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ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ВРОЖАЙНІСТЬ 
ТА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКЦІЇ ПАТИСОНА 
В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
В останні роки у практиці зарубіжного овочівництва широкого 

розповсюдження набув патисон. Він користується значною популярністю 
серед споживачів у країнах Заходу. Ця овочева рослина відзначається 
високими смаковими якостями, рясним плодоутворенням, відсутнім 
галуженням та іншими господарськими ознаками. Харчова цінність плодів 
патисона вища від кабачка. Їх м’якуш щільний та хрусткий, а красива і 
своєрідна форма робить патисон окрасою столу [1]. 

Споживачі, зокрема консервна промисловість, мають потребу в 
продукції не лише скоростиглих, але й продуктивних сортів пізніх строків 
дозрівання. Середньостиглі сорти патисона дозволять розширити період 
постачання плодів у свіжому вигляді [4]. Тому вивчення впливу сортових 
особливостей на врожайність та біометричні показники продукції патисона в 
Лісостепу Правобережному України є актуальним. 

Дослідження з вивчення впливу сортових особливостей на врожайність 
та біометричні показники продукції патисона проводили в 2016–2017 роках 
на дослідному полі Вінницького НАУ. Ґрунт дослідного поля – сірий 
лісовий, середньосуглинковий, характеризується за такими показниками: 
вміст гумусу середній і становить 2,4 %, забезпеченість Р2О5 – 21,2 мг /100 г 
ґрунту, а К2О низька на рівні 9,2 мг /100 г ґрунту. Кислотність ґрунту 
наближена до нейтральної. Польові досліди закладали (рендомізованими 
блоками). Під час проведення досліджень розробляли схему досліду згідно 
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методики дослідної справи, а також проводили спостереження, обліки, 
обрахунки. 

Технологія вирощування патисона була загальноприйнята для зони. 
Спосіб вирощування – безрозсадний. Насіння висівали в першій декаді 
травня.  

Протягом вегетаційного періоду рослин проводили біометричні 
вимірювання та фенологічні спостереження.  

Плоди патисона збирали вибірково по мірі формування плодів 
3–4 рази на тиждень згідно з вимогами діючого стандарту – 
«ДСТУ 6016:2008 Огірок, кабачок, патисон. Технологія вирощування. 
Загальні вимоги» [6]. Масу плодів з кожної ділянки окремо визначали 
методом зважування, діаметр плодів вимірювали за допомогою 
штангенциркуля. Одержані в дослідах показники врожаю патисона 
обробляли методом дисперсійного аналізу [5]. 

Усі досліджувані сорти та гібрид належать до ранньостиглих форм. 
Так, міжфазний період «масові сходи – початок технічної стиглості» у всіх 
сортів тривав 42 доби, а у гібрида Санні Делайт F1 – 41 добу. Найдовшим 
періодом плодоношення характеризувався гібрид Санні Делайт F1 – 66 діб, 
що більше контролю на 2 доби. За даними досліджень виявлено, що 
тривалість вегетаційного періоду у досліджуваних сортів та гібрида склала 
109 діб – у сортів Перлинка та Сашенька, 108 діб – у сорту Женічка та 
гібрида Санні Делайт F1. 

Найбільші біометричні показники рослин патисона були у фазу 
технічної стиглості. Найбільшу довжину стебла мали рослини гібрида Санні 
Делайт F1 78,4 см, що на 10,6 см більше контролю. 

Серед досліджуваних сортів більшим даний показник був у сорту 
Женічка – 75,0 см. Товщина стебла у досліджуваних сортів патисона істотно 
не відрізнялась і була в межах 30,1–33,8 мм. Показник від якого залежить 
загальна площа листків є кількість листків. Найбільшим цей показник був у 
гібрида Санні Делайт F1 27,1 шт./рослину. Досліджуваний гібрид 
характеризувався найбільшою площею листків – 12,4 тис. м2/га, що на 
3,0 тис. м2/га більше контролю. 

Рівень врожаю залежить від сортових особливостей патисона. Серед 
досліджуваних років більш врожайним був 2017 рік, що пояснюється більш 
сприятливими погодними умовами. У 2016 році найбільшу врожайність 
відмічали у гібрида Санні Делайт F1 та сорту Женічка, де показники були на 
рівні – 38,6 і 34,2 т/га. Така ж закономірність спостерігалась і у 2017 році, де 
показники в найкращих варіантів становили – 35,8 та 40,7 т/га.  

В середньому за роки досліджень приріст відносно контролю у цих 
варіантів склав 2,0 та 6,7 т/га. 
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Істотність цієї різниці підтверджено результатами дисперсійного 
аналізу. Фактор сорт на врожайність рослин патисона впливав із силою 86 % 
– у 2016 році та 87 % – у 2017 році. 

Доцільно відзначити характеристику продукції досліджуваних сортів і 
гібрида патисона.  

Найбільшу кількість плодів формували рослини патисона гібрида 
Санні Делайт F1 – 15,5 шт./рослину, що на 4,8 шт./рослину більше 
контролю. Найменшу кількість плодів сформували рослини сорту Перлинка 
(контроль) – 10,7 шт./рослину, проте цей варіант характеризувався 
найбільшою масою плоду – 266 г. Усі інші варіанти мали дещо менші за 
масою плоди. Така ж закономірність спостерігалась за діаметром плодів. 

Дослідження показали, що сорти Перлинка, Сашенька, Женічка та 
гібрид Санні Делайт є ранньостиглі. Їх вегетаційний період становить 
41–42 доби, а тривалість плодоношення – 64–66 діб. Для вирощування 
плодів патисона в умовах виробництва використовувати гібрид Санні Делайт 
та сорт Женічка, оскільки вони формують найвищу товарну урожайність – 
39,7 і 35,0 т/га, що вище від контрольного варіанта на 6,7 та 2,0 т/га 
відповідно. 
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