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In most combinations, the expressions of performance were characterized by a large 

difference. Maximum it was in the combination of Bagryana × 89.202s79 – 3140 g/nest. At the 

same time, we believe that the lower value of the limits of the manifestation of the sign plays far 

not a decisive role in the size of average population productivity. For example, in the block of 

populations with a pollinator of the Irbid variety, the average value of the indicator was 800 g/nest 

or more. Among them in one – 09.236s1 × Irbitska minimum limit value was 10 g/nest. The 

largest average value of the indicator was characterized by the population of Bagryana × 

89.202s79 – 1679 g/nest. To a lesser extent, it concerned the combination of Bagryana × 

90.729/14 – 978 g/nest. At the same time, in the two populations of this block with backcrosses 

08.194/107 and 10.3/1, the average expression of the indicator, respectively, was 351 and 216 

g/nest. A significant difference was found between the combinations of the proportion of offspring 

with a higher expression of productivity than in the best parent form. The maximum fraction of 

such material took place in the population of Bagryana × 89.202s79 – 86 %. The high positive 

relationship between the indicators is established – r = + 0,86. Valuable for the characterization of 

progeny in terms of productivity was its share with an expression of more than 1000 g/nest, which 

was confirmed by high positive values of the correlation coefficient between them – r = +0,90. 

Key words: potatoes, interspecific hybrids, first bulb generation, productivity. 
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Постановка проблеми. Популярність сортів картоплі у населення України 

значною мірою визначається їхніми кулінарними властивостями, адже переважно її 

вживають у переробленому вигляді. Існує чимало показників, які характеризують 

бульби з позиції столових якостей. Окремі з них визначають напрям їхнього вико-

ристання, що знайшло відображення у загальній характеристиці сортів. Наприклад, 

за типом розварюваності бульб сорти поділяють на салатні (тип А), для приготу-

вання супів, салатів, а також підсмажування (тип В), для відварювання, приготу-

вання пюре (тип С) і для відварювання, запікання, приготування пюре (тип D) [1].  

Враховуючи те, що вже тривалий час основним методом селекції картоплі є 

міжвидова гібридизація, важливо знати прояв кулінарних властивостей бульб 

вихідного селекційного матеріалу, створеного на цій основі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розварюваність бульб картоплі 

залежить від багатьох причин. Загальновідомо, що сорти з підвищеним і високим 

умістом крохмалю в бульбах розварюються краще, ніж із низьким. Тут відіграє 

роль співвідношення між кількістю білка і крохмалю [2]. У процесі нагрівання 

зерна крохмалю розбухають, а клітини стають округлішими і легше відокрем-

люються одна від одної. 

Певну роль відіграє міцність з‟єднування клітин між собою пектиновими 

речовинами. За втрати ними цементуючих властивостей бульби більше розварю-
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ються. Особливо важлива велика розварюваність бульб для приготування однорід-

ної маси пюре. 

Постановка завдання. З огляду на викладене завданням нашого дослід-

ження було оцінити міжвидові гібриди картоплі, їхні беккроси за розварюваністю 

бульб, виявити залежність між проявом цієї ознаки та інших кулінарних, а також 

господарсько цінних. 

Як вихідний матеріал використано складні міжвидові гібриди картоплі, їхні 

беккроси, одержані за участю диких мексиканських видів, що характеризуються 

численними цінними агрономічними ознаками. Оцінювали розварюваність у про-

цесі дегустації за загальноприйнятою шкалою: 1 бал – бульби не розварюються, 3 – 

слабо розварюються, 5 – середньо розварюються, 7 – сильно розварюються, 9 – 

дуже сильно розварюються [3]. Перший облік проводили в жовтні – на початку 

листопада, а другий – у січні – на початку лютого. Як стандарти використані 

популярні та значно поширені сорти. Методика виконання дослідження загально-

прийнята в картоплярстві [4]. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчать отримані дані (табл. 1), умови 

років виконання дослідження вплинули на прояв ознаки. За першого обліку 

урожаю (2015 р.) не виявлено гібридів із нерозвареними бульбами. Модальним 

класом був з балом 5 – середня розварюваність. Відносно значна частина дослід-

жуваного матеріалу характеризувалася високим і дуже високим вираженням показ-

ника. Вважаємо, останнє зумовило середній прояв ознаки в 5,2 бала. 

Умови періоду вегетації картоплі у 2016 році виявилися дещо гіршими, ніж 

у попередньому, для прояву розварюваності бульб. Незважаючи на те, що в класі з 

нерозвареними бульбами були відсутні гібриди, частка їх у наступних двох була 

більшою порівняно з попереднім роком. Протилежне викладеному стосувалося 

класів із балами 7 і 9, що спричинило зниження середнього значення показника на 

0,2 бала.  

Ще інше відмічено за розподілом матеріалу у 2017 році за першого обліку. 

У двох гібридів бульби не розварювалися. Значна частина досліджуваного мате-

ріалу (на 15 % більше, ніж у 2015 р., та 12 % порівняно з 2016 р.) характеризувалася 

слабою розварюваністю бульб. Водночас у наступному класі частка гібридів була 

меншою, ніж у попередніх роках. Особливістю розподілу зразків у 2017 році також 

була їхня найбільша частина з дуже високим вираженням показника – 21 % за весь 

період дослідження. 

За першого обліку високий прояв ознаки у сортів-стандартів спостерігали у 

2017 і особливо 2015 рр., а в сорту Анатан у цей період отримані максимальні дані. 

Отож, у процесі осінньо-зимового зберігання здатність до розварювання 

бульб знижувалася. Наприклад, різниця між обліками у 2015 році за часткою 

гібридів, віднесених до першого класу, становила 2 %. Значно більше (10 %) їх 

було за другого обліку в класі з балом 3 – слабка розварюваність. Навпаки, дуже 

невелика частина зразків характеризувалася високим і дуже високим проявом 

ознаки. У результаті середнє вираження різниці прояву показника між обліками 

становило 0,5 бала, або 11 % від меншого його вираження.  
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Таблиця 1 

Розподіл міжвидових гібридів, їхніх беккросів за розварюваністю бульб  

за роками та періодом проведення дегустації 
Матеріал 

 

Оцінено, 

шт. 

Серед них із балами прояву ознаки, % Середнє, 

бал 1 3 5 7 9 

Урожай 2015 р., 1-й облік 

Гібриди 134 0 27 46 19 12 5,2 

Тирас, стандарт     х   

Анатан, стандарт     х   

Тетерів, стандарт    х    

Урожай 2015 р., 2-й облік 

Гібриди 202 2 37 42 12 7 4,7 

Тирас, стандарт    х    

Анатан, стандарт     х   

Тетерів, стандарт   х     

Урожай 2016 р., 1-й облік 

Гібриди 188 0 30 49 12 10 5,0 

Тирас, стандарт     х   

Анатан, стандарт     х   

Тетерів, стандарт   х     

Урожай 2016 р., 2-й облік 

Гібриди 154 0 50 41 8 2 4,2 

Тирас, стандарт     х   

Анатан, стандарт    х    

Тетерів, стандарт    х    

Урожай 2017 р., 1-й облік 

Гібриди 353 2 42 27 8 21 5,1 

Тирас, стандарт     х   

Анатан, стандарт     х   

Тетерів, стандарт   х     

Урожай 2017 р., 2-й облік 

Гібриди 166 1 53 29 7 10 4,4 

Тирас, стандарт    х    

Анатан, стандарт    х    

Тетерів, стандарт   х     

 

Із дещо іншими цифрами аналогічне спостерігали у 2016 році. У класі з 

балом 3 різниця у відносній кількості матеріалу сягала 20 %. Протилежне стосува-

лося останніх двох класів, а тому різниця середнього значення показника становила 

0,8 бала. Близькі дані одержані у 2017 році, а відмінність за середнім значенням 

показника була 0,7 бала. 

На підставі отриманих даних можна стверджувати про зниження розва-

рюваності бульб і в сортів-стандартів. Виняток становив сорт Тирас у 2016–

2017 рр. з однаковим проявом ознаки. Дуже нерівномірне вираження показника 

мало місце в сорту Анатан. В окремі роки (перший облік 2015 і 2017 рр.) він харак-
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теризувався максимальною розварюваністю бульб, проте в інших варіантах цього 

не спостерігали. 

Встановили залежність між проявом розварюваності бульб та іншими кулі-

нарними властивостями (табл. 2). Лише за поєднання водянистості бульб та їхньої 

розварюваності коефіцієнт кореляції був від‟ємним у всі роки та обліки. Переважно 

кореляція середня. Винятком став перший облік у 2016 році. Крім того, в усі роки 

за абсолютним значенням показник більший за другого обліку. 

Таблиця 2 

Залежність (r) між розварюваністю бульб та іншими їхніми кулінарними 

властивостями 

Рік Облік 
Консис-

тенція 

Борош-

нистість 

Водя-

нистість 
Запах 

Смакові 

якості 
Потемніння 

2015 
1-й +0,44 +0,70 -0,35 +0,26 +0,07 +0,41 

2-й +0,35 +0,49 -0,59 +0,17 +0,20 +0,31 

2016 
1-й +0,17 +0,26 -0,15 +0,13 +0,14 +0,19 

2-й +0,39 +0,69 -0,66 +0,04 +0,22 +0,42 

2017 
1-й +0,45 +0,45 -0,41 +0,04 +0,21 +0,28 

2-й +0,21 +0,51 -0,54 +0,15 +0,26 +0,27 

Середня та низька додатна залежність мала місце між розварюваністю 

бульб та їхньою консистенцією. У 2015 і 2017 роках коефіцієнт кореляції виявився 

вищим за першого обліку, а у 2016 році – за другого. 

Високою і додатною була залежність між розварюваністю бульб та їхньою 

борошнистістю за першого обліку у 2015 році. Дуже близьке значення показника 

мало місце під час другого обліку у 2016 році. Лише за першого обліку 2016 року 

кореляція між ознаками була низькою.  

Виявлений низький додатний зв‟язок між розварюваністю бульб і запахом, 

а також розварюваністю й смаковими якостями. У половини варіантів це також 

стосувалося потемніння м‟якуша варених бульб. Лише за першого обліку у 

2015 році та другого у 2016 році залежність між останніми показниками була 

середньою. 

Упродовж двох років із трьох максимальною розварюваністю бульб 

характеризувалися 15 беккросів. Їхнє походження показано в табл. 3. Воно свідчить 

про близькість родоводу окремих гібридів серед виділених за ознакою.  

Викладене стосувалося двох беккросів, які отримані з використанням 

самозапилення на першому етапі їхнього залучення в схрещування (материнською 

формою був гібрид 85.368с17). Аналогічне стосувалося трьох зразків: 08.193/16, 

08.194/133 і 08.195/89, у яких також використана однакова материнська форма – 

дворазовий беккрос. Згадані материнські форми можна успішно задіювати в 

селекції на розварюваність бульб. 

Певною цінністю характеризувався одноразовий беккрос від самозапилення 

міжвидового гібрида 88.416с1. У комбінації 08.187 він був материнською формою, 

а ще у двох: – 09.36 і 09.43 – запилювачем. Тобто його можна використовувати як у 

прямих, так і зворотних схрещуваннях за ознакою. 
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Таблиця 3 

Походження беккросів міжвидових гібридів із дуже сильною  

розварюваністю бульб (2015–2017 рр.) 

Польовий номер 
Ступінь 

беккросування 
Походження 

90.691/9 B
2
F2 85.368с17 х Гітте 

90.827с16 B
2
F2 85.368с17 х Воловецька 

90.733/27 B
2 

83.10/107 х Гітте 

91.285с5 B
2 

87.791с4 х Мавка 

01.29Г11 B
4 

91.318-6 х Поліська рожева 

04.16с10 B
3 

01.49Г76 х Сатіна 

08.193/16 B
3 

89.715с98 х Сантарка 

08.195/89 B
3 

89.715с88 х Жеран 

08.194/133 B
3 

89.715с88 х Тирас 

08.187/13 B
2
F2 88.416с1 х Сантарка 

09.36/3 B
5 

00.95/100 х 88.416с1 

09.43/2 B
2  

x B
4 

90.691/38 х 88.416с1 

10.6Г4 B
5 

05.2Г32 х Гранола 

10.6Г14 B
5
 Те саме 

10.6Г93 B
5
 Те саме 

 

Особливою селекційною цінністю для створення сортів із дуже сильною 

розварюваністю бульб характеризувалася комбінація 05.2Г32 × Гранола. 

Специфічна комбінаційна здатність компонентів схрещування за розварюваністю 

бульб зумовила виділення серед її потомства трьох беккросів з дуже високим 

проявом показника, що особливо цінне для практичної селекції. 

Окремим серед виділених беккросів властивий також високий прояв деяких 

або комплексу агрономічних ознак (табл. 4). Жоден із них не перевищив 

продуктивність кращого зі стандартів – сорту Анатан. Водночас близько половини 

виділених гібридів характеризувалися вищим проявом ознаки порівняно з іншими 

двома стандартами. 

Окремі гібриди з дуже високою розварюваністю бульб характеризувалися 

багатобульбовістю, а два з них – 90.691/9 і 90.827с16 – мали вище значення 

показника, ніж сорт Тетерів, якому властиве істотне вираження ознаки. Загалом у 

п‟яти гібридів середня кількість бульб у гнізді перевищувала 10 шт. У 

протилежність викладеному численні гібриди зав‟язували невелику кількість бульб 

у перерахунку на гніздо. Іноді це було менше, ніж у стандарту Тирас, що мав 

мінімальне вираження показника серед сортів.  

Аналогічне стосувалося середньої кількості товарних бульб у гнізді. 

Водночас потенціал беккросів у цьому плані великий. Наприклад, гібрид 90.691/9 

перевищував значення кращого стандарту – сорту Анатан удвічі. Мінімальним 

вираженням показника характеризувався гібрид 09.43/2: середня кількість товарних 

бульб у гнізді була у 1,8 раза меншою, ніж у сорту Анатан. 
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Таблиця 4 

Прояв агрономічних ознак у гібридів із дуже сильною  

розварюваністю бульб (2015–2017 рр.) 

Польовий номер 

гібрида, стандарт 

Продук- 

тивність, 

г/гніздо 

Кількість бульб, 

шт./гніздо 

Середня маса 

бульб, г 
Товар-

ність, 

% товарних усіх товарних усіх 

90.691/9 676 11,5 16,0 48 30 82 

90.827с16 544 9,0 13,5 50 40 82 

90.733/27 421 6,6 10,5 58 40 90 

91.285с5 604 5,7 10,7 78 39 81 

01.29Г11 492 4,1 5,8 111 85 92 

04.16с10 411 9,0 11,0 42 37 92 

08.195/89 633 6,3 7,7 98 82 93 

08.194/133 468 4,3 6,9 88 68 86 

08.187/13 694 4,3 9,0 157 77 97 

09.36/3 416 4,0 8,6 92 48 88 

09.43/2 395 3,2 5,0 97 79 79 

10.6Г4 501 4,4 6,5 104 77 91 

10.6Г14 340 3,6 5,6 89 61 92 

10.6Г93 422 4,8 6,9 81 61 92 

Тирас, стандарт 500 5,1 6,6 91 78 93 

Анатан, стандарт 945 5,7 8,3 152 114 92 

Тетерів, стандарт 490 5,3 11,1 76 43 84 

 

Близько третини гібридів мали середню масу однієї бульби меншу, ніж у 

сорту-стандарту Тетерів. Крім того, жоден не перевищив значення показника в 

сорту Анатан. Лише три беккроси характеризувалися вищою зав‟язуваністю 

товарних бульб, ніж ще один стандарт – сорт Тирас. Тобто цей показник поміж 

виділеного матеріалу проявився недостатньою мірою. 

Дещо інше стосувалося середньої маси товарних бульб. Беккрос 08.187/13 

перевищував за цим показником сорт-стандарт Анатан. Ще у двох зразків значення 

показника було більше за 100 г. Водночас у чотирьох гібридів середня маса 

товарних бульб виявилася меншою, ніж у сорту-стандарту Тетерів. 

Висновки. Виявлені відмінності в розподілі складних міжвидових гібридів 

картоплі за розварюваністю бульб. Вони стосувалися як років виконання дослід-

ження, так і обліків, хоча майже щорічно спостерігали весь спектр прояву ознаки. 

Найменша частка гібридів із низькою розварюваністю бульб виявлена за першого 

обліку у 2015 році – 27 %. Наступного року вона зросла на 3 %, а у 2017 році – ще 

на 12 %. Водночас різниця середнього значення показника за роками змінювалася 

лише на 0,2 бала. 

Більші відмінності в прояві розварюваності бульб виявлені за обліками. У 

класі 3 бали у 2015 році вони становили 10 %, у наступному – 20, а у 2017 році – 11. 
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Лише між проявом розварюваності бульб та їхньої водянистості коефіцієнт 

кореляції був від‟ємним і, за винятком першого обліку 2017 року, середнім. 

Додатна та в більшості варіантів середня залежність виявлена між розварюваністю 

бульб та їхньою консистенцією. За винятком першого обліку у 2016 році аналогічне 

стосувалося кореляції між розварюваністю та борошнистістю бульб, проте за 

першого обліку у 2015 році вона була на межі із сильною залежністю. Не виявлено 

навіть середньої залежності між розварюваністю бульб і запахом або смаком. В 

окремі роки вона була середньою між потемнінням варених бульб та їхньою 

розварюваністю. 

Виділені комбінації, батьківські форми (як запилювачі, так і материнські), 

серед потомства яких повторюються гібриди з дуже високою розварюваністю 

бульб. Серед цього матеріалу можливий високий прояв окремих або комплексу 

інших агрономічних ознак.  
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Кравченко Н., Подгаєцький А., Ставицький А. Розварюваність бульб 

міжвидових гібридів картоплі, їхніх беккросів 
Розварюваність бульб – дуже важлива характеристика кулінарних властивостей, а 

тому необхідно визначитися хоча б з фенотиповим проявом розварюваності бульб у 

вихідному селекційному матеріалі міжвидового походження, що й було завданням 

дослідження. 

Оцінювали розварюваність у процесі дегустації за загальноприйнятою шкалою, де 

балу 1 відповідала відсутня розварюваність бульб, 3 – слабка, 5 – середня, 7 – сильна, а балу 

9 – дуже сильна.  

Найменша частка гібридів зі слабкою розварюваністю бульб виявлена за першого 

обліку у 2015 році – 27 %. Наступного року вона зросла на 3 %, а у 2017 році – ще на 12 %. 

Водночас різниця середнього значення показника за роками змінювалася лише на 0,2 бала.  

Значно збільшилася частка досліджуваного матеріалу зі слабкою розварюваністю 

бульб за другого обліку порівняно з першим. У 2015 році різниця становила 10 %, 2016 – 

20, а 2017 – 13 %. Модальним виявився цей клас в результаті другого обліку у 2016 році та 

обох – у наступному. Максимальною частка гібридів зі середньою розварюваністю за обох 

обліків була у 2015 році та першого обліку – у наступному.  

У кожному з років та обліків виділені міжвидові гібриди, їхні беккроси з вищим 

проявом ознаки, ніж у кращого сорту-стандарту, що свідчить про високий потенціал 

досліджуваного матеріалу за розварюваністю бульб. Максимальна частка його із згаданим 

проявом ознаки мала місце за першого обліку у 2017 році – 21 %. Меншою (10–12 %) вона 

була за першого обліку у 2015 і 2016 роках та другого – у 2017 році. 

Середній прояв показника залежав як від року виконання дослідження, так і часу 

проведення обліків. Дуже близькі дані отримані в результаті першого обліку. Різниця між 
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гібридами за роками становила лише 0,2 бала. За результатами другого обліку вона 

складала 0,5 бала.  

Лише між проявом розварюваності бульб та їхньої водянистості коефіцієнт 

кореляції був від‟ємним і, за винятком першого обліку 2017 року, середнім. Додатна та в 

більшості варіантів середня залежність виявлена між розварюваністю бульб та їхньою 

консистенцією. За винятком першого обліку у 2016 році аналогічне стосувалося кореляції 

між розварюваністю й борошнистістю бульб, проте за першого обліку у 2015 році вона була 

на межі із сильною залежністю.  

Ключові слова: картопля, міжвидові гібриди, беккроси, розварюваність бульб, 

кореляція, походження. 

 

Kravchenko N., Podhaietskyy A., Stavytskyy A. Weldability of tubers of 

interspecific hybrids of potatoes, their backcross 
Weldability of tubers is a very important characteristic of culinary properties, which is 

why it is very important to determine at least the phenotypic manifestation of tuberculosis of the 

tubers in the initial selection material of interspecific origin, which was the task of the study. 

Evaluated weldability in the process of tasting according to the generally accepted scale, where 

ball 1 corresponded to the lack of welding tubers, 3 – weak, 5 – medium, 7 – strong, and ball 9 – 

very strong. 

The smallest proportion of hybrids with poorly welded tubers was found at the first record 

in 2015 – 27%. The following year, it increased by 3 %, and in 2017 – by another 12 %. At the 

same time, the difference in average value of the indicator over the years varied by only 0.2 

points.The proportion of investigated material with a weak weldability of tubers in the second 

record significantly increased compared to the first one. In 2015, the difference was 10 %, 2016 – 

20, and 2017 – 13. This class was modal as a result of the second record in 2016 and both in the 

next. The maximum percentage of hybrids with average welder in both records was observed in 

2015 and the first record in the next.In each of the years and records, interspecific hybrids, their 

backcross with a higher manifestation of the traits, than in the best standard-standard, are revealed, 

which testifies to the high potential of the investigated material on the weldability of tubers. Its 

maximum share with the mentioned manifestation of the trait took place at the first registration in 

2017 – 21 %. Less (10–12 %) it was for the first time in 2015 and 2016, and the second – in 

2017.The average indicator of the indicator depended on both the year of the study's 

implementation and the time of the accountancy. Very close data obtained from the first record. 

The difference between the hybrids over the years was only 0,2 points. According to the results of 

the second record, it was 0.5 points. Only between the manifestation of bulb roughness and their 

wateriness the value of the correlation coefficient was negative and with the exception of the first 

count in 2017, the average. Additionally and in most variants, the average dependence is detected 

between the tuber formation and their consistency. With the exception of the first record in 2016, 

the same was true for correlations between bulb sprouting and flouriness, but for the first time in 

2015, it was on the verge of a strong dependence. 

Key words: potatoes, interspecific hybrids, their backcrosses, cooking type, correlation, 

origin. 

 

 

 

 

 


