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The aim of the research. To determine the effect of mutagenic factors on the formation of qualitative 

traits that determine the phenotype of the leaf blade and conduct a comparative correlation analysis between 

the manifestation of qualitative and quantitative traits of mutant leaf lettuce genotypes. Methods. Nonpara-

metric statistics, field estimations, calculative and analytical ones. Results. The peculiarities of the physical 

and chemical mutagenesis effect on the phenotypic manifestation of qualitative traits that determine the leaf 

blade morphology of leaf lettuce ware ascertained. The degree of discrepancy in the manifestation of qualita-

tive traits is determined depending on the effect of the mutagenic factor between the initial forms and the 

mutant genotypes derived from them. Based on the correlation analysis, important linkages between the qua-

litative and quantitative characteristics of the genotypes studied for the breeding process were established. 

The manifestation of the association of signs determining the phenotype of the leaf blade made it possible to 

distinguish two contrasting mutant samples in comparison with the original form ([Snizhinka (DMS, 6 h), 

mf-1] (K-7392 (1)) (rs = 0,43) and [Snizhinka (7 kP)] (K-7402) (rs = 0,31)). Conclusions. The studied corre-

lation links make it possible to select highly productive genotypes of leaf lettuce in the early stages of plant 

ontogeny by association of qualitative traits that determine the phenotype of a leaf blade. Particularly useful 

is the established, statistically significant, correlation relationship between the integral indicator for the ag-

gregate of qualitative characteristics "average index for the sample" and the level of quantitative traits "max-

imum leaf length" and "yield" (rs = -0.51 ... 0.49), which is important for identifying highly productive geno-

types of leaf lettuce. Based on mutant samples of leaf lettuce, a new high-yielding cultivar Major ware 

created, which exceeded the grade-standard Snizhinka on a set of valuable quantitative traits. The yield of 

the new variety is 10.0 t/ha at 6.14 t/ha for the standard. The period from mass shoots to commercial ripeness 

in a new cultivar is 17 days, in a standard’s cultivar Snizhinka up to 23 days. 
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Мета. Визначити дію мутагенних чинників на формування якісних ознак, які визначають фенотип ли-

сткової пластинки та провести порівняльний кореляційний аналіз між проявом якісних і кількісних ознак 

генотипів салату листкового мутантного походження. Методи. Непараметричної статистики, польової 

оцінки, розрахунково–аналітичні. Результати. Встановлено особливості дії фізичного і хімічного мутаге-

незу на фенотиповий прояв якісних ознак, що визначають морфологію листкової пластинки салату лист-

кового. Визначено ступінь розбіжності прояву якісних ознак залежно від дії мутагенного чинника між ви-

хідними формами і похідними від них мутантними генотипами. На основі кореляційного аналізу встанов-

лено важливі для селекційного процесу зв’язки між якісними і кількісними ознаками у досліджених гено-

типів. Встановлено, що за проявом асоціації ознак, які визначають фенотип листкової пластинки най-
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більш контрастними порівняно із вихідною формою виявилися 2 мутантні зразки – [Сніжинка (ДМС, 6 

год.), мф-1] (К-7392(1)) (rs = 0,43) та [Сніжинка (7 кР)] (К-7402) (rs = 0,31). Висновки. Досліджені ко-

реляційні зв’язки дають можливість проводити добір високопродуктивних генотипів салату листкового 

на ранніх етапах онтогенезу рослин за асоціацією якісних ознак, що визначають фенотип листкової плас-

тинки. Особливо корисним є встановлений, статистично достовірний кореляційний зв’язок, між інтегра-

льним показником для сукупності якісних ознак “середній індекс для вибірки” та рівнем кількісних ознак 

“найбільша довжина листка” і “урожайність ” (rs = -0,51…0,49), що є важливим для відбору оцінки висо-

копродуктивних генотипів салату листкового. На основі мутантних зразків салату листкового створено 

новий високопродуктивний сорт Мажор, який перевищив сорт-стандарт Сніжинка за комплексом цінних 

кількісних ознак. Урожайність нового сорту становить 10,0 т/га при 6,14 т/га у стандарту. Період від ма-

сових сходів до товарної стиглості у нового сорту становить 17 діб, у сорту-стандарту Сніжинка до 23 діб.  

 

Ключові слова: салат листковий, листкова пластинка, якісні ознаки, індукований мутагенез, коре-

ляційні зв’язки 

 

Вступ. Останніми роками у світовому вироб-

ництві зеленних культур значно збільшився по-

пит на салат листковий, в наслідок чого, наміти-

лося посилення селекційної роботи по даній ку-

льтурі (FAOSTAT, 2012). Основне завдання вітчи-

зняної селекції салату листкового полягає у виве-

денні сортів, придатних для вирощування у всіх 

агрокліматичних зонах країни як у відкритому, 

так і захищеному ґрунті (Yakovenko K.I., 2000; 

Ruchkin O.V., 1999). Для створення сортів даної 

зеленної культури в основному застосовується гі-

бридизація з наступним індивідуальним, групо-

вим і масовим відборами. При створенні більшо-

сті сучасних сортів використовується гібридний 

матеріал. Техніка гібридизації салату листкового 

досить складна, вона обумовлена будовою і вели-

чиною квітки, пристосованої до самозапилення, а 

також біологією цвітіння (Yakovenko K.I., 2001; 

Pivovarov V.F., 2000). Для розширення генофонду 

салату листкового доцільно використовувати ме-

тод індукованого мутагенезу як унікальної селек-

ційної технології, яку доцільно використовувати 

для тих ситуацій, коли необхідно покращити 

тільки одну важливу ознаку, залишаючи основ-

ний геном не зміненим (Franco C.H.,  2015; 

Grube R.C., 2003;  Ohki S. 2012; Okubara P. A., 

1994; Sariзam Ş., 2017; Tkalych Yu.V., 2015).   

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

досліджуваної теми. Багато зарубіжних вчених 

займаються мутагенезом салату, що дає мож-

ливість вирішувати проблеми покращення тих 

чи інших показників цієї культури (Moi V., 

2011; Huo H., 2016; Parry M.A. Madgwick, 2009). 

В селекції використовується як індукований му-

тагенез, так і спонтанні мутанти, які часто з'явля-

ються у популяціях рослин. В США пошук дже-

рел стійкості до несправжньої борошнистої роси 

проводився серед сортів, селекційних і мутантних 

ліній, отриманих шляхом γ-опромінювання. У 

процесі відбору були виявлені стійкі форми – со-

рти Grand Rapids, Ice berg і 3 мутантні лінії (Grube 

R.C., 2005). За даними D. Marcu та ін., найбільшу 

ефект від дії мутагенних чинників досягається пі-

сля їх використання для обробки насіння (Delia 

Marcu, 2012; Wi S.G., 2007). Проте в Україні до-

сліджень за цим напрямом проведено вкрай не-

достатньо, а корисний потенціал мутагенезу 

для селекції салату листкового до кінця не ви-

значено і не досліджено. 

Мета досліджень – визначити дію мутаген-

них чинників на формування якісних ознак, які 

визначають фенотип листкової пластинки та про-

вести порівняльний кореляційний аналіз між про-

явом якісних і кількісних ознак генотипів салату 

листкового мутантного походження. 

Матеріал і методи досліджень. З метою роз-

ширення спектру генотипової мінливості салату 

посівного листкового (Lactuca sativa var. secalina 

L.) у 2011 році на експериментальній базі Інститу-

ту овочівництва і баштанництва НААН був закла-

дений дослід з хімічного і фізичного мутагенезу. 

Як об’єкт досліджень, у досліді використовувався 

сорт салату листкового Сніжинка селекції Дослід-

ної станції “Маяк” ІОБ НААН. Для отримання му-

тантних зразків салату листкового повітряно-сухе 

насіння сорту обробляли речовиною мутагенної дії 

– диметилсульфатом (ДМС). Дана обробка прово-

дилася шляхом передпосівного занурення у водні 

розчин препарату у діючій концентрації 0,02 % за 

різних часових експозиціях обробки (3, 6 і 18 год.). 

Контроль – насіння намочене у дистильованій во-

ді. У якості фізичного мутагену використовувало-

ся γ-опромінювання, за допомогою якого прово-

дилася передпосівна обробка повітряно-сухого на-

сіння дозами 7, 11 15 кілоРентген (кР). Контроль – 

повітряно-сухе насіння, яке не зазнало γ-

опромінювання.  

https://www.tandfonline.com/author/Marcu%2C+Delia
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Аналіз мутантних зразків салату листкового 

за особливостями прояву кількісних і якісних 

ознак проводилося у польових умовах. Польові 

дослідження закладали за стандартними мето-

диками, які викладено у науково-методичних 

виданнях: “Сучасні методи селекції овочевих і 

баштанних рослин” (Gorova T.K., 2001), “Сучас-

ні технології в овочівництві” (Yakovenko K.I., 

2001).   

При аналізі фенотипу мутантних форм салату 

листкового була виявлена їх відмінність від вихід-

них сортових генотипів за асоціацією якісних 

ознак листкової пластинки, які визначають її мор-

фологію, жилкування, форму краю та забарвлення. 

Для оцінки ступеню прояву якісних ознак даного 

органу у мутантних генотипів за основу була взята 

“Методика проведення експертизи сортів салату 

посівного (Lactuca sativa L.) на відмінність, одно-

рідність і стабільність” Українського інституту ек-

спертизи сортів рослин, у якій запропоновано від-

повідні коди (бали) ступеню прояву 17 якісних 

ознак листка для визначення апробаційних ознак 

сортів на ВОС-тест (Leschuk N.V., 2007). Серед 

досліджених якісних ознак – сім, що визначають 

морфологію листкової пластинки та жилкування 

(“розсіченість краю листкової пластинки”, “зага-

льна форма листкової пластинки”, “форма верхів-

ки листкової пластинки”. “глянсуватість з верх-

нього боку листкової пластинки”. “пухирчатість 

листкової пластинки”, “пухирі за розміром на лис-

тковій пластинці”, “жилкування листкової пласти-

нки”), чотири, що визначають форму краю лист-

кової пластинки (“хвилястість краю листкової пла-

стинки”, “розсіченість краю верхівки листкової 

пластинки”, “глибина розсіченості краю верхівки 

листкової пластинки”, “ступінь розсіченості краю 

верхівки листкової пластинки”), шість, що визна-

чають забарвлення листкової пластинки (“відтінок 

зеленого забарвлення листкової пластинки”, “інте-

нсивність забарвлення зовнішніх листків”, “анто-

ціанове забарвлення листкової пластинки”, “інтен-

сивність антоціанового забарвлення листкової 

пластинки”, “поширення антоціанового забарв-

лення листкової пластинки”. “тип поширення ан-

тоціанового забарвлення листкової пластинки”). 

Для проведення варіаційного аналізу якісних 

ознак, що визначають фенотип листкової пластин-

ки у роботі використовували наступні статистичні 

показники, запропоновані у роботі (Litun P.P., 

2009): коефіцієнт рангової кореляції Спірмана, rs; 

дисперсійний аналіз Фрідмана; коефіцієнт конкор-

дації Кендала, W.  

Результати досліджень. В результаті індуко-

ваного мутагенезу було отримано 8 мутантних 

зразків, похідних від сорту салату листкового сор-

ту Сніжинка (К-7374) (табл. 1).

  

Таблиця 1 – Мутантні генотипи салату листкового, одержані в результаті дії різних за природою му-

тагенних чинників, 2011 р. 

 

№ 

з/п 

Мутагенний  

чинник 

Регламент  

застосування 

Закодована назва мутантного ге-

нотипу 

1. Вихідна форма – сорт Сніжинка (К-7374) 

2. 

γ-опромінення 

передпосівна обробка насіння дозою 7 кР Сніжинка (7) мф-1 (К-7402) 

3. 
γ-опромінення  

дозою 11 кР 
Сніжинка (11) мф-1 (К-7405) 

4. 
γ-опромінення  

дозою 15 кР 
Сніжинка (15) мф-1 (К-7410) 

5. 

Препарат 

ДМС 

передпосівна обробка насіння експозицією 3 

год. 

Сніжинка (3) мф-1 (К-7388) 

6. Сніжинка (3) мф-1 (К-7389) 

7. передпосівна обробка насіння експозицією 6 

год. 

Сніжинка (6) мф-1 (К-7392(1)) 

8. Сніжинка (6) мф-2 (К-7392(2)) 

9. 
передпосівна обробка насіння експозицією 

18 год. 
Сніжинка (18) мф-1 (К-7396) 

 

Аналіз мутантних зразків салату листкового, 

одержаних від даного сорту проводився на поко-

лінні М4 за умов його вирощування у польових 

умовах у 2014 році. Мутантний генофонд був 

представлений лише генотипами, які утворилися в 

результаті γ-опромінювання у дозах 7 кР, 11 кР і 

15 кР (фізичний мутагенний чинник) і дії препара-

ту ДМС у різних часових експозиціях передпосів-

ної обробки насіння. Генотиповою реакцію даного 

сорту на дію інших мутагенних речовин позначи-
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лася втратою схожості насіння після його перед-

посівної обробки за вище означеної концентрацій і 

експозиціях дії.  

У результаті індукованого мутагенезу у сорту 

Сніжинка (К-7374) найбільшої варіабельності за 

проявом зазнала ознака “інтенсивність забарв-

лення зовнішніх листків”. Практично не зміни-

лися за проявом ознаки “розсіченість краю лист-

кової пластинки” і “жилкування листкової плас-

тинки”. Група з 7 ознак, що визначають морфоло-

гію листкової пластинки та її жилкування мали 

16 ступенів прояву. Група з 4 ознак, які визнача-

ють форму краю листкової пластинки відзначи-

лася 9 ступенями прояву. Група з 6 ознак, які ви-

значають забарвлення листкової пластинки мала 

15 ступенів прояву. 

Для оцінки відмінності мутантних форм та 

вихідної форми за якісними ознаками, що визна-

чають фенотип листкової пластинки у роботі ви-

користовувався ранговий дисперсійний аналіз 

Фрідмана, коефіцієнт конкордації Кендала та ко-

ефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Порівняння 

мутантних зразків та вихідної форми проводило-

ся за вищевказаними критеріями через порівнян-

ня з середніми значеннями ознак в експерименті. 

Результати розрахунків зведені у таблицю 2. 

Одержані дані засвідчили відмінність між вихід-

ною формою і похідними від неї мутантними зра-

зками за морфогенезом асоціації ознак, які визна-

чають фенотип листкової пластинки (табл. 2). 

 

 

Таблиця 2 – Результати обчислення методами непараметричної статистики особливостей прояву 

асоціації якісних ознак, які визначають морфологію, жилкування, форму краю та забарвлення лист-

кової пластинки мутантних форм, похідних від сорту салату листкового Сніжинка (К-7374) 

 

№ 

з/п 
Мутантний зразок № кат 

Результати рангового  

дисперсійного аналізу Фрідмана  Коефіцієнт 

рангової ко-

реляції Спі-

рмена, rs * 
середній 

ранг 

сума 

рангів, 

Si 

середній 

індекс для 

вибірки 

середньо ква-

дратичне від-

хилення 

1. 
Сорт Сніжинка (вихідна 

форма) 
К-7374 5,29 90,0 2,29 2,31 - 

2. Сніжинка (ДМС, 3 год.) К-7388 4,06 69,0 1,41 1,81 0,71 

3. Сніжинка (ДМС, 3 год.) К-7389 4,47 76,0 1,65 1,50 0,92 

4. 
Сніжинка (ДМС, 6 год.), 

мф-1  

К-

7392(1) 
5,56 94,5 2,76 2,44 0,43 

5. 
Сніжинка (ДМС, 6 год.), 

мф-2 

К-

7392(2) 
5,85 99,5 2,88 2,50 0,60 

6. Сніжинка (ДМС, 18 год.)  К-7396 4,47 76,0 1,65 1,50 0,92 

7. Сніжинка (7 кР) К-7402 5,21 88,5 2,47 2,30 0,31 

8. Сніжинка (11 кР) К-7405 4,0 68,0 1,29 1,36 0,79 

9. Сніжинка (15 кР) К-7410 6,09 103,5 2,94 2,46 0,59 

Примітка. * – Жирним шрифтом виділені коефіцієнти кореляції Спірмена rs на рівні значущості р < 0,05. 
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Одним із критеріїв відмінності за інтегральним 

вираженням блоку ознак у досліджуваної вибірки 

мутантних форм є порівняння суми рангів (Si) з 

експериментальним значенням критерію χ
2
експ  

(Parry M.A. Madgwick, 2009). А саме, якщо зу-

стрічаються випадки коли Si > χ
2
експ, то виконання 

цієї нерівності є доказом наявності мутантних ге-

нотипів, відмінних від вихідного сорту. Порів-

няння суми рангів (Si) з експериментальним зна-

ченням критерію χ
2
експ для випадку мутантних 

зразків, похідних від сорту Сніжинка (К-7374) за-

свідчило перевищення Si над χ
2
експ. А саме, при 

χ
2
експ. = 21,40,  розмах варіювання показника “су-

ма рангів (Si)” становив 68,0–103,5. Тобто у дос-

ліді мали місце суттєві, експериментально дове-

дені, відмінності між мутантними і вихідною фо-

рмами за досліджуваною асоціацією якісних 

ознак (табл. 2). При цьому розрахунок коефіцієн-

ту конкордації Кендала (W = 0,155) засвідчив на-

явність незначної узгодженості морфогенетичних 

процесів, які передували блоку сформованих асо-

ційованих ознак та наявність суттєвої специфіч-

ності за ними. Більш виражену оцінку відмінності 

мутантних генотипів та вихідної форми дали по-

казник “середній індекс для вибірки” дисперсій-

ного аналізу Фрідмана та значення коефіцієнту 

рангової кореляції Спірмена (rs). Як свідчать дані 

таблиці 2 парні значення коефіцієнту рангової 

кореляції Спірмена (rs) між вихідною формою і 

мутантними генотипами варіювали в межах 0,31–

0,92, а показник “Середній індекс для вибірки” 

варіював в межах 1,29–2,94. Найбільш спорід-

неними за статистично достовірними значен-

нями коефіцієнту рангової кореляції Спірмена 

із вихідною формою були 6 мутантних зразків: 

[Сніжинка (ДМС, 3 год.)] (К-7388) (rs = 0,71); 

[Сніжинка (ДМС, 3 год.)] (К-7389) (rs = 0,92); 

[Сніжинка (ДМС, 6 год.), мф-2] (К-7392(2)) (rs 

= 0,60); [Сніжинка (ДМС, 18 год.)] (К-7396) (rs 

= 0,92); [Сніжинка (11 кР)[ К-7405 (rs = 0,79); 

[Сніжинка (15 кР)] К-7410 (rs = 0,59). При цьо-

му, варіювання середніх індексів вибірки усіх 

мутантних зразків знаходилися в межах похиб-

ки значення середнього індексу, який відпові-

дає сорту Сніжинка (К-7374). Менш спорідне-

ними виявилися два мутантні зразки [Сніжинка 

(ДМС, 6 год.), мф-1] (К-7392(1)) (rs = 0,43) та 

[Сніжинка (7 кР)] (К-7402) (rs = 0,31).Після 

встановлення особливостей прояву якісних 

ознак, що визначають фенотип листкової плас-

тинки був проведений кореляційний аналіз між 

цими ознаками та кількісними господарсько-

цінними ознаками, які, по суті, є відображенням 

морфо-фізіологічних показників росту рослин як 

вихідної, так і мутантних форм салату листково-

го. Всього в кореляційному аналізі були задіяні 

6 кількісних ознак: “висота розетки рослин”; 

“ширина розетки рослин”, “кількість листків на 

одній рослині”; “найбільша довжина листка”; 

“найбільша ширина листка”; “урожайність”. Ін-

тегральним критерієм варіабельності якісних 

ознак для певного зразку салату листкового був 

показник “середній індекс для вибірки”. Під 

час проведення кореляційного аналізу цей по-

казник порівнювався з відповідними кількісни-

ми ознаками рослин цього ж зразку салату лис-

ткового. Для кореляційного аналізу використо-

вувалися не тільки мутантні зразки, але й вихі-

дна форма, від яких вони були похідні. Тобто 

при формуванні первинної бази даних для про-

ведення кореляційного аналізу до блоку порів-

няльних відповідних показників якісних і кіль-

кісних ознак мутантних зразків були додані ві-

дповідні дані по вихідній формі. Формування 

бази даних кількісних ознак проводилося за ре-

зультатами трьохрічних (2012–2014 років) біо-

метричних вимірювань у польових умовах по-

казників росту рослин салату листкового як ви-

хідних форм, так і похідних від них мутантних 

зразків покоління М2–М4. Дані щодо особливо-

стей прояву кількісних ознак мутантних зразків 

салату листкового відображені в роботі 

(Kondratenko S.I., 2018).  

Результати кореляційного аналізу засвідчили, 

що для групи філогенетично споріднених геноти-

пів, яка була утворена сортом Сніжинка (К-7374) 

та похідними від нього 8 мутантними генотипами 

статистично достовірними виявилися значення ко-

ефіцієнту рангової кореляції Спірмена (rs) між по-

казником “середній індекс для вибірки” та трьома 

кількісними ознаками “висота розетки рослин” (rs 

= 0,552), “найбільша довжина листка” (rs = 0,485), 

“урожайність” (rs = -0,510). 

Для групи філогенетично споріднених геноти-

пів, яка утворена сортом Сніжинка (К-7374) та по-

хідними від нього 8 мутантними генотипами ста-

тистично достовірними виявилися значення кое-

фіцієнту кореляції між показником “Середній ін-

декс для вибірки” та трьома кількісними озна-

ками “Висота розетки рослин” (rs = 0,552), 

“Найбільша довжина листка” (rs = 0,485), “Уро-

жайність” (rs = -0,510).  

У 2015 році на кваліфікаційну експертизу до 

системи державного сортовипробування було пе-

редано 1 сорт салату листкового мутантного по-

ходження Мажор (рис. 1).  
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Рисунок 1. Зовнішній вигляд листкової розетки 

рослини у період господарської придатності сорту 

салату листкового мутантного походження Мажор 

 

Сорт створений на основі мутантного зразку 

[Сніжинка (ДМС, 18 год.)] (К-7396), який одер-

жано у 2011 році в результаті передпосівної об-

робки хімічною речовиною мутагенної дії ДМС 

(концентрація – 0,02 %, експозиція дії – 18 год.) 

насіння сорту Сніжинка (К-7374).  

Схема створення сорту складалася з наступ-

них етапів: добір індивідуальних відборів мутан-

тних генотипів рослин за комплексом якісних і 

кількісних ознак, відмінних від вихідних форм у 

розсаднику покоління М1 (2011 р.); оцінка і розм-

ноження індивідуальних відборів у розсадниках 

мутантного покоління М2 і М3 на вирівняність і 

однорідність прояву якісних ознак, відбір конста-

нтних форм за комплексом господарсько-цінних 

кількісних ознак (2012–2013 рр.); оцінка мутант-

них ліній за комплексом господарсько-цінних 

ознак у розсаднику конкурсного сортовипробу-

вання (2014–2015 рр.).  

Сорт середньостиглий, з тривалістю періоду 

діб від масових сходів до товарної стиглості 17 діб, 

урожайністю 10,03 т/га (у сорту-стандарту Сніжи-

нка (К-7344) – 6,2 т/га), посухостійкістю на рівні 7 

балів, вмістом сухої речовини – 6,6 % (у стандарту 

– 6,2 %), загального цукру – 1,12 % (у стандарту – 

0,7 %), вітаміну С – 24,39 мг/100 г (у стандарту – 

20,62 мг/100 г).  

Розрахована економічна ефективність від 

впровадження створеного сорту Мажор, який ре-

комендується для вирощування у відкритому 

ґрунті мала наступні складові собівартості: фонд 

заробітної плати, матеріальні витрати (паливно-

мастильні матеріали, витрати на зрошення, амор-

тизаційні відрахування, загальновиробничі та за-

гальногосподарські витрати. Економічну ефекти-

вність розраховували в середньому за 2–3 роки, 

впродовж яких тривало сортовипробування. За-

гальні витрати на вирощування нового сорту са-

лату листкового у відкритому ґрунті на 1 га посі-

вної площі дещо перевищували стандарт за раху-

нок збільшення витрат на збирання і перевезення 

додаткової продукції і становили 112,08 тис. грн. 

(табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Економічна ефективність і рен-

табельність вирощування нового сорту салату 

листкового Мажор за результатами конкурсно-

го сортовипробування, середнє за 2014–2015 

рр.  

 

Показник 
Сорт салату листкового  

Сніжинка, st Мажор 

Площа, га 1 1 

Урожайність, 

т/га 
6,38 10,03 

Виручка від 

реалізації *, 

тис. грн. / га 

159,50 271,50 

Витрати на ви-

робництво, 

тис. грн. / га 

77,50 112,08 

Економічний 

ефект, 

тис. грн. / га 

– 77,42 

Рівень рента-

бельності, % 
106 142 

Примітка. * – За середніми цінами 2018 р. 

(25,0 грн. / кг). 

 

Витрати на вирощування сортів салату лист-

кового та економічну ефективність розрахову-

вали згідно технологічних карт, розроблених в 

ІОБ НААН, за розцінками 2018 року Sabluk P.T., 

Mazorenko D.I., Maznev G.E. at et. (2004). [23]. У 

розрахунках економічної ефективності виро-

щування сортів прийнято фактичні витрати на 1 

га площі. За розрахунковими показниками, рен-

табельність вирощування сорту Мажор стано-

вила 142 %, економічний ефект – 77,42 грн./га. 

Собівартість продукції новоствореного сорту 

зменшилася на 25 % у порівнянні зі стандартом 

і становила 10,3 тис. грн./т.  

У розрахунках економічної ефективності 

вирощування сорту прийнято фактичні витрати 

на 1 га площі. 

Висновки. Як свідчать одержані дані най-

більш ефективним на сорті Сніжинка (К-7374) ви-

явився препарат ДМС, передпосівна обробка на-
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сіння яким індукувала формування 5 мутантних 

зразків, 3 мутантні зразки були отримані в ре-

зультаті передпосівної обробки насіння γ-

опромінюванням у різних дозах. Серед 5 мутант-

них генотипів, одержаних в результаті обробки 

препаратом ДМС, один мав середній рівень коре-

ляційного зв'язку із вихідною формою (0,3 < rs < 

0,6), чотири мали сильний зв'язок (rs > 0,6). За 

проявом асоціації ознак, що визначають фенотип 

листкової пластинки найбільш контрастними по-

рівняно із вихідною формою виявилися 2 мутан-

тні зразки – [Сніжинка (7 кР)] (К-7402) і [Сні-

жинка (ДМС, 6 год.), мф-1] (К-7392(1)). 

Досліджені кореляційні зв’язки дають можли-

вість у подальшій селекційній роботі проводити 

добір високопродуктивних генотипів салату лис-

ткового на ранніх етапах онтогенезу рослин за 

асоціацією якісних ознак, що визначають фено-

тип листкової пластинки. Усі виявлені значення 

коефіцієнту рангової кореляції Спірмена (rs) від-

носилися до діапазону середніх за силою кореля-

ційних зв’язків. Особливо корисним для подаль-

шої селекційної роботи є виявлені кореляційні 

зв’язки між непараметричним критерієм, що ви-

значає відмінність фенотипу листкової пластинки 

за асоціацією якісних ознак та трьома кількісни-

ми ознаками, які визначають структуру урожай-

ності рослин – “Найбільша довжина листка”, “Кі-

лькість листків на одній рослині” і “Урожай-

ність”.  
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