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Анотація. Встановлено, що ріст і розвиток кавуна залежить від його 

сортових особливостей. Обстеження на ураження хворобами виявило 

порівняно низьку стійкість всього сортименту кавуна проти фузаріозного 

в’янення. За вирощування кавуна безрозсадним способом у Лісостепу України 

першими вступили в плодоношення рослини сорту Північне сяйво (25 липня), що 

говорить про скоростиглість й адаптивність сорту в певних умовах 

вирощування. Однак сорт характеризувався низькою стійкістю проти 

фузаріозного в’янення, що вплинуло на товарну врожайність сорту (28,5 т/га).  

Відносно стійкими проти хвороби виявилися вітчизняні сорти Фаворит і 

Широнінський із ступенем розвитку хвороби 8,7-13,8%, які забезпечили 

урожайність товарних плодів від 39,8 до 41,6 т/га з середньою масою плодів 

3,6-3,9 кг.  
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Abstract. It is established that the growth and development of watermelon 

depends on the varietal characteristics. Examination for disease lesions showed 

relatively low stability of the entire assortment of watermelon against Fusarium wilt. 



During the growing of watermelon by the non-seedling way in forest-steppes of 

Ukraine the plants of the variety Northern Lights (July 25) started to fruit firstly, 

indicating the earliness and adaptability of the variety under the certain growing 

conditions. But the variety is characterized by low resistance to Fusarium wilt, which 

influenced the yield of marketable grade (28.5 t / ha).  

The domestic varieties Favorite and Shyroninskyy were the most resistant to the 

diseases, with the degree of illness 8,7-13,8%, that provided the productivity of 

commodity fruits from 39.8 to 41.6 t / ha with an average weight of fruit 3.6-3.9 kg. 

Key words: watermelon, variety, fruit, average weight, yield, stability. 

Серед баштанних культур широке застосування у кулінарії, переробній 

промисловості та медицині має кавун. Плоди культури використовують як у 

свіжому, так і в переробленому вигляді. Вони є джерелом важливих 

фізіологічно-активних речовин, які відсутні в інших рослинах або мають їх в 

недостатній кількості [1,3,5]. 

Цінність кавуна зумовлена хімічним складом їх плодів. Високий вміст 

розчинних цукрів, пектинових речовин, клітковини, мінеральних солей та 

вітамінів роблять м’якуш плодів цінним дієтичним продуктом харчування, 

лікувальним засобом проти атеросклерозу, гіпертонії, анемії, гепатиту, 

холециститу, малокрів’я, подагри та багатьох хвороб нирок. Пектинові 

речовини виводять з організму важкі метали та радіонукліди. Кавун є 

найкращим сечогінним засобом із всієї рослинної їжі. Він очищує організм, а 

особливо печінку і нирки від шкідливих речовин. Вміст цукрів у плодах може 

досягати 8-11%, причому 50-60% від суми цукрів складає фруктоза [1,4,5].  

Останнім часом виробники збільшують витрати на виробництво кавуна, 

що впливає на збільшення урожайності за рахунок удосконалення технології 

вирощування і впровадження сортів, які дають більш стабільні, надійні та 

високі врожаї. Враховуючи ту обставину, що сорти кавуна створені та 

вирощуються на півдні України, а зростання цін на паливо підвищує вартість 

плодів в центральних та північних регіонах через далекі відстані, то виникла 

необхідність вивчення сортименту культури, щоб впроваджувати кращий з них 



у виробництво для отримання більш дешевшої продукції в Лісостепу України. 

Метою досліджень є удосконалення технології на основі підбору 

високопродуктивних сортів кавуна з високою стійкість проти хвороб і 

шкідників для Лісостепу України. 

Матеріали і методика досліджень. Науково-дослідна робота з вивчення 

сортименту кавуна  проводилася протягом 2013-2014 рр. на колекційних 

ділянках кафедри овочівництва НДП «Плодоовочевий сад» НУБіП України за 

методикою однофакторних дослідів [2].  Об’єктами досліджень були сорти 

кавуна вітчизняної селекції (Огоньок, Північне сяйво, Фаворит, Широнінський, 

Макс Плюс) та сорт французької селекції (Чарльстон Грей). За контроль було 

взято сорт Огоньок. Технологія вирощування відповідала рекомендаціям щодо 

виробництва кавуна безрозсадним способом вирощування в певній зоні. 

Насіння всіх сортів висівали одночасно – 12 травня за схемою 140×70. 

На рослинах визначали поширення і ступінь ураження хворобами та 

пошкодження шкідниками [2]. Обліки на рослинах виконували від появи сходів 

до кінця вегетації під час проведення останнього збирання врожаю.  

Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що найбільш 

шкодочинною серед хвороб на рослинах кавуна було фузаріозне в’янення 

(Fusarium oxysporum Sochlecht) та звичайний павутинний кліщ (Tetranуchиs 

urticae Koch.) [1,5]. Фузаріозне в’янення – одне з найшкідливіших захворювань 

кавуна. Збудник хвороби проникає через корені та уражує судинну систему 

рослини, які гинуть внаслідок отруєння продуктами життєдіяльності гриба та 

перекриття судинних пучків. Одним з ефективних заходів боротьби з нею є 

створення і впровадження у виробництво стійких сортів і гібридів [3].  

Обстеження на ураження хворобами виявило порівняно низьку стійкість 

всього сортименту кавуна до фузаріозного в’янення (табл.).  

Встановлено, що ураження кавуна було вищим у сорту Огоньок 

(контроль), де розвиток хвороби вже на 15 липня досягнув 44,5 %, а на кінець 

вегетації – 70,2%. Поширення хвороби у сорту швидко прогресувало, що в 

кінцевому результаті сильно вплинуло на продуктивність рослин. 



Таблиця  

Розвиток фузаріозоного в’янення на рослинах сортів кавуна, % 

Сорт 
Дати обліку 

05.07 15.07. 29.07 12.07 31.08 

Огоньок 
(контроль) 8,3 44,5 51,5 62,3 70,2 

Північне сяйво 0 37,5 45,8 48,6 55,7 
Фаворит 0 0 0 3,8 8,7 
Широнінський 0 0 0 5,7 13,8 
Макс Плюс 0 0 18,8 20,5 26,2 
Чарльстон грей 0 0 16,5 21,7 35,6 

 

Більш розвиненою надземною масою характеризуються сорти Фаворит та 

Широнінський з довжиною головного стебла 235-244 см і кількістю листків 33-

34 шт./рослину, що вплинуло на їх стійкість проти хвороби. Наприкінці липня 

фузаріозне в’янення не виявлено у сортів Фаворит та Широнінський.  У них 

інтенсивність розвитку хвороби була нижчою, порівняно з іншими сортами та 

ступінь ураження складав на кінець вегетації 8,7-13,8 %. У сортів Макс Плюс та 

Чарльстон грей поширення хвороби відбувалося повільніше, ніж в інших сортів і 

на кінець вегетації ступінь ураження був меншим і становив 26,2-35,6 %. 

Поєднання високої температури повітря з його низькою вологістю в липні 

сприяли інтенсивному розмноженню павутинного кліща на рослинах кавуна. 

Заселеність шкідником виявилась у всіх сортів однаковою. Проти шкідника 

проводили обприскування вегетуючих рослин вітчизняним біологічним 

вітчизняним препаратом актофітом. В цілому, поширення павутинного кліща та 

ураження фузаріозним в’яненням обумовили менше формування врожаю 

всього сортименту кавуна. 

Товарна урожайність сортів, які досліджували коливалась в межах від 27,2 

до 41,6 т/га. Дослідженнями встановлено, що контроль поступається іншим 

сортам за величиною товарної частини врожаю. Серед сортів кавуна суттєво 

вищою товарною врожайністю відзначився сорт Фаворит із врожайністю 41,6 

т/га. Вища врожайність цього сорту зумовлена більшою кількістю товарних 



плодів на рослині та високою стійкістю проти хвороб, яка є найбільшою серед 

всіх досліджуваних сортів. Водночас сорт характеризується і високою 

середньою масою плодів – 3,6 кг. Незначну різницю за загальною та товарною 

врожайністю із сортом Фаворит, відмічено у сорту Широнінський (39,8 т/га). 

Сорт переважав контроль за товарністю продукції. Водночас, у сорту отримано 

меншу кількість плодів на рослині, що обумовило нижчу врожайність 

порівняно із сортом Фаворит. 

Сорти Огоньок і Північне сяйво були найскоростиглішими сортами, проте 

поступалися іншим сортам за стійкістю проти фузаріозного в’янення (55,7-

70,2%) і тому мали невисоку товарну врожайність (27,2-28,5 т/га).  

Таким чином, високою товарною врожайністю на інфекційному фоні 

характеризуються сорти кавуна Фаворит і Широнінський, які забезпечили 

урожайність товарних плодів від 39,8 до 41,6 т/га з середньою масою плодів 

3,6-3,9 кг.  
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