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Розглянуто модифікований спосіб зберігання ма-
точних коренеплодів селекційних форм моркви посів-
ної, в основі якого – скорочення втрат коренеплодів 
під час зимового зберігання та отримання чисто-
сортного насіння заданих комбінацій у процесі селек-
ційної роботи. Розглянутий модифікований спосіб 
зберігання маточних коренеплодів моркви посівної 
безпосередньо у полі перспективний для освоєння в 
науково-дослідних установах та насінницьких госпо-
дарствах у зонах Північного Лісостепу та Полісся 
України. 
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Постановка проблеми. Відомі способи збері-
гання маточних коренеплодів моркви передба-
чають її зберігання в сховищах зі штучним мік-
рокліматом, з активною або природною венти-
ляцією, в траншеях, а також у ґрунті. Зберігаючи 
маточні коренеплоди у сховищах і траншеях не 
завжди вдається дотримуватися режиму збері-
гання, що може викликати значні втрати корене-
плодів (близько 40 %) від ураження хворобами 
та пошкодження шкідниками. У зв’язку з цим 
необхідно використовувати препарати (фунгіци-
ди) для обробки посівів моркви на маточник і 
маточників перед закладанням на зберігання, 
проводити дезинфекцію сховищ.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
За даними наукових досліджень, зберігання в 
сховищах невеликих партій селекційного мате-
ріалу економічно невигідно [1, 7]. В умовах пів-
дня України можливе перезимовування маточ-
ників коренеплідних овочевих рослин, зокрема 
моркви, в полі, де їх необхідно підгортати зем-
лею [2, 3, 6]. За таких умов, коли не проводиться 
осіннє пересаджування маточників, неможливо 
провести оцінку коренеплодів за морфолого-
біометричними показниками, їх пошкодження 
шкідниками і хворобами тощо. Отже, таким спо-
собом можна вирощувати тільки репродукційне 

насіння моркви. Використання даного способу 
стосовно вирощування ориґінального та елітного 
насіння, а також у селекційній роботі недопус-
тиме без його модифікації.  
Мета і завдання досліджень. Метою експе-

риментів було оцінити модифікований спосіб 
зберігання маточних коренеплодів селекційних 
форм моркви посівної, в основі якого скорочення 
втрат коренеплодів під час зимового зберігання, а 
також отримання чистосортного насіння заданих 
комбінацій у процесі селекційної роботи. 
Завдання досліджень полягало в обґрунтуван-

ні особливостей ефективного способу зберігання 
маточних коренеплодів моркви для вирощування 
селекційного матеріалу на невеликих площах.  
Методика проведення досліджень. Об’єкт до-

сліджень – селекція і насінництво моркви посівної. 
Предмет досліджень – маточні коренеплоди.  
Пошукова робота проводилася на Дослідній стан-
ції «Маяк» ІОБ НААН, у перехідній зоні від Лісо-
степу до Полісся України. У роботі керувалися 
сучасними методичними рекомендаціями [4, 5, 8]. 
Результати досліджень. Суть модифіковано-

го способу полягає в тому, що маточні корене-
плоди селекційного матеріалу моркви в умовах 
північного Лісостепу та Полісся України виро-
щуються за загальноприйнятими технологіями, 
сівба – в третій декаді квітня – першій декаді 
травня. Після викопування в першій декаді жов-
тня коренеплоди оцінюються й відбираються за 
морфологічними і біометричними ознаками та 
господарськи цінними показниками, – відповід-
но, вибраковуються нетипові, уражені хвороба-
ми і шкідниками, тріснуті, ті, що утворили квіт-
коноси в перший рік. Коренеплоди групуються й 
висаджуються у відповідності до програми  
селекційного процесу (наприклад, стерильні ма-
теринські лінії та фертильні лінії-закріплювачі 
стерильності; стерильні материнські й фертильні 
батьківські лінії) на постійне місце на ізольова-
них ділянках без закладання на зберігання у схо-
вище. В разі настання перших заморозків прово-
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диться додаткове підгортання ґрунту шаром 
близько 10–15 см і укриття соломою шаром до 
20 см, які знімаються після перезимівлі у першій 
декаді квітня.  
Даний спосіб дає можливість зменшити втра-

ти маточних коренеплодів від пошкодження 
шкідниками та ураження хворобами, що розви-
ваються у сховищі або траншеях; запобігти під-
мерзанню або передчасному проростанню мато-
чних коренеплодів внаслідок порушення режиму 
зберігання (зниження або підвищення темпера-
тури, недотримання вологості); забезпечити 
краще приживання маточних коренеплодів (бли-
зько 40 % порівняно з маточниками, висаджени-
ми навесні), більш раннє їх відростання (на 30 
діб). Відносно ранній початок цвітіння дає мож-
ливість уникнення вірогідного перезапилення з 
дикою морквою (часова ізоляція), а отже, уник-
нення небажаного засмічення гібридного та се-
лекційного матеріалу; насіннєві рослини в разі 
висаджування маточних коренеплодів восени 
краще розвиваються порівняно з висадженими 
навесні, за рахунок більш ефективного викорис-
тання весняної вологи в ґрунті. До того ж одер-
жане насіння має високі господарські показники 
й посівні якості. Ранньовесняна сівба насіння у 
відкритий ґрунт забезпечує отримання повністю 
сформованих типових коренеплодів, що є необ-
хідним у процесі всебічної оцінки коренеплодів 
перед висаджуванням у ґрунт, оскільки за літніх 
строків сівби отримані коренеплоди-штеклінги 
мають не в повній мірі виражені ознаки сортів і 
ліній. Ретельна оцінка і добір селекційного мате-
ріалу у поєднанні з браковкою за ґабітусом на-

сіннєвого куща протягом веґетації дають змогу 
отримати чистосортне насіння відповідної ком-
бінації. Висаджування сформованих груп (ком-
бінацій) на ізольованих ділянках забезпечує 
отримання більшої кількості порівняно зі штуч-
ним запиленням високоякісного гібридного на-
сіння без застосування ізоляторів, що суттєво 
знижує матеріальні й трудові витрати. Солома 
після розгортання може бути використана на  
місці в якості мульчі. 
Не зважаючи на низку недоліків (необхідність 

додаткового укриття посадок соломою, у разі 
наявності снігового покриву – снігом, за прогно-
зування зниження температури повітря до -20 оС 
і нижче в зимовий період; своєчасного розгор-
тання шару ґрунту навесні на початку відрос-
тання коренеплодів, не допускаючи пошкоджен-
ня точки росту, закладання отрутохімікатів для 
запобігання імовірного пошкодження корене-
плодів моркви гризунами), розроблений спосіб 
виявився більш ефективним для вирощування 
селекційного матеріалу на невеликих площах у 
порівнянні з зимовим зберіганням маточників у 
сховищах різного типу і траншеях та вирощу-
ванням моркви безпересадковим способом шля-
хом літнього посіву, який неможливо викорис-
товувати в селекційному процесі. 
Висновок. Розглянутий модифікований спосіб 

зберігання маточних коренеплодів моркви  
посівної безпосередньо у полі перспективний 
для освоєння в науково-дослідних установах та 
насінницьких господарствах у зонах Північного 
Лісостепу та Полісся України. 
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