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ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ПЕРСИКА РІЗНИХ СОРТІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО 

СТЕПУ УКРАЇНИ 
Стаття присвячена всебічному дослідженню основних аспектів формування врожайності персика залежно від впливу 
сортових особливостей та погодних умов років проведення досліджень для коригування основної нормуючої обрізки 
насаджень. В роботі визначено структуру річного приросту дерев залежно від генотипу сортів та умов року, щільність 
закладання генеративних бруньок на різних типах приростів, сумарну кількість плодових бруньок на деревах перед 
уходом в зиму. Виділено сорт Посол миру як той, що має найвищий потенціал продуктивності.
В результаті проведених досліджень встановлено, що для отримання запланованого врожаю на рівні 15-20 т/га зі 
збереженням високої якості плодів, у дерев персика сорту Посол миру під час нормуючої обрізки необхідно видаляти до 
70% однорічного приросту, у сортів Кримський феєрверк, Сказка і Редхавен – 60-65% і у сортів Ювілейний Сидоренка 
та Віре¬¬нея – лише 30-40%.
Ключові слова: структура річного приросту, диференціація генеративних бруньок, програмування врожайності, 
персик, сорти
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FORMATION OF POTENTIAL PRODUCTIVITY OF DIFFERENT PEACH CULTIVARS IN THE CONDITIONS OF THE 
SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE
The article is devoted to a comprehensive study of the main aspects of peach yield formation depending on the influence 
of cultivar characteristics and weather conditions of the research years in order to adjust main yield-regulating pruning of 
orchards. Unlike other temperate fruit crops, peach cultivation technology includes strong annual pruning of the trees to 
maintain sufficient tree vigour and regulate the crop load. The aim of the research was to determine the influence of cultivar 
peculiarities and weather conditions on the total formation of flower buds on one tree with subsequent adjustment of cultivar-
specific pruning to obtain stable yields of high quality peach fruits.
The research was carried out in a field experiment during 2017-2019 in the Southern Steppe of Ukraine in the orchard of 
7-9 years of age on 6 peach cultivars. Observations included analysis of weather conditions of the zone, determination of the 
structure of annual tree shoot growth depending on cultivar genotypes and conditions of the year, density of generative buds 
on different types of shoots, total number of flower buds on trees before dormancy, statistical analysis of experimental data.
‘Posol myru’ cultivar was the most vigorous in the conditions of the study (total annual shoot growth of trees at the level of 
151.2 m), while ‘Yuvileinyi Sydorenka’ and ‘Vireneia’ cultivars were the least vigorous (96.2 and 98.3 m, respectively). In 
the structure of total shoot growth, the share of mixed annual proleptic shoots amounted to 53-80%, of summer sylleptic 
shoots – 5-16%, and of spurs – 3-23%. ‘Redhaven’ and ‘Krymskyi feierverk’ cultivars had the highest flower bud density on 
mixed annual shoots, where the bulk of the peach yield is concentrated – 51.0 and 51.3 buds per 1 running m of the shoot 
on average for three years of the research, respectively. It should be noted that this index significantly depended on both 
cultivar characteristics and weather conditions during the generative bud differentiation. ‘Posol myru’ cultivar was selected 
as the one with the highest productivity potential – an average of 6210 generative buds on a tree, which was 1.1-2.2 times 
higher than other cultivars.
As a result of the research it was determined that in order to obtain the planned yield of 15-20 t/ha while maintaining high 
quality of the fruits, up to 70% of annual shoot growth should be removed during pruning of peach trees of ‘Posol myru’ 
cultivar, 60-65% – for ‘Krymskyi feierverk’, ‘Skazka’ and ‘Redhaven’ cultivars, and only 30-40% – for ‘Yuvileinyi Sydorenka’ 
and ‘Vireneia’ cultivars.
Key words: structure of annual growth, differentiation of generative buds, productivity programming, peach, cultivars
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Постановка проблеми
Персик – провідна кісточкова культура в світі, площі 

насаджень якої за останні 20 років збільшились у 1,2 
рази, а валовий збір – у 1,9 разів і в 2019 році сягнув 
25,7 млн. т [4]. В Україні щорічно виробляють 20-25 тис. 
т плодів персика, а промислові насадження зосереджені 
переважно в зоні Степу України [17]. Така популярність 
культури пов'язана з високими десертними та дієтичними 
якостями плодів, а також розтягнутим періодом плодоно-
шення сортів, що дозволяє подовжити період споживання 
продукції у свіжому вигляді.

На відміну від інших плодових культур помірного 
клімату, які формують основну масу на спеціалізованих 
плодових утвореннях, до 80-90% плодів персика 
закладається на змішаних приростах минулого року. Такі 
біологічні особливості вимагають специфічного підходу 
до агротехніки персика – агресивної щорічної обрізки 
дерев з видаленням значної частки однорічного приро-
сту для підтримання достатньої сили росту дерев. Крім 
того, саме обрізка є основним інструментом регулювання 
навантаження дерев персика врожаєм [13]. Саме тому 
дуже важливим та актуальним є визначення потенційної 
врожайності насаджень за закладанням генеративних 
бруньок, для коригування ступеня основного обрізування 
під заплановані врожай та якість плодів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
диференціацію генеративних бруньок та формування 
майбутнього врожаю персика спливає низка факторів, се-
ред яких навантаження дерев урожаєм [10], радіаційний 
режим насаджень [7], активність фітогормонів в росли-
нах [8], удобрення [3] та ін. Проте основними параме-
трами, які визначають величину врожайності та якість  
плодів, є генотип сорту та його адаптованість до кон-
кретних ґрунтово-кліматичних умов регіону вирощуван-
ня [11, 12]. Саме тому, важливо визначати потенційну 
врожайність окремо для кожного досліджуваного сорту, 
адже вони можуть сильно різнитися як за щільністю за-
кладання генеративних бруньок, так і за співвідношенням 
приростів різних типів в загальній структурі річного при-
росту [14, 18, 19].

Крім того, при визначенні ступеня закладки ге-
неративних органів на деревах необхідно враховува-
ти погодні умови року, особливо під час перших стадій 
диференціації плодових бруньок, тобто в літньо-осінній 
період. При цьому,  дослідники вказують, що тенденції 
до глобальної зміни клімату в бік потепління призводять 
до підвищення температури, зниження суми опадів та 
відносної вологості повітря в період диференціації гене-
ративних бруньок плодових культур [1, 2, 5], тому дані 
щодо формування насадженнями продуктивності потре-
бують постійного моніторингу та оновлення.

Метою досліджень було визначення впливу біології 
сортів і погодних умов на сумарну закладку генеративних 
бруньок на одному дереві з подальшим коригуванням со-
ртового нормуючого обрізування для отримання сталих 
врожаїв високоякісних плодів персика.

Методи та умови проведення досліджень
Дослідження було проведено у 2017-2019 рр. в на-

садженнях Навчально-методичного центра Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дми-
тра Моторного (Мелітопольський район Запорізької 
області) 2011 року посадки. Вивчалися 6 сортів перси-
ка, з яких – Кримський феєрверк, Сказка і Посол миру 
– селекції Нікітського ботанічного саду (Крим), Віренея і 
Ювілейний Сидоренка – селекції Мелітопольської дослідної 
станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка  ІС НААН та 
інтродуктивний сорт Редхавен (США). Схема розміщення 
дерев в саду 5 х 3 м, форма крони дерев – поліпшено 
чашоподібна, повторність трьохкратна. Ґрунт дослідної 
ділянки – чорнозем південний легкосуглинковий. Сад не 
зрошується. Агротехнічні заходи у саду – загальноприйняті 
для зони Південного Степу України. Повторність варіантів 
досліду – 3-кратна по 8 дерев у кожній повторності.

Обліки та спостереження виконувались згідно «Ме-
тодикою проведення польових досліджень з плодови-
ми культурами» [16]. Погодні умови протягом років 
дослідження аналізували за даними Метеорологічної 
станції м. Мелітополь. Математична обробка результатів 
досліджень виконувалась за Б.О. Доспєховим [15] з вико-
ристанням програмного забезпечення Minitab 16.

Результати досліджень
Персик - найбільш теплолюбна листопадна плодо-

ва порода зон помірного клімату. Промислова культура 
його зосереджена в регіонах з сумою активних темпера-
тур (більше 10 °С) протягом вегетації вище 3000 °С з до-
вжиною безморозного періоду більше 200 діб і абсолют-
ного мінімуму температури повітря до мінус 21-22 °С. При 
зниженні температур до мінус 22-25 °С спостерігається 
часткова або повна загибель генеративних бруньок пер-
сика.

Зими 2017-2018 і 2018-2019 рр. були відносно тепли-
ми, пошкодження генеративної сфери спостерігалося на 
рівні 7-25%, тому врожай персика залежав в основному 
від суми річного приросту, диференціації генеративних 
бруньок і умов цвітіння.

Нестійкі погодні умови у зимово-весняний період 
2019-2020 рр. негативно вплинули на генеративну сферу 
персика. Зниження температури повітря до мінус 16,5 °С 
на початку лютого після тривалого потепління виклика-
ло пошкодження квіткових бруньок персика на рівні 32-
58%. Навесні на початку вегетації у фазу рожевого бутона 
(02.04.2020 р.) за даними Мелітопольської метеостанції 
спостерігалося зниження температури повітря до мінус 
5,4 °С, а за показниками мобільної метеостанції ТОВ «ВКФ 
«Мелітопольська черешня» на території садів, температу-
ра знижувалась до мінус 8,6 °С, і, як наслідок цього, була 
відмічена загибель генеративних бруньок персика на рівні 
98-100%.

Сумарна довжина річного прироста відображує силу 
вегетативного роста дерева за вегетаційний період. Під 
час аналізу даного показника було виявлено, що сорти, 
які вивчались, у 7-9-річному віці мають різну пагоноут-
ворювальну здатність. Середня за 3 роки досліджень до-
вжина сумарного річного приросту коливалась у межах від 
96,2 та 98,3 м у сортів Ювілейний Сидоренка та Віренея, 
відповідно, до 151,2 м у сорту Посол миру (табл. 1).

Таблиця 1
Сумарний річний приріст дерев персика, м (2017-2019 рр.)

Сорт 2017 р. 2018 р. 2019 р. Середнє

Кримський феєрверк 121,7 126,4 137,2 128,4 b

Ювілейний Сидорен-
ка 143,1 89,3 56,4 96,2 c

Віренея 119,2 117,4 58,3 98,3 c

Сказка 124,0 188,9 77,2 130,0 b

Редхавен 115,9 114,5 121,0 117,1 b

Посол миру 141,7 163,9 148,1 151,2 a
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*В даній та подальших таблицях: різні літери в стовпці 
вказують на наявність достовірної різниці між варіантами 
(p > 0,05)

Основна маса плодів персика формується на змішаних 
річних приростах, тому одним з важливих показників 
є співвідношення різних їх типів в структурі сумарного 
річного приросту. Зі збільшенням віку дерев, знижується 
кількість передчасних пагонів, які утворюються на при-
ростах довжиною більше 40-60 см, а кількість скороче-
них (довжиною до 20 см), навпаки, збільшується. Проте 
ця тенденція не була постійною, тому що річний приріст 
пов’язаний з навантаженням врожаєм, який в свою чергу 
залежить також від зимових пошкоджень та умов цвітіння.
У сумарному прирості 2017 року на частку змішаних 
річних приростів припадало 50-70%, передчасних пагонів 

– 20-40%, і скорочених – 7-10%, у 2018 році 50-80%, 
1-10% і 18-49% відповідно по типах приростів, а у 2019 
році змішані річні прирости склали 60-90%, передчасні 
– 1-10% і скорочені – 9-10% у всіх сортів за винятком 
сорту Ювілейний Сидоренка, в якого останній показник 
знаходився на рівні 40%.
В середньому за три роки досліджень спостерігалась со-
ртова різниця в співвідношенні типів річних приростів у 
сумарній довжині: найбільша сумарна довжина змішаних 
приростів була характерна для сорту Сказка, част-
ка яких складала 80%, а найменша – сорту Ювілейний 
Сидоренка – 53% (табл. 2). По передчасних приростах 
спостерігалась зворотна тенденція: найбільша довжина 
була відзначена у сорту Ювілейний Сидоренка – 16%, а 
найменша – у сортів Сказка (5%) і Віренея (7%). 

Таблиця 2
Співвідношення типів приростів у сумарній довжині річного приросту, 

середнє за 2017 – 2019 роки

Таблиця 3
Закладка генеративних бруньок по різних типах річних приростів в 2017-2019 рр., 

шт./погонний м приросту

Сорти Співвідношення типів приростів, %

змішані річні передчасні скорочені

Кримський феєрверк 75 12 13

Ювілейний Сидоренка 53 16 21

Віренея 76 7 17

Сказка 80 5 15

Редхавен 63 14 23

Посол миру 73 14 13

Сорти Типи річних приростів

Змішані річні передчасні Скорочені

Кримський феєрверк 51,3 a 26,3 bc 53,3 b

Ювілейний Сидоренка 27,0 b 20,7 c 36,0 c

Редхавен 51,0 a 39,0 a 53,7 b

Сказка 49,3 a 25,7 c 57,0 a

Віренея 32,3 b 24,7 c 52,7 b

Посол миру 45,3 a 32,0 b 61,7 a

Середнє по сортах 35,9 28,1 52,4

На змішаних річних приростах, де зосереджена ос-
новна маса врожаю персика, за щільністю закладки гене-
ративних бруньок (в середньому за три роки досліджень) 
виділилися сорти Редхавен – 51,0 шт./погонний м і 
Кримський феєрверк – 51,3 шт./пог. м.  Близькими до 
них були результати по сортах Сказка і Посол миру 
- 49,3-45,3 шт./пог. м, і найменші по сортах Віренея – 
32,3 і Ювілейний Сидоренка – 27,0 шт./пог. м (табл. 3). 
Отримані результати узгоджуються з даними американсь-
ких дослідників [6], згідно з якими на різних сортах пер-
сику закладається 39,2 шт./пог. м. генеративних бруньок 
(в нашому дослідженні – 35,9 шт./пог. м.).

У 7-9-річних дерев, коли вони вже навантажені 
врожаєм і відсутнє зрошення, передчасних пагонів 
утворюється небагато, проте закладка генеративних бру-
ньок на них відбувається досить активно (від 20,7 шт./
пог. м у сорту Ювілейний Сидоренка до 39,0 шт./пог. м у 
сорту Редхавен), вони є більш морозостійкими порівняно 
з бруньками на змішаних приростах і також є потенціалом 
майбутнього врожаю [9]. Найвища щільність закладання 
генеративних бруньок була відмічена на скорочених при-
ростах – в середньому 52,4 шт./пог. м. Даний показник 
меншою мірою залежав від впливу умов року та генотипу 
сортів, порівняно з іншими типами приростів.

Погодні умови під час диференціації генеративних 
бруньок по роках значно коливалися, що відобразилося 
на показниках, що вивчалися. В порівнянні з червнем - 
серпнем 2016 року, в 2017 році в ці ж місяці температура 
була на 2-5% нижче, а опадів випало на 80% більше, 

що створило кращі умови для диференціації квіткових 
бруньок. В середньому по сортах, в 2017 році щільність 
закладки бруньок на змішаних річних приростах була на 
рівні 47-72 шт./пог. м (табл. 4).
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Таблиця 4
Закладка генеративних бруньок на змішаних  річних приростах персика в 2017-2019 рр., 

шт./погонний м приросту

Таблиця 5
ЗПотенційна продуктивність різних сортів персика 
(кількість генеративних бруньок на 1 дереві, шт.)

Погодні умови літа 2018 року для процесу 
диференціації бруньок склалися гірше, ніж у 2017 році, 
коли середньодобова температура в червні-липні була 
вище на 5-6%, а опадів – на 22% менше. Це вплинуло 
на зниження щільності закладки генеративних бруньок 
в 2,0 рази, тобто потенціал урожайності в 2019 році був 
меншим на 30-70%, ніж у 2018 році. Погодні умови влітку 
2019 року були більш сприятливими, тому щільність за-
кладки генеративних бруньок в середньому по сортах 
перевищила цей показник минулого року на 31%.

Закладка генеративних бруньок по довжині річного 
приросту залежить від типів плодових утворень та погод-
них умов. В середньому за роки досліджень для більшості 

сортів спостерігалось рівномірне розташування бруньок 
по довжині приросту, за винятком сортів Ювілейний Си-
доренка та Посол миру, де 80-85% майбутніх квіток було 
розташовано в апікальній та центральній частинах паго-
ну. Ці дані дозволяють вносити деякі корективи щодо до-
вжини обрізки досліджуваних сортів.

Результати досліджень сумарної довжини приро-
сту, співвідношення типів приростів, щільності закладки 
генеративних бруньок дають змогу визначити сумарну 
кількість плодових бруньок, що закладаються на одно-
му дереві, тобто величину потенційної продуктивності 
досліджуваних сортів персика (табл. 5).

Розрахункові дані вказують, що в середньому за роки 
досліджень найбільшою потенційною продуктивністю 
характеризується сорт Посол миру (6210 генеративних 
бруньок/дерево). У сортів Кримський феєрверк, Сказка, 
Редхавен  цей показник був на 10-13% нижче. Найменші 
показники потенційної продуктивності були відзначені у 
сортів персика Ювілейний Сидоренка та Віренея - 2853 та 
3215 генеративних бруньок/дерево.

Висновки. Отримані результати необхідно 
обов’язково враховувати при нормуванні врожаю під час 
обрізки. Відомо, що при заданих параметрах крони за 
схеми розміщення дерев 5 х 3 м для отримання заплано-
ваного врожаю на рівні 15-20 т/га (за умови збереженості 
90-100% плодових бруньок взимку) необхідно залиша-
ти на дереві до 2000 генеративних бруньок. Враховуючи 
це, у дерев сорту Посол миру під час обрізки необхідно 
видаляти до 70% однорічного приросту, у сортів Кримсь-
кий феєрверк, Сказка і Редхавен - 60-65% і у сортів 
Ювілейний Сидоренка та Віренея - лише 30-40%.
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