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Мета. Вивчення, оцінка та підбір сортименту гібридів огірка зарубіжної селек-
ції за біологічним потенціалом в умовах вирощування в плівкових теплицях 
Лівобережного Лісостепу. Методи. Лабораторно-аналітичний, експеримен-
тально-польовий, статистичний. Результати. Розраховано та проаналізовано 
показники мінливості рівнів умісту сухої речовини та основних хімічних еле-
ментів у плодах на прикладі досліджуваного сортименту гібридів f

1
 огірка за-

рубіжної селекції. Висновки. у плівкових теплицях Лівобережного Лісостепу 
доцільно вирощувати сучасні гібриди f

1
 огірка зарубіжної селекції Ленара f

1
  

та еколь f
1
. Ці гібриди серед досліджуваних забезпечували найбільший уміст 

цукрів (2,49% у плодах гібрида f
1
 Ленара та 2,48% — гібрида f

1
 еколь), аскор-

бінової кислоти — 8,97 і 9,38 мг/100 г відповідно. 

Ключові слова: огірки, гібриди, продуктивність, якість,  
біометричні показники, хімічний склад, плівкові теплиці.

Огірки — одна з основних овочевих куль-
тур в Україні, яка має харчову і кормову 
цінність, високі дієтичні і лікувальні вла-
стивості, використовується в переробній 
галузі та косметиці. Огірок займає близько 
12% посівних площ в Україні. В їжу вико-
ристовують незрілі плоди, коли їх зовнішні 
оболонки і насіння ще не огрубіли. їх вжива-
ють свіжими, солоними, маринованими [1]. 
Усього в плодах огірка налічується до 15-ти 
біологічно активних речовин і мінеральних 
солей. це зумовлює їх поживну цінність 
для харчування та підтримання нормаль-
ного обміну речовин.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Оскільки плоди огірка містять 94 – 96% 
води, їх енергетична цінність є низькою 
і становить лише 63 кДж/100 г. Крім води, 
до складу плодів огірка входять цукри — 
1,6 – 2,5%, азотисті речовини — 0,8 – 1,0, 
харчові волокна — 0,5 – 0,7, жири — 0,1%, 
пектинові речовини — 0,24, геміцелюло-
за — 0,1 та клітковина, лігнін і крохмаль — 
0,68%. Залежно від сорту (гібрида) та умов 
вирощування в огірках міститься 0,5 – 0,7% 
мінеральних солей [2]. Основними з них 
є солі калію — 140 – 186 мг, фосфору — 
20 – 43, кальцію — 15 – 20, натрію — 7,0 – 8,5, 
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магнію — 8,0 – 14,0 і заліза 0,5 – 0,9 мг/100 г [3].  
З мікроелементів у плодах огірка містять-
ся (мг/кг сухої речовини): алюміній — 80, 
нікель — 60, цинк — 50, марганець — 50, 
мідь — 30, свинець — 30, йод — 0,9, а та-
кож срібло, фтор, хром, ванадій тощo [4]. 

Одним із найцінніших компонентів огірка 
є вітаміни, які потрібні для підтримання нор-
мального обміну речовин, аскорбінова кис-
лота (С) — 7,5 – 20,0 мг/100 г сирої речовини, 
тіамін (В

1
) — 0,02 – 0,04, рибофлавін (В

2
) — 

0,03 – 0,04, пантотенова кислота (В3) — 0,24, 
піридоксин (В

6
) — 0,035 – 0,04, каротин (про-

вітамін А) — 0,06 – 0,28, біотин (Р) — 0,02, 
нікотинова (РР) — 0,2 і фолієва (В

9
) кислоти 

[5, 6]. Плоди огірка містять також активні 
дегідрази — амідогідразу, цитрикодегідра-
зу, сукциндегідразу, фосфорглюкодегідра-
зу, глютатинредуктазу і пектиностеразу, 
протеолітичний фермент, який гідролізує 
пектин і казеїн із виділенням триптофану. 
Пептонізувальні ферменти сприяють кращо-
му засвоєнню білків та вітаміна В

2
. У плодах 

огірка виявлено фермент, близький до інсу-
ліну, що свідчить про цінність його як дієтич-
ного продукту [7].

Характерний аромат надають плодам ор-
ганічні кислоти та ефірні олії, а освіжаючий 
смак — співвідношення цукрів, органічних 
кислот, азотистих сполук і ефірної олії [8].

Відвар перестиглих плодів або насіння 
використовували при жовтяниці, захворю-
ваннях печінки. Плоди огірка мають сечогін-
ні, жовчогінні й послаблювальні властивості, 
збуджують апетит, посилюють виділення 
шлункового соку (особливо квашені й мари-
новані), сприяють засвоєнню жирів і білків 
[9]. Забезпечення населення свіжою про-
дукцією огірка, який здатний нормалізувати 
і лікувати організм, є одним з актуальних 
наукових завдань, в основі якого — ство-
рення та розроблення ефективних способів 
вирощування нових гібридів. 

Мета досліджень — оцінка та підбір за 
біологічним потенціалом гібридів огірка за-
рубіжної селекції для вирощування в плів-
кових теплицях Лівобережного Лісостепу.

Матеріали та методи досліджень. До-
слідження проводили впродовж 2015 –  
2017 рр. у польовій сівозміні кафедри 
плодо овочівництва та зберігання. У по-
льовому досліді вивчали такі гібриди 

огірка зарубіжної селекції: Бетіна F
1
 (ком-

панія «Nunhems» Голландія), Директор F
1
 

(компанія «Nunhems» Голландія), Кібрія F
1
 

(Rijk Zwaan — Нідерланди), Ленара F
1
 (Rijk 

Zwaan — Нідерланди), Еколь F
1 
(Syngenta — 

Швейцарія), насіння яких висівали в горщики 
діаметром 10 см, а розсаду у віці 3 – 5-ти 
справжніх листків висаджували на дослідну 
ділянку. Варіанти дослідів розміщували ме-
тодом повної рендомізації. Площа облікової 
ділянки — 90 м2: довжина — 15 м; шири-
на — 6 м; густота — 2,4 росл./ м2, схема 
садіння 50×30, повторність досліду — 4-ра-
зова, загальна кількість рослин — 210 шт. 
Висівали насіння в досліджувані роки 26 бе-
резня. Облік і спостереження проводили 
згідно із загальноприйнятими методиками. 
Статистичну обробку дослідних даних здій-
снювали за допомогою комп’ютерної про-
грами «Statistica 6» з використанням методу 
дисперсійного аналізу за Б.А. Доспєховим 
[10]. Середні проби товарних плодів по 2 кг  
відбирали з 2-х несуміжних повторень. 
Біохімічний аналіз плодів огірка проводили 
у акредитованій лабораторії іОБ НААН (сві-
доцтво № 100 — 226/2012 від 18.10.2012 р.) 
за загальноприйнятими методиками і ДСТУ: 
уміст сухої речовини — методом нагрівання 
та висушування наважки за температури 
105°С — ГОСТ 28561-90; аскорбінової кис-
лоти — ГОСТ 24556-89; нітрати — потенціо-
метрично йонселективним методом — ДСТУ 
4948:2008; загальний цукор — за ДСТУ 
4954:2008 [11, 12]. 

Результати досліджень. Крім високої 
продуктивності рослин, велике значення 
для оцінки огірка має хімічний склад плодів, 
який істотно змінюється залежно від гібрида 
чи сорту, умов і технології їх вирощування. 
Установлено, що біологічні особливості рос-
лини огірка залежно від типу гібрида значно 
впливають не лише на формування рівня 
врожайності польових культур, а й безпо-
середньо на показники його якості.

У польовому досліді було проведено 
біохімічний аналіз плодів досліджуваних 
гібридів F

1
 огірка (рис. 1). 

За результатами аналізу визначено, що 
в 2015 р. вміст сухої речовини в досліджу-
ваних гібридах F

1
 огірка становив 4,8 – 6,1%. 

Найбільшим (6,1%) він був у гібрида F
1
 

Еколь. це на 1,32% більше порівняно 



Сторінка  
молодого вченого

 
Біологічний потенціал гібридів  
огірка зарубіжної селекції

70 2018, №4 (781)Вісник аграрної науки

з контролем Бетіна F
1
. У гібридів F

1 
Кібрія 

і Ленара спостерігалося перевищення по-
казника контролю на 0,44 – 0,54. У гібрида 
F

1 
Директор уміст сухої речовини в плодах 

(4,8%) був на рівні контролю. У 2016 р. вміст 
сухої речовини в плодах огірка загалом 
зменшився на 0,5 – 1,7% порівняно з 2015 р. 
і становив 4,01 – 4,40%. Найбільшим він був 
у гібрида F

1
 Еколь і перевищував контроль 

на 0,32%, а в інших гібридів він був практич-
но на рівні контролю. У 2017 р. вміст сухої 
речовини в плодах огірка знову був більшим 
у гібрида F

1 
Еколь і перевищував показник 

контролю на 1,45%. інші гібриди також пе-
ревищували контроль, але меншою мірою.

Зі збільшенням кількості сухої речовини 
спостерігалося підвищення вмісту загального 
цукру в плодах огірка з 2,4 до 2,76% та аскор-
бінової кислоти з 8,91 до 10,1%. При цьому 
найбільший уміст загального цукру (2,76%) 
нами встановлено в гібрида F

1 
Директор 

і аскорбінової кислоти (9,36 – 10,1 мг/100 г) — 
у гібридів F

1
 Еколь і Ленара. 

Нами було проведено аналіз умісту за-
гального цукру в плодах досліджуваних гі-
бридів F

1
 огірка (рис. 2). 

У досліді 2015 р. найменший уміст за-
гального цукру (2,40 – 2,43%) був у гібридів 
F

1
 Кібрія, Ленара і Еколь. Рівень умісту за-

гального цукру в плодах огірка в 2016 р. був 
найнижчим у досліджувані роки і становив 
1,97 – 2,48%, що на 0,1 – 0,6% менше, ніж 
у 2015 р. Найбільший (2,43 – 2,48%) уміст за-
гального цукру нами встановлено в гібридів 
F

1 
Ленара і Бетіна, а найменший (1,97 %) — 

у гібрида F
1 
Кібрія. Найбільший уміст загаль-

ного цукру в плодах огірка в 2017 р. уста-
новлено в гібридів F

1
 Еколь, Ленара і Бетіна 

(2,68; 2,65; 2,65% відповідно), найнижчий — 
у гібрида F

1
 Директор (2,13%).

Було проведено аналіз умісту аскорбіно-
вої кислоти в плодах досліджуваних гібри-
дів F

1
 огірка (рис. 3).

У 2015 р. лідером виявився гібрид F
1
 

Ленара — 10,10 мг/100 г, менший уміст 
аскорбінової кислоти було встановле-
но в гібридів F

1
 Бетіна, Директор і Кібрія 

(8,91; 9,15 і 9,21 мг/100 г відповідно). 
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Рис. 1. уміст сухої речовини в плодах гібридів 
f

1 
огірка зарубіжної селекції (2015 – 2017 рр.):  

 — Бетіна f
1
 (контроль);  — Директор f

1
; 

 — Кібрія f
1
;  — Ленара f

1
;  — еколь f

1
 

(для рис. 1 – 4)
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Рис. 2. уміст загального цукру в пло-
дах гібридів f
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огірка зарубіжної селекції 
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Рис. 3. уміст аскорбінової кислоти в пло-
дах гібридів f
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Рис. 4. уміст нітратів у плодах досліджува-
них гібридів f
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огірка зарубіжної селекції 

(2015 – 2017 рр.)
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Уміст аскорбінової кислоти в плодах огірка  
в 2016 р. був найвищим, за загальним рів-
нем за роки досліджень він становив 9,19 –  
10,9 мг/100 г, що на 0,4 – 1,69 мг/100 г більше, 
ніж у 2015 р. Найбільший (10,3 і 10,9 мг/100 г  
відповідно) уміст аскорбінової кислоти 
нами встановлено в гібридів F

1 
Директор 

і Кібрія, найменший (9,19 мг/100 г) —  
у гібрида F

1 
Ленара. Найбільший уміст 

аскорбінової кислоти в 2017 р. (9,39 мг/100 г)  
нами встановлено на контролі в гібрида F

1 
Бетіна, найменший — у гібрида F

1 
Ленара 

(7,63 мг/100 г).
Для повнішої характеристики серед до-

сліджуваних гібридів було проведено біо-
хімічний аналіз плодів огірка на предмет 
наявності в них нітратів (рис. 4).

Уміст нітратів у плодах огірка в 2015 р. 
становив 67 – 82 мг/кг сирої маси і не пере-
вищував гранично допустимої концентра-
ції — 400 мг/кг. Найбільшим (82 мг/кг) він 
був на контролі в гібрида F

1 
Бетіна. У реш-

ти досліджуваних гібридів F
1
 уміст нітратів 

становив 67 – 78 мг/кг, що на 4 – 15 мг/кг 
менше порівняно з контролем. Уміст нітра-
тів у плодах огірка в 2016 р. також не пере-
вищував гранично допустимої концентрації 
і був 65 – 74 мг/кг сирої маси. У 2017 р. він 
також не перевищував гранично допустимої 
концентрації і становив 62 – 88 мг/кг сирої 

маси. Найбільшим (88 мг/кг) він був на кон-
тролі в гібрида F

1 
Бетіна.

Вивчення коефіцієнтів кореляції в про-
веденому польовому досліді показало, що 
зв’язки між кількісними ознаками за їх ге-
нотипової мінливості варіюють за роками 
(табл. 1).

Коефіцієнт часткової кореляції відріз-
няється від простого коефіцієнта лінійної 
парної кореляції тим, що він вимірює парну 
кореляцію відповідних ознак (y і xi) за умо-
ви, що вплив на них інших факторів (xj) усу-
нуто. На підставі розрахованих часткових 
коефіцієнтів можна зробити висновок про 
обґрунтованість включення змінних у регре-
сійну модель. У результаті розрахунків було 
отримано рівняння множинної регресії: Y =   
= – 21,5+0,50х

1
+3,38х

2
 – 0,078х

3
. Середня роз-

рахована помилка апроксимації дорівнює 
1,16%. Визначений скоригований коефіцієнт 
детермінації R=0,882. Статистична значу-
щість рівняння перевірена за допомогою 
коефіцієнта детермінації і критерію Фішера.

За результатами наших досліджень, 
уміст сухої речовини та основних хімічних 
елементів у плодах гібридів огірка зале-
жить від типу гібрида F

1
 зарубіжної селекції 

(табл. 2).
Загалом за 2015 – 2017 рр. вміст сухої 

речовини в плодах огірка в середньому 

1. Коефіцієнти кореляції між кількісними ознаками в гібридів f
1
 огірка зарубіжної селекції 

за вирощування в плівкових теплицях (2015 – 2017 рр.)

Ознака
Загальний цукор, 

%
Аскорбінова кислота, 

мг/100 г
N – NO

3
, мг/кг сирої

маси (ГДК — 400)

Суха речовина, % 0,042    0,53*  – 0,23
Загальний цукор, %  –  – 0,07    0,02
Аскорбінова кислота, мг/100 г  –  –    0,70*
  * Залежність достовірна на рівні 5%. 

2. хімічний склад плодів гібридів f
1
 огірка зарубіжної селекції за вирощування в плівкових 

теплицях (середнє за 2015 – 2017 рр.)

Гібрид
Суха речовина Загальний цукор

Аскорбінова кислота, 
мг/100 г

N – NO
3
, мг/кг сирої

маси (ГДК — 400)
%

Бетіна F
1 
(контроль) 4,50 2,58 9,20 81

Директор F
1

4,60 2,34 9,09 75
Кібрія F

1
4,85 2,28 9,27 77

Ленара F
1

4,93 2,49 8,97 65
Еколь F

1
5,53 2,48 9,38 76
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становив 4,50 – 5,53%. Найбільшим умістом 
(5,53%) характеризувалися плоди огірка гі-
брида F

1
 Еколь, найменшим (4,50%) — гібри-

да F
1
 Бетіна (контроль). Уміст цукрів у пло-

дах огірка в середньому за роки проведення 

досліджень становив 2,28 – 2,58%, аскорбі-
нової кислоти — 8,97 – 9,38 мг/100 г. Уміст 
нітратів у плодах огірка в середньому за 
2015 – 2017 рр. був 65 – 81 мг/кг сирої маси за 
гранично допустимої концентрації 400 мг/кг. 

За період досліджень найбільший уміст 
сухої речовини в плодах огірка був у гі-
брида F

1 
Еколь, інші гібриди також пере-

вищували контроль, але меншою мірою. 
Загалом зі збільшенням кількості сухої 
речовини в плодах огірка спостерігалося 
підвищення вмісту загального цукру та 
аскорбінової кислоти. Серед досліджува-
них гібриди F

1
 Ленара та Еколь забезпе-

чували найбільший уміст цукрів (2,49% 
у плодах гібрида F

1 
Ленара та 2,48% 

у плодах гібрида F
1
 Еколь) та аскорбі-

нової кислоти — 8,97 і 9,38 мг/100 г від-
повідно. Уміст нітратів у плодах огірка 
в середньому за досліджуваний період 
становив 62 – 88 мг/кг сирої маси за гра-

нично допустимої концентрації 400 мг/кг.  
За результатами досліджень гібридів 
огірка в умовах Лівобережного Лісостепу 
в 2015 – 2017 рр. було встановлено ви-
сокі позитивні і достовірні коефіцієнти 
кореляції між умістами сухої речовини 
та аскорбінової кислоти в плодах огірка 
r = 0,53, аскорбінової кислоти і нітратів 
у плодах огірка r = 0,70. Установлено, що 
в проведеному польовому досліді 88,2% 
загальної варіабельності пояснюється 
зміною досліджуваних факторів.

За оцінкою біометричних показників су-
часних гібридів огірка зарубіжної селекції, 
у плівкових теплицях доцільно вирощува-
ти гібриди F

1 
Ленара та F

1 
Еколь.
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Биологический потенциал гибридов огурца 
зарубежной селекции

цель. Изучение, оценка и подбор сортимента 
гибридов огурца зарубежной селекции за биоло-
гическим потенциалом в условиях выращивания 
в пленочных теплицах Левобережной Лесостепи. 
Методы. Лабораторно-аналитический, экспери-
ментально-полевой, статистический. Резуль таты. 
Рассчитаны и проанализированы показа тели 
изменчивости уровней содержания сухого веще-
ства и основных химических элементов в плодах 
на примере исследуемого сортимента гибридов 
F

1
 огурца зарубежной селекции. Выводы. В пле-

ночных теплицах Левобережной Лесостепи целе-
сообразно выращивать современные гибриды F

1
 

огурца зарубежной селекции Ленара F
1
 и Эколь F

1
.  

Эти гибриды среди исследуемых обеспечивали 
наибольшее содержание сахаров (2,49% в пло-
дах гибрида Ленар F

1
 и 2,48% в плодах гибрида F

1
 

Эколь), аскорбиновой кислоты — 8,97 и 9,38 мг/100 г  
соответственно. 

Ключевые слова: огурцы, гибриды, продук-
тивность, качество, биометрические показа-
тели, химический состав, пленочные теплицы.
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Biological potential of hybrids of a cucumber of 
foreign selection

The purpose. To study, assess and select 
assortment of hybrids of a cucumber of foreign 
selection according to biological potential in con-
ditions of growing in film glasshouses of Left-bank 
Forest-steppe. Methods. Laboratory-analytical, 
experimentally-field, statistical. Results. Indexes 
of variability of levels of solid basis and ba-
sic chemical elements in fruits on an instance 
probed assortment of hybrids F1 of a cucumber 
of foreign selection are calculated and analyzed. 
Conclusions. In film glasshouses of Left-bank 
Forest-steppe it is expedient to cultivate modern 
hybrids F1 of a cucumber of foreign selection 
Lenara F1 and Ecole F1. These hybrids among 
probed ensured the greatest content of sugar 
(2,49% in fruits of hybrid Lenar F1 and 2,48% in 
fruits of hybrid F1 Ecole), of ascorbic acid — 8,97 
and 9,38 mg/100 g accordingly. 

Key words: cucumbers, hybrids, productivity, 
quality, biometrical indexes, chemical composition, 
film glasshouses.
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ВиПРаВлення

У статті «Обіг генетично модифікованих речовин в Україні» (автори: В.О. Ушкалов, 
В.В. Данчук, В.Г. Спиридонов, Л.М. іщенко, і.В. Андрєєв, Л.і. Калакайло, 
О.Ю. Новгородова, О.О. Бублик), що вийшла друком у журналі «Вісник аграрної 
науки» № 3 за 2018 р. (с. 45 – 50), правильна назва має бути такою: «Обіг генетич
но модифікованих організмів в Україні».


