коренеплодів 

моркви після тривалого зберігання (1- іноземні 

сорти, 2-сорти країн СНД)

34%

66%

1

2

 
більш стійкими до комплексу гнилей виявились сорти Нантсь-

ка харківська, Шантене сквирська, Яскрава, Нандрін F1 та Хансон, 
у яких уражуваність коренеплодів коливалась від 8,3 до 11,6%; у 
сприйнятливих Форто, Тінга F1, Віта лонга F1 і Ранок F1 — від 23 до 
30%.  
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Отже, науково-дослідними установами на теперішній час важ-
ливо проводити порівняльну оцінку сучасних сортів моркви на леж-
кість і рекомендувати найкращі з них для виробництва і тривалого 
зберігання в умовах України. 
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ВПЛИВ ДОБАВКИ ІНУЛІНУ НА ДИСПЕРСНІСТЬ ТА РОЗПОДІЛ 
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В УДУХТ розроблено вершкове масло нового виду – з добав-
кою інуліну [1]. Використано високомолекулярний інулін, виробле-

ний із топінамбуру. Технологію виробництва інуліну із натуральної 
сировини також розроблено в УДУХТ. На спосіб виробництва вер-
шкового масла з інуліном отримано патенти. 

За результатами раніше проведених досліджень встановлено, 
що добавка інуліну уповільнює кристалізацію і диференціацію глі-


