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Реферат.
Мета. Створення нових вітчизняних сортів хурми (Diospyros spp.)
пристосованих до умов підсоння України сприятиме введенню в промислову
культуру нових плодових рослин, що поєднують високу продуктивність та
якість плодів і урізноманітнюють сортимент харчових продуктів та
збагачують компоненти раціонального споживання населення. Матеріали і
методи. Польові дослідження видо-сорто-формової колекції хурми,
гібридизацію та станційне випробування гібридних сіянців виконували в
садах дослідного господарства "Новокаховське" Інституту рису НААН
України (Херсонська область). Пророщування гібридного насіння in vitro та
дворічне дорощування сіянців проводили у відділі генетики, селекції та
репродуктивної біології рослин Національного дендрологічного парку
«Софіївка» НАН України. Решту експериментів та статистичний аналіз
отримуваної інформації виконували загальноприйнятими в селекції
методами. Результати та обговорення. Переваги D. virginiana L. у
гібридизації з D. kaki Thunb. для підвищення адаптивності хурми щодо
несприятливих чинників зимівлі підтвердились в екстремальні за
температурними режимами зими 2005–2006 та 2011–2012 рр. Саме в
гібридному потомстві від вільного запилення сорту ‘Колгоспниця’, у
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родоводі котрого була хурма вірджинська D. virginiana, було відібрано новий
сорт ‘Дар Софіївки’, в якому поєднано підвищену зимостійкість з доброю
якістю плодів, скороплідністю й ранньостиглістю. У 2019 р. сорт ‘Дар
Софіївки’ був внесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні. Для пророщування насіння міжвидових гібридів, яке в
польових умовах мало недостатню схожість, у лабораторії мікроклонального
розмноження рослин дендропарку «Софіївка» було застосовано технології in
vitro, завдяки чому й отримано маточний гібридний сіянець, від якого веде
родовід ‘Дар Софіївки’. Висновки. Виконання досліджень у зонах з
екологічно відмінними умовами за єдиною програмою селекції садових
рослин, зокрема хурми (Diospyros spp.) на підвищення адаптивності рослин
та якості плодів, сприяє прискоренню селекції й розширенню північної межі
впровадження цієї теплолюбної плодової культури.
Ключові слова: адаптація, гіпобіоз рослин, глобальне
зимостійкість, міжвидова гібридизація, сорти хурми.
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Abstract.
Aim. Creation of new domestic persimmon cultivars (Diospyros spp.) adapted
to the soil and climatic conditions of Ukraine will contribute to the introduction of
new fruit plants into the industrial horticulture that combines high productivity and
fruit quality, enriches the assortment of food products and improves the
components of rational alimentation. Methods. Field studies of the persimmon
species, cultivar and form collection, hybridization and station testing of hybrid
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seedlings have been conducted in the orchards of State Enterprise Experimental
Facility “Novokakhovska” of Institute of Rice of the National Academy of
Agrarian Sciences of Ukraine (Kherson region). In vitro seed germination of and
two-year hybrid persimmon seedlings growth has been carried out in the
Department of Genetics, Breeding and Reproductive Biology of Plants of the
National Dendrological Park "Sofiyivka" of the National Academy of Sciences of
Ukraine. The rest of the experiments and data statistical analysis have been done
using generally accepted methods in breeding. Results. Advantages of
D virginiana L. in hybridization with D. kaki Thunb. to increase the persimmon
adaptability to unfavorable wintering factors have been confirmed in the extreme
temperature conditions of the winters of 2005–2006 and 2011–2012. In the hybrid
progeny from free pollination of the ‘Kolhospnytsia’ cultivar with the American
persimmon D. virginiana in the genealogy, a new cultivar ‘Dar Sofiyivky’ has
been selected. It combines increased winter hardiness with good fruit quality, early
fruit production and early ripeness. In 2019, the cultivar ‘Dar Sofiyivky’ has been
included in the State Register of Plant Varieties suitable for distribution in
Ukraine. In vitro technologies have been used in the tissue culture laboratory of the
“Sofiyivka” Dendrological Park for germination of interspecific hybrids seeds,
which have insufficient germination in the field. A initial hybrid seedling has been
obtained, from which the ‘Dar Sofiyivky’ genealogy is derived. Conclusions.
Horticultural plant breeding, in particular persimmons (Diospyros spp.), in areas
with ecologically different contrasting conditions within the framework of a single
program to increase the adaptability of plants and the quality of fruits is promoted
to accelerate breeding and expand the northern border cultivation of thermophilic
fruit crops.
Key words: adaptation, plant hypobiosis, global warming, winter hardiness,
interspecific hybridization, persimmon cultivars.
Вступ/Introduction. Хурма східна (Diospyros kaki Thunb.) належить до
цінних рослин, що протягом багатьох віків вирощується у Китаї, Кореї та
Японії, а з початку минулого сторіччя набуває все більшої популярності як
плодова культура в усьому світі, насамперед у Бразилії, Іспанії, Туреччині,
Італії, Азербайджані, Узбекистані, США, Ізраїлі та інших країнах з регіонами
теплого клімату (Yesiloglu et al., 2018).
Плоди хурми цінуються за чудові смакові та дієтичні якості. У складі
цукрів хурми переважають найбільш цінні моносахариди (глюкоза та фруктоза)
за невеликої частки сахарози. Вони є джерелами органічних кислот, пектинів,
мінералів, β-каротину, поліфенолів (катехінів, лейкоантоціаніну та флавонолів),
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а також калію, магнію, заліза, цинку та міді. Вітаміну С у плодах хурми
міститься більше, ніж у плодах яблуні й груші (Khokhlov & Plugatar, 2016; Li et
al., 2010; Nakatsubo et al., 2002; Sentandreu et al., 2015). Від балансу компонентів
хімічного складу залежать і смакові якості плодів, і придатність їх для
переробки, зокрема й щодо ефективності алкогольної ферментації для
виробництва виноматеріалів з хурми (Chen et al., 2016; Cho et al., 2006).
D. kaki та деякі інші види хурми в Україні культивуються переважно в
аматорських садах в областях з помірно-теплими умовами й тривалим
безморозним періодом. Спроби створення вітчизняних сортів цієї цінної
плодової культури для ґрунтово-кліматичних умов України проводились не
лише садівниками-аматорами, а й науковцями Нікітського ботанічного саду –
Національного наукового центру НААН України та його дослідного
господарства «Новокаховське» (нині підпорядковане Інституту рису НААН
України), а також у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН
України та в НДП «Софіївка» НАН України (Derevyanko 2007, 2013;
Derevyanko et al., 2018; Grigorieva & Klymenko, 2008; Grygorieva et al., 2017;
Gubanova & Shishkina, 2013; Mezhenskyj et al., 2014). Однак створені ними
сорти наразі неповністю відповідають вимогам промислового садівництва. Річ
у тому, що сорти хурми належать до Diospyros L. з родини Ebenaceae Gürke
(Grygorieva et al., 2017; Mezhenskyj, 2017). Природні ареали переважної
більшості видів цього роду розташовані у тропічних й субтропічних регіонах
нашої планети і лише деякі з них перетинають південні межі зон помірного
клімату (Diospyros..., 2020). Більшість сортів хурми виведено на основі хурми
східної (D. kaki). Відомі також сорти хурми вірджинської (D. virginiana L.),
гібриди від схрещування D. kaki з D. virginiana та з залученням хурми
кавказької (D. lotus L.) й деяких інших видів Diospyros, окремі представники
котрих були спроможні пристосуватись до умов помірного клімату. У тропіках
і субтропіках трапляються й інші види Diospyros з їстівними плодами, такі як
хурма чорна — D. nigra (J. F. Gmel.) Perr. (syn. D. digyna Jacq. й D. ebenaster
Retz.), маболо або хурма оксамитова чи хурма Бланко — D. blancoi A. DC. (syn.
D. discolor Willd.) та хурма десятитичинкова — D. decandra Lour. (Yonemori et
al., 2000), однак за холодостійкістю і якістю плодів вони не можуть
конкурувати з D. kaki та D. virginiana і їхніми гібридами.
Біологічні особливості представників роду Diospyros пов’язані з
походженням, специфікою проявів статі й толерантності щодо температурного
режиму здебільшого обмежують поширення хурми в Україні, однак тенденція
суттєвого зростання середньорічної температури (Kulbida et al., 2013), що
останніми десятиріччями спостерігається в нашій державі на тлі глобального
потепління (Deser et al., 2020), зумовлюють перспективи селекції хурми для
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степової і лісостепової зон України й дають підстави для оптимістичних
прогнозів (Derevyanko et al., 2018; Grygorieva et al., 2017). У зв’язку з цим,
завданням
наших
досліджень
було
визначено
створення
нових
високопродуктивних вітчизняних сортів хурми (Diospyros spp.) пристосованих
до умов підсоння України для введення їх у промислову культуру з метою
збагачення сортименту харчових продуктів та вдосконалення параметрів
раціонального споживання населення.
Матеріали і методи/Materials and Methodology. Досліди з гібридизації та
станційне випробування селекційних матеріалів виконували в садах дослідного
господарства «Новокаховське» Інституту рису НААН України (Херсонська
область). Пророщування гібридного насіння in vitro та дворічне дорощування
сіянців проводили у відділі генетики, селекції та репродуктивної біології
рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України,
керуючись результатами використання технологій in vitro для отримання
сіянців з проблемного насіння складного генетичного походження (Plaksina &
Pishcheva, 2014) і в тому числі хурми (Giordani et al., 2013; Sugiura et al., 2000;
Zdruykovskaia-Rikhter, 1981) та власними напрацюваннями. За вихідний
матеріал використали видо-сорто-формову колекцію D. kaki, D. lotus,
D. virginiana та ряду клонів і гібридів різних поколінь, створених у
ДГ «Новокаховське» та отриманих з інших наукових установ України й світу і
від селекціонерів-аматорів. Це сорти ‘Гора Говерла’, ‘Гора Роман-Кош’ та
‘Гора Роджерс’, відібрані на присадибній ділянці садовода-аматора Юрія
Євлампійовича Богдановського (м. Феодосія, АР Крим); ‘Новинка’ сортзапилювач, авторами якого були О. Н. Казас і В. М. Дерев'янко; ряд створених
у ДГ «Новокаховське» сортів (‘Соснівська’, ‘Чучупака’, ‘Божий дар’ та ін.);
сіянці хурми східної (D. kaki), хурми вірджинської (D. virginiana) й хурми
кавказької (D. lotus), вирощені з отриманого у Національному ботанічному саду
ім. М. М. Гришка НАН України та Нікітському ботанічному саду насіння, а
також клони, внутрішньовидові й міжвидові гібриди та сорти власної селекції.
Польові дослідження проводили згідно з Програмою і методикою
сортовивчення плодових, ягідних і горіхоплідних культур (Dzhigadlo et al.,
1999) та Методикою державної науково-технічної (кваліфікаційної) експертизи
сільськогосподарських видів рослин на придатність до поширення в Україні
(Andriuschenko et al., 2013). Спостереження та статистичний аналіз отримуваної
інформації виконували загальноприйнятими методами (Atramentova, &
Utievska, 2007, Kondratenko et al., 2008; Yeshchenko et al., 2014).
Результати та обговорення/Results and Discussion. Внаслідок
багаторічного вивчення наявного сортименту Diospyros було з’ясовано, що
найбільш серйозними особливостями представників цього роду, які лімітували
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вирощування хурми були їхня недостатня зимостійкість і підвищена
вибагливість до тривалості безморозного періоду та кількості тепла під час
формування й достигання плодів. Отримані у попередніх дослідах дані, зокрема
в екстремальні за температурними режимами зими 2005–2006 та 2011–2012 рр.,
не лише підтвердили переваги D. virginiana, а й засвідчили здатність цього виду
передавати ознаки зимостійкості потомству отриманих з участю D. virginiana
гібридів, що дало змогу створити ряд нових сортів ‘Божий дар’, ‘Дар Софіївки’,
‘Пам’яті Черняєва’, ‘Соснівська’, ‘Чучупака’, ‘Колгоспниця’ й ‘Універсал’, які
характеризуються підвищеною зимостійкістю і доброю якістю плодів
(Derevyanko et al., 2018). Зазначені сорти відзначаються стійкістю проти ряду
біотичних стресових чинників, а також тканинною сумісністю з підщепою
D. virginiana. У 2019 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні внесений сорт ‘Дар Софіївки’ (State register…, 2020).
Решта сортів готуються до подання на реєстрацію.
‘Дар Софіївки’ відібрано у гібридному потомстві від вільного запилення
сорту ‘Колгоспниця’, у родоводі якого була хурма вірджинська D. virginiana,
що передала гібриду зимостійкість. За своєю зимостійкістю ‘Колгоспниця’ не
поступається показникам ‘Нікітскої бордової’, відзначається стабільним
плодоношенням, має великі зеленувато-жовті квітки з приємним ароматом,
формує жовто-оранжеві злегка плисковаті середнього розміру плоди з восковим
нальотом. М’якоть щільна зі специфічною терпкістю, що зникає при
достиганні, а також після заморожування чи сушінні плодів. Поліпшення
потребує цей сорт за терміном достигання, який у ‘Колгоспниці’ порівняно
пізній, що й визначило напрямок селекції з отриманими гібридами. Що
стосується вільного запилення, то воно було не цілком панміксійним, а з
певними обмеженнями, адже в саду поряд з деревами ‘Колгоспниці’ росли й
успішно цвіли добірні, переважно досить зимостійкі, форми D. kaki й кращі за
зимостійкістю, ранньостиглістю і смаковими якостями плодів гібриди D. kaki з
D. virginiana.
Виділене з плодів ‘Колгоспниці’ насіння, разом з насінням ряду інших
міжвидових гібридів, яке в польових умовах ДГ «Новокаховське» мало
недостатню схожість для створення гібридних популяцій для добору, було
передане в лабораторію мікроклонального розмноження рослин дендропарку
«Софіївка». Отримані з пророщеного in vitro насіння і вирощені у контейнерах
дворічні гібридні сіянці у кількості 153 шт. (з яких до потомства ‘Колгоспниці’
належало лише 12 сіянців), були завезені у ДГ «Новокаховське», однак у
зв’язку з відомчим перепрофілюванням і зміною керівництва дослідного
господарства були висаджені на присадибній ділянці В. М. Дерев’янка.
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Маточний гібридний сіянець, від якого веде родовід ‘Дар Софіївки’ дав перший
урожай на четвертий рік, що для хурми дуже рано.
Із щеплених на хурмі вірджинській (D. virginiana) саджанців сорту ‘Дар
Софіївки’ зазвичай розвиваються дерева середньої сили росту, що за оптимальної агротехніки можуть досягати 3,5 м заввишки, з прямим у молодому й на пів
прямим після вступу у плодоношення габітусом. До морфологічних ознак сорту
належать середні показники довжини однорічних пагонів, їхньої товщини та
довжини міжвузлів, котрі однак можуть варіювати під впливом умов
вирощування. Більш стабільні – середня кількість досить великих, еліптичної
форми сочевичок та жовто-коричневе забарвлення однорічних пагонів із
сонячного боку. Форма бруньки (вид збоку) – широко-яйцеподібна. Довжина і
ширина яйцеподібної за формою з тупою основою й гострою верхівкою
листової пластинки – середні.
Рослини сорту ‘Дар Софіївки’ формують лише жіночі (маточкові) квітки з
віночком середнього розміру, що здебільшого складається з чотирьох
пелюсток. Форма чашечки – правильний чотиричленний хрест, однак близько
20 % квіток можуть мати п’ятичленні чашечки, а також п’ятипелюсткові
віночки. Час цвітіння й час розпускання вегетативних бруньок – ранній і настає
у другій-третій декаді квітня. Дещо плискатої форми, оранжевого забарвлення
плоди сорту ‘Дар Софіївки’ формуються середньою масою 120 грамів, що дещо
менше, ніж у сортів ‘Пам’ять Черняєва’ й ‘Колгоспниця’, однак суттєво більше,
ніж у решти вивчених сортів, зокрема таких відомих, як ‘Нікітська бордова’ й
‘Росіянка’ (рис. 1).

Рис. 1. Розмір плодів сортів хурми
Figure 1. Fruit size of persimmon cultivars
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Основна форма плоду у поперечному розрізі квадратна, проте плоди, що
розвинулись з квіток з п’ятичленними чашечками й п’ятипелюстковими
віночками були п'ятигранні, а зрідка — зірчатої форми. Верхівки плоду у
повздовжньому розрізі — виїмчастої форми з помірним рифленням верхівки і
здебільшого не мають мілких концентричних розтріскувань ані верхівки, ані
навколо неї. Відсутні, або дуже мілкі повздовжні рифлення плоду за глибиною,
а також зморшки на кінці розташованої горизонтально чашечки. Довжина і
ширина плодоніжки середні. Забарвлення шкірки плоду — оранжеве. Розмір
темно-коричневого широко-яйцеподібної форми насіння — середній (рис. 2). У
більшості плодів утворюється від однієї до трьох насінин за досить великої
кількості безнасінних плодів.
Загальновідомо, що вміст цукрів, а також співвідношення цукор/органічні
кислоти безпосередньо корелюють зі смаковими якостями, зокрема, солодкістю
плодів хурми. Забарвлення плодів різних сортів хурми варіює від жовтого та
оранжевого до насиченого червоного, що зумовлено різним вмістом
каротиноїдів, а від концентрації каротиноїдів та поліфенолів залежать їхні
потенції щодо профілактики серцево-судинних хвороб (Chen et al., 2016).

Рис. 2. Плоди сорту ‘Дар Софіївки’
Figure 2. Fruits of persimmon ‘Dar Sofiyivky’
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Порівняння хімічного складу плодів вивчених сортів хурми за вмістом
сухих речовин, органічних кислот, цукрів, вітаміну С та за співвідношення
цукор/органічні кислоти засвідчило, що досить високі показники цукрокислотного індексу зумовлені їх низькою кислотністю. У плодах усіх сортів
вміст органічних кислот був у межах 0,09–0,33% за показників вмісту цукрів
10,20–14,83% (табл. 1).
‘Дар Софіївки’ за середнім вмістом цукрів у плодах споживчої стиглості
(11,60±0,32 %) істотно перевищував показники сорту ‘Пам'ять Черняєва’
(10,20±0,47 %), однак поступався сорту ‘Колгоспниця’ (14,83±0,92 %), з
популяції сіянців від вільного запилення якої й веде свій родовід ‘Дар
Софіївки’. Решта вивчених сортів формували плоди з близькими показниками
вмісту цукрів, за винятком сорту ‘Чучупака’ з дещо вищим їх вмістом —
12,80±0,38 %.
Значно більшою варіабельністю, від 16,10±0,87 у сорту ‘Росіянка’ до
62,40±2,71 мг/100 г у сорту ‘Соснівська’, характеризувалися показники вмісту
аскорбінової кислоти (вітаміну С) у плодах різних сортів. Плоди сорту ‘Дар
Софіївки’ в середньому накопичували 28,20±1,62 мг/100 г цього вітаміну.
Таблиця 1. Хімічний склад плодів сортів хурми
Table 1. Chemical composition of fruits of persimmon cultivars
Органічні
кислоти/
Organic
acid, %

19,40±0,96

0,21±0,06

10,20±0,47 27,50±1,30

49

‘Соснівська’/‘Sosnivs'ka’

28,20±2,11

0,16±0,04

11,70±0,39 62,40±2,71

73

‘Чучупака’/‘Chuchupaka’

32,75±2,17

0,33±0,07

12,80±0,38 36,40±1,87

39

‘Божий дар’/‘Bozhyj dar’

31,65±1,98

0,30±0,08

11,70±0,42 25,80±2,12

39

‘Дар Софіївки’/‘Dar Sofiyivky’ 27,70±3,87

0,20±0,06

11,60±0,32 28,20±1,62

145

‘Колгоспниця’/‘Kolhospnytsia’ 26,95±2,74

0,09±0,01

14,83±0,92 33,65±2,33

164

‘Росіянка’/‘Rossiyanka’

0,11±0,02

11,40±0,69 16,10±0,87

103

Сорт/
Cultivar
‘Пам'ять Черняєва’/
‘Pam'iat' Cherniaieva’

23,20±1,95

Цукри/
Total
sugars, %

Вітамін С,
мг/100 г
Vitamin C,
mg/100 g

Цукрокислотний
індекс/
Sugar/acid
ratio

Сухі
речовини/
Total
solids, %

За середнім вмістом поліфенольних сполук, що зумовлюють терпкість
плодів, сорт ‘Дар Софіївки’ майже втричі перевищував ‘Росіянку’ (табл. 2),
однак завдяки вищому на 42 пункти показникові цукро-кислотного індексу
(див. табл. 1) наявна терпкість відчувалась значно меншою мірою, ніж у плодах
40
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інших сортів, і навіть підвищувала привабливість плодів ‘Дару Софіївки’ для
гурманів.
Зимостійкість сорту ‘Дар Софіївки’ у роки досліджень була досить
високою, принаймні на рівні відомої ‘Росіянки’. Обидва сорти не лише щороку
успішно перезимовували в умовах ДГ «Новокаховське», розташованого на
території Новокаховської міської ради Херсонської області, а й витримали з
незначними пошкодженнями екстремальну зиму 2011–2012 рр., коли після
аномально теплих грудня й січня різко похолодало (з морозом -22,3ºС другого
лютого і середньо-лютневим показником -7,2ºС), тоді як більшість сортів
D. kaki вже вийшли з гіпобіозу. Більш докладно особливості метеорологічних
умов та застосованої нами технології селекції хурми на зимостійкість та
описані у попередніх наших публікаціях (Derevjanko, 2007; Derevyanko et al.,
2018).
Таблиця 2. Вміст пектинових та поліфенольних сполук
у плодах сортів хурми
Table 2. Content of pectin and polyphenolic compounds
in fruits of persimmon cultivars
Поліфенольні
сполуки,
мг/100 г/
Polyphenol
compounds,
mg/100 g

Розчинний
пектин/
Soluble
pectin, %

Протопектин/
Protopectin, %

Загальний
вміст
пектинів/
Total content
of pectin, %

‘Пам'ять Черняєва’/
‘Pam'iat' Cherniaieva’

0,268

0,586

0,854

444

‘Соснівська’/‘Sosnivs'ka’

0,268

0,876

1,144

423

‘Чучупака’/‘Chuchupaka’

0,064

0,903

0,967

900

‘Божий дар’/‘Bozhyj dar’

0,268

0,785

1,053

1109

‘Дар Софіївки’/‘Dar Sofiyivky’

0,104

1,285

1,389

656

‘Колгоспниця’/‘Kolhospnytsia’

0,160

0,430

0,590

230

‘Росіянка’/‘Rossiyanka’

0,120

0,350

0,470

211

НІР0,05/LSD0,05

0,024

0,197

0,022

43

Сорт/
Cultivar

Знімальна стиглість плодів, в умовах м. Нова Каховка, наставала
наприкінці третьої декади вересня і завершувалась у першій декаді жовтня.
Зважаючи на те, що середня багаторічна дата першого осіннього заморозку в
цьому регіоні фіксується 17–20 жовтня, такі терміни достигання цілком
сприятливі для своєчасного збирання врожаю. Вчасно зібрані плоди можуть
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залишатись транспортабельними протягом 20–30 діб після збирання і
спроможні зберігатися в умовах звичайного неопалюваного приміщення
протягом одного–двох місяців, залежно від температурного і водного режимів
сезону вегетації під час якого формувався врожай.
Висновки/Comclusions. Багаторічними дослідженнями можливостей
адаптації хурми (Diospyros L.) в Україні доведено, що перспективи її культури
ґрунтуються на залученні в селекцію кращих за зимостійкістю й
ранньостиглістю представників D. kaki для гібридизації з кращими за якістю
плодів D. virginiana. Підвищення схожості отримуваного від міжвидових
схрещувань насіння забезпечується його пророщуванням in vitro, а достатній
вихід сіянців досягається дорощуванням їх у неопалюваних теплицях в
контейнерах. Виконання селекції хурми за єдиною програмою у зонах з
екологічно відмінними умовами, сприяє прискоренню селекції й розширенню
північної межі її впровадження, що підтверджено створенням нового сорту
‘Дар Софіївки’.
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