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Постановка проблеми. Картопля – одна з провідних культур, яка за раху-

нок великих потенційних можливостей спроможна забезпечувати високі й сталі 

врожаї [1; 2]. Завдяки широкому біологічному діапазону культура може забез-

печувати споживання молодої продукції протягом усього літньо-осіннього періоду. 

З появою нових перспективних гібридів селекції Львівського НАУ, що виділилися 

за комплексом господарсько цінних ознак, виникла потреба в їхній оцінці за 

динамікою нагромадження продуктивності в різні строки збирання. 

Постановка завдання. На сучасному агроринку України є широкий асорти-

мент сортів картоплі. Однак останніми роками спостерігаємо тенденцію до витіс-

нення сортів вітчизняної селекції іноземними сортами. Сорти іноземної селекції 

характеризуються високою врожайністю й товарністю бульб, але поступаються 

вітчизняним за стійкістю до хвороб [5].  

Метою наших досліджень було оцінити вихідний матеріал для створення 

сортів картоплі з формуванням урожаю в ранні періоди.  

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження проводили на полі нав-

чально-наукового центру Львівського НАУ. Ґрунт темно-сірий опідзолений, вміст 

гумусу – 2,64 %. Забезпеченість легкодоступними речовинами середня. Попе-

редник – озима пшениця. Висаджували бульби за схемою 70×35 см. Технологія 

догляду загальноприйнята для зони. Обліки проводили згідно з прийнятою методи-

кою [3; 4]. Дані з випробування у польових умовах деяких із наведених у статті 

гібридів висвітлені у [5–7]. За продуктивністю на 60-й день після садіння жоден із 

досліджуваних гібридів не перевищив сорт-стандарт Беллароса (508 г/кущ), а 

ліміти продуктивності коливалися в межах 256–412 г/кущ. Аналогічну ситуацію 

спостерігали і під час збирання на 70-й день (табл. 1).  

Під час копання бульб на 80-й день три з досліджуваних гібридів мали про-

дуктивність вищу, ніж у кращого сорту-стандарту за ознакою (Водограй), – 

660 г/кущ (різниця склала 26 г/кущ (11/15-12), 125 г/кущ (11/12-9), і 67 г/кущ 

(12/10-9)). На 90 день збирання врожаю після садіння всі гібриди, крім 02/10-40 і 

11/4-1, мали продуктивність вищу, ніж у сортів-стандартів.  

З даних табл. 2 видно, що станом на 70 день збирання бульби з найбільшою 

масою формував сорт Беллароса 72,9 г. У трьох із досліджуваних гібридів середню 

масу товарної бульби можна класифікувати як середню (маса >30 г), у двох – як 

дрібну. Порівняно з кращим сортом-стандартом за ознакою «середня маса цієї 

бульби» гібриди суттєво різнилися, про що свідчать дані НІР05. 

Кількість бульб під кущем, більшу, ніж у кращого сорт-стандарту, мали всі 

з досліджуваних гібридів. 
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Таблиця 1 

Динаміка накопичення маси бульб (середне за 2014–2016 рр.), г/кущ

Сорт, 

гібрид 

Селекцій- 

ний 

номер 

Строк збирання, днів після садіння 

60 70 80 90 

Беллароса, st  508 598 648 759 

Водограй, st  315 444 660 816 

Бородянська 

рожева × Скарб 

02/10-40 400 491 590 722 

Західна × 

Водограй 

11/4-1 412 519 650 707 

Західна × 02/12-

18 

11/15-12 334 450 686 876 

Західна × 

Луговська 

11/12-9 345 480 785 1015 

Краса × 00/35-7 12/10-9 408 506 727 836 

Зов × Невська 02/65-23 256 308 526 866 

 lim 256-412 308-519 590-785 707-1015 

 

Таблиця 2  

Господарсько цінні ознаки перспективних гібридів  

станом на 70 день після садіння 

Сорт, гібрид 
Селекцій- 

ний номер 

Середня 

маса 

однієї 

бульби, г 

До 

стандарту, 

± 

Кількість 

бульб під 

кущем, шт 

Уміст 

крохмалю,

% 

Беллароса, st  72,9 - 8,2 8,10 

Водограй, st  41,8 - 10,6 10,46 

Бородянська 

рожева × Скарб 

02/10-40 

37,4 -34,5 

13,1 7,60 

Західна × 

Водограй 

11/4-1 

26,7 -45,2 

19,4 6,80 

Західна × 02/12-

18 

11/15-12 

37,1 -34,8 

12,1 8,10 

Західна × 

Луговська 

11/12-9 

28,7 -43,2 

16,7 8,10 

Краса × 00/35-7 12/10-9 35,8 -36,1 14,1 6,70 

Зов × Невська 02/65-23 20,3 -51,6 15,1 8,20 

 lim 20,3-37,4  12,1-19,4 6,7-8,2 

 НІР 05 2,9    

Уміст крохмалю в гібридів станом на 70 день збирання можна класифі-

кувати як низький (6,7–8,2 %).  
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Висновки. Накопичення маси у досліджуваних гібридів інтенсифікувалося 

на 70-й день після садіння. Гібриди мають високу здатність зав‟язувати бульби (10 і 

більше у гнізді). Встановлено високий фенотиповий прояв продуктивності у 

досліджуваних гібридів. Запропоновано селекційним установам використовувати у 

гібридизації батьківські форми, за участі яких отримано гібриди.  
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Панасюк О., Коновалюк М. Селекція сортів картоплі з формуванням врожаю 

у ранні періоди за динамічних змін клімату Західного регіону країни 

З появою нових перспективних гібридів селекції Львівського НАУ, що виділилися 

за комплексом господарсько цінних ознак, виникла потреба в їхній оцінці за динамікою 

нагромадження продуктивності в різні строки збирання. 

Польові дослідження проводили на полі навчально наукового центру Львівського 

НАУ. За продуктивністю на 60-й день після садіння жоден із досліджуваних гібридів не 

перевищив сорт-стандарт Беллароса (508 г/кущ), а ліміти продуктивності коливалися в 

межах 256–412 г/кущ. Аналогічну ситуацію спостерігали і під час збирання бульб на 70-й 

день – продуктивність становила 596 г/кущ. 

На 80-й день три з досліджуваних гібридів мали продуктивність вищу, ніж у 

кращого сорту-стандарту за ознакою (Водограй) – 660 г/кущ. Різниця у гібридів склала:      

26 г/кущ у (11/15-12), 125 г/кущ у (11/12-9) і 67 г/кущ у (12/10-9). 

На 90-й день після садіння всі з досліджуваних гібридів, крім 02/10-40 і 11/4-1, 

мали продуктивність вищу, ніж у сортів-стандартів. 

Під час збирання на 70-й день бульби з найбільшою масою формував сорт 

Беллароса – 72,9 г. У трьох із досліджуваних гібридів середню масу товарної бульби можна 

класифікувати як середню (маса >30 г), у двох – як дрібну. 

Порівняно з кращим сортом-стандартом за ознакою «середня маса товарної 

бульби» гібриди суттєво різнилися, про що свідчать дані НІР05. 

Кількість бульб під кущем, більшу, ніж у кращого сорту-стандарту, мали усі з 

досліджуваних гібридів. 
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Уміст крохмалю в гібридів станом на 70-й день після садіння можна класифікувати 

як низький (6,7–8,2 %).  

Виділені гібриди характеризуються формуванням врожаю в середньоранній період 

з високою бульбоутворювальною здатністю. 

Ключові слова: картопля, сорт, продуктивність, крохмалистість, строки збирання. 

 

Panasyuk O., Konovalyuk M. Selective breeding of potato with formation of the 

harvest in the early period adapted to dynamic changes in the climate of the western region 

of Ukraine 

With the advent of new promising selective hybrids of Lviv NAU, distinguished by a 

complex of economically valuable features, there was a need for expediency of their estimation 

according to the dynamics of the accumulation of productivity at different terms of an assembly. 

Field studies on the dynamics of accumulation of harvest were conducted on the field of 

the educational center of the Lviv NAU. 

By productivity on 60th day after planting, none of the studied hybrids exceeded the 

standard sort Bellarosa (508 g/bush), and productive limits fluctuated within 256-412 g/bush. A 

similar situation was observed during harvesting on 70th day. Its productivity at the time of 

harvest was 596 g/bush. 

During the digging of tubers on the 80th day, 3 of the hybrids under investigation had a 

higher productivity than the best sort on the feature (Vodohray) 660 g/bush and the difference was 

26 g/bush (11/15-12), 125 g/bush (11/12-9), and 67 g/bush (12/10-9). 

On the 90th day of harvesting after planting, all hybrids except 02/10-40 and 11/4-1 had 

higher productivity than standard sorts. 

On the 70th day of harvesting, the largest number of tubers produced by the sort Bellarosa 

was 72,9 g. In three of the studied hybrids, the average mass of commercial tubers can be 

classified as medium (weight > 30 g) and two small ones. 

Compared to the best standard sort on the feature of the average weight of the commercial 

tubers, significantly differed as evidenced by data NIR05. 

The number of tubers under the bush greater than the best standard sort on the feature had 

all studied hybrids. 

The content of starch in hybrids on 70th day of harvesting can be classified as low (6,7–

8,2 %). 

Key words: potato, variety, productivity, starchy, time of harvesting. 
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Постановка проблеми. Цінними господарсько-біологічними якостями яб-

луні вважають: високу продуктивність, високу зимостійкість відносно інших 

плодових порід, величезну розмаїтість за строками дозрівання, здатність низки 

сортів до довготривалого зберігання плодів, що забезпечує їхнє споживання майже 


