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Дудар І., Литвин О., Бомба М., Дудар О. Перспективи виробничого використання нового сорту 
картоплі Княжа 

Подано характеристику нового, 2020 року реєстрації, нематодостійкого сорту картоплі Княжа, створеного у 
Львівському національному аграрному університеті. 

Відзначено актуальність створення й впровадження у виробництво нових сортів картоплі – ефективного і 
доступного засобу одержання стабільно високих врожаїв. 

Зауважено, що сучасна селекційна робота з картоплею дає змогу збільшити обсяги виробництва та 
покращити якісні показники бульб. 

Новостворені сорти картоплі Львівського національного аграрного університету мають практичну цінність 
для селекції та широко використовуються в сільськогосподарському виробництві.  

Для керування формотворчим процесом за врожайністю і отримання високопродуктивних нащадків у 
схрещування залучали найбільш урожайні батьківські форми.  

Встановлена ефективність використання у селекційній роботі батьківських пар із високою комбінаційною 
здатністю. За участі в комбінації схрещування сортів Мавка × Нароч створено сорт Княжа – середньостиглий, 
багатобульбовий, високопродуктивний, нематодостійкий, з підвищеною стійкістю до фітофторозу і добрими 
показниками якості.  

Описано основні морфологічні ідентифікаційні ознаки, урожайність, уміст крохмалю, товарність бульб, 
смакові якості, придатність до вирощування в умовах Полісся.  

Висвітлено результати випробування сорту картоплі Княжа закладами експертизи сортів рослин України 
(Волинський ОДЦЕСР, Житомирський ОДЦЕСР, Львівський ОДЦЕСР, Чернігівський ОДЦЕСР). 

Відзначено перевагу сорту Княжа за врожайністю (222,8 ц/га) над показниками усередненої врожайності 
сортів, що пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх років у зоні Полісся (190,3 ц/га).  

На підставі аналізу даних трирічного випробування Державної служби з охорони прав на сорти рослин сорт 
Княжа рекомендовано для поширення з 2021 року. 

Ключові слова: селекція, картопля, схрещування, сорт, господарська придатність, урожайність, якісні 
показники, випробовування.   

 
Dudar I., Lytvyn O., Bomba M., Dudar O. Prospects of production use of the new potato variety called 

Kniazha 
The scientific article describes the new, 2020 registred, nematode-resistant potato variety called Kniazha, created at 

the Lviv National Agrarian University. 
The urgency of creating and introducing of new potatoes varieties into production is an effective and affordable 

means of obtaining consistently high yields. 
It is noted that modern selection work with potatoes secures increase of production and improvement of tubers 

quality. 
Newly created varieties of potatoes of Lviv National Agrarian University have practical value for selection and are 

widely used in agricultural production. 
To control the formation process in terms of yield and to obtain highly productive offspring, the most productive 

parental forms were involved in crossbreeding. 
The efficiency of use of parent pairs with high combining ability in selection work is established. The Kniazha 

variety was created with participation of Mavka × Naroch varieties in the combination of crossing. The obtained variety is 
medium-ripe, multi-tuber, high-yielding, nematode-resistant with high resistance to late blight and good quality indicators. 
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The main morphological identification features, yield, starch content, marketability of tubers, taste qualities, 
suitability for cultivation in Polissya are described in the work. 

The results of testing of the Kniazha potato variety by the plant variety examination institutions of Ukraine are 
highlighted. 

The advantage of the Kniazha variety in terms of yield (222.8 c/ha) over the indicators of average yield of varieties 
that have passed state registration for the previous five years in the Polissia zone (190.3 c/ha) is noted by the authors. 

Based on the analysis of data of the three-year testing of the State Service of the Protection of Plant Variety Rights is 
recommended for distribution starting from 2021. 

Key words: selection, potatoes, crossing, grade, economic suitability, productivity, qualitative indicators, testing. 
 
Постановка проблеми. Створення й упро-

вадження у виробництво нових сортів сільсь-
когосподарських культур є найефективнішим і 
найдоступнішим засобом одержання стабільно 
високих урожаїв. 

Сучасна селекційна робота з картоплею дає 
змогу збільшити обсяг її виробництва, покращити 
якісні показники й забезпечити споживчі потреби 
населення України у продовольчій продукції. 

Зміни клімату, що спостерігаються останнім 
часом, змушують селекціонерів створювати висо-
копродуктивні сорти з адаптивними ознаками, які 
здатні ефективно використовувати ресурси нав-
колишнього середовища і переносити стресові 
навантаження, зумовлені діяльністю шкідливих 
організмів, різкими перепадами температур, не-
рівномірністю вологозабезпечення тощо.  

Важливими критеріями добору сортів 
картоплі є також і якісні характеристики: уміст 
сухої речовини, крохмалю, білка, технологічність 
за збирання, транспортування, зберігання, промис-
лової переробки тощо.  

Новостворені сорти картоплі Львівського 
національного аграрного університету відпові-
дають зростаючим вимогам сучасного сільсько-
господарського виробництва, мають практичну 
цінність для селекції та забезпечують формування 
сортових ресурсів країни.  

Пропозиції щодо впровадження нових 
сортів у виробництво ґрунтуються на узагаль-
нених даних державного сортовипробування з 
визначення критеріїв відмінності, однорідності та 
господарсько-цінних показників придатності 
сорту для поширення, виконаних в Українському 
інституті експертизи сортів рослин.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сучасне картоплярство України посідає вагоме 
місце в забезпеченні населення продуктами харчу-
вання і ґрунтується на досягненнях науково-
технічного прогресу. Успішний розвиток його 
значною мірою залежить від використання 
високопродуктивних сортів. 

Важливу роль сорту у підвищенні про-
дуктивності картоплі довели результати багатьох 
експериментальних досліджень [5–10]. 

Науковий колектив Львівського національ-
ного аграрного університету протягом досить 
тривалого часу працює над створенням нових 
сортів картоплі та їх впровадженням у вироб-
ництво. Сучасна селекційна робота спрямована на 
високу потенційну продуктивність сортів у 
поєднанні з якістю врожаю, стійкістю проти гриб-
них, вірусних і бактеріальних хвороб та іншими 
цінними ознаками [1–6]. 

 
Постановка завдання. Завданням дослі-

джень було створення перспективних, конкурен-
тоспроможних сортів картоплі з високими 
параметрами продуктивності і якості урожаю.  

Метою дослідження є висвітлення інфор-
мації основних біологічних особливостей і 
параметрів господарсько-цінних ознак нового 
сорту картоплі Княжа селекції Львівського націо-
нального аграрного університету. 

 
Виклад основного матеріалу. Недостатня 

поінформованість виробників щодо впровадження 
у виробництво нових сортів вітчизняної селекції є 
однією з причин низьких врожаїв бульб картоплі. 
Успіх гібридизації визначався спрямованим 
залученням до схрещування відповідних вихідних 
батьківських форм. Серед принципів добору 
батьківських пар для схрещування особливого 
значення надавали питанням використання сортів 
залежно від комбінаційної здатності. 

Для керування формотворчим процесом за 
врожайністю і отримання високопродуктивних на-
щадків у схрещування залучали найбільш вро-
жайні батьківські форми. Зокрема, попри численні 
поєднання, спрямовані на бажаний результат, у 
схрещуваннях брали участь і такі сорти, як Мавка 
та Нароч. 

Мавка. Створений у колишньому НДІ зем-
леробства і тваринництва західних районів 
України, нині Інститут сільського господарства 
Карпатського регіону НААН, схрещуванням 
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сортів Apta х Карпатська. Сорт універсального 
призначення, стійкий проти раку, має польову 
стійкість проти фітофторозу. Відрізняється 
високою стійкістю проти вірусних хвороб. 
Середньокрохмалистий (15,5–19,1 %), високовро-
жайний (60 т/га).  

Кущ прямостоячий, компактний, середньої 
висоти. Стебла галузисті. Листя сильнорозсічене. 
Суцвіття компактне, багатоквіткове. Квіти білі, 
ягодоутворення рідке. Бульби білі, короткоовальні 
й овальні, злегка сплюснуті з тупою вершиною. 
М’якоть біла, не темніє при зрізі і після варіння. 
Смакові якості відмінні. 

Нароч. Створений у колишньому Біло-
руському НДІ картоплярства і плодоовочівництва, 
нині РУП «НПЦ НАН Білорусі по картоплярству і 
плодоовочівництву» схрещуванням гібридів 1036-
057 × 955-075 з подальшим індивідуальним 
добором. Пізньостиглий, столового призначення. 
Стійкий проти раку і картопляної нематоди. 

Високоврожайний, середньокрохмалистий (15–
17 %). 

Кущ прямостоячий, високий. Стебла сла-
богалузисті. Цвітіння тривале. Квіти білі, 
ягодоутворення рідке. Бульби округло-сплюснуті з 
тупою верхівкою. Вічка мілкі. М’якоть кремова, 
смакові якості добрі. 

У комбінації схрещування сортів Мавка х 
Нароч виділено сіянець із селекційним номером 
322-92, який під назвою Княжа у 2018 р. був 
переданий у державне сортовипробування. Квалі-
фікаційна експертиза новоствореного сорту кар-
топлі ґрунтувалася на експериментальних дослі-
дженнях опису та аналізу морфологічних, біо-
логічних і господарсько-цінних ознак, визначенні 
їхньої придатності до використання в певних 
екологічних умовах з дотриманням агротех-
нологічних та методичних вимог. 

Опис основних морфологічних ознак сорту 
Княжа подано у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Морфологічні ознаки сорту картоплі Княжа 
Ознака Ступінь прояву 

- розмір великий 
- форма сферична 
- інтенсивність антоціанового забарвлення основи слабка 
- опушення верхівки відсутнє або дуже слабке 
- кількість кореневих кінчиків мало 

Світловий паросток 

- бічні пагони за довжиною короткі 
- тип розвитку листковий 
- габітус напіврозлогий 
- висота висока 

Рослина 

- час достигання середньостиглий 
Стебло - антоціанове забарвлення слабке 

- загальний розмір малий 
- зелене забарвлення помірне 
- антоціанове забарвлення жилок на верхньому боці слабке 

Листок 

- заглиблення жилок глибоке 
Рясність цвітіння рясне 

- розмір великий Віночок квітки - забарвлення біле 
- форма короткоовальна 
- вічка за глибиною мілкі 
- забарвлення шкірки жовте 
- забарвлення основи вічка жовте 

Бульба 

- забарвлення м’якоті світло-жовте 
 
Для сорту картоплі Княжа притаманний 

великий світловий паросток, сферичної форми, зі 
слабким антоціановим забарвленням. Кущ напів-
розлогий, багатостебловий, високий, добре об-
листнений. Стебло має слабке антоціанове забарв-

лення. Листок – малий за розміром, жилки гли-
боко заглиблені, зі слабким антоціановим забарв-
ленням. Суцвіття велике, віночок квітки білий. 

Бульби за формою короткоовальні з тупою 
верхівкою, жовті, шкірка гладенька, вічка мілкі 
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поверхневі, м’якуш світло-жовтий. Сорт харак-
терний багатобульбовістю, вирівняністю бульб, 
компактністю гнізда (рис. 1). 

Аналіз результатів польових досліджень пока-
зав, що однорідність сорту перебуває в межах норми. 

 

 

Рис. 1. Бульби сорту Княжа. 

Господарську оцінку новоствореного сорту 
картоплі ми проводили на дослідному полі 
Львівського НАУ. 

Встановлено, що сорт Княжа вигідно 
вирізняється за комплексом ознак. Так, середня 
товарна урожайність за три роки у сорту Княжа 
становила 30,7 т/га, що більше від контролю (сорт 
Свалявська) на 10,4 т/га. 

Маса однієї бульби у сорту Княжа (92 г) 
була на 17 г більша від сорту – стандарту, а 
товарність бульб переважала його на 8 %. 

Сорт столового призначення, з добрими 
кулінарними якостями. Результати дегустаційної 
оцінки вказують на високі смакові якості 
(8,8 бала), хорошу розваристу текстуру. 
Картопляні бульби сорту Княжа практично не 
темніють ні в сирому вигляді, ні після варіння. 
Уміст крохмалю в бульбах новоствореного сорту – 
18,0 %, що на 3,7 % більше за сорт Свалявська. 
Стійкий проти раку, картопляної нематоди; має 
підвищену стійкість до фітофторозу, парші 
звичайної, вірусних хвороб. Потенційна 
урожайність сорту – до 60 т/га (рис. 2). 

Результати випробування сорту картоплі 
Княжа, за даними закладів експертизи сортів рослин 
України зони Полісся у 2020 р. (Волинський 
ОДЦЕСР Житомирський ОДЦЕСР, Львівський 
ОДЦЕСР, Чернігівський ОДЦЕСР) показали 
перевагу сорту за врожайністю (222,8 ц/га) над 
показниками усередненої врожайності сортів, що 
пройшли державну реєстрацію за п’ять попередніх 
років у зоні Полісся (190,3 ц/га). Приріст урожаю 
становив 32,5 ц/га. Варто відзначити й високу 
середню масу товарної бульби – 102 г. Вміст 
крохмалю коливався від 12,2 до 18,6 %. 

 

 

Рис. 2. Оцінка картоплі сорту Княжа за окремими господарськими ознаками  
(середнє за три роки). 
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Висновки. Від поєднання сортів Мавка × 
Нароч створено сорт картоплі Княжа – серед-
ньостиглий, багатобульбовий, високопродуктив-
ний, нематодостійкий, з підвищеною стійкістю до 
фітофторозу і добрими показниками якості. На 
підставі аналізу даних трирічного випробування 
Державної служби з охорони прав на сорти рослин 
рекомендований для поширення в зоні Полісся з 
2021 року. 
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