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ВСТУП 

 

Однією з основних умов ефективного ведення картоплярства є 

створення науково-обгрунтованої системи насінництва, оскільки без 

високоякісного садивного матеріалу практично не можливо одержувати 

стабільні врожаї товарної продукції. Погодно-кліматичні умови півдня 

України прискорюють процес виродження картоплі [326], не дозволяють 

одержувати якісний насіннєвий матеріал традиційним шляхом клонового 

добору з наступним розмноженням відібраного матеріалу при весняних 
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посадках методом «накладення» (садіння з весни у весну). Втрата 

продуктивних і якісних показників матеріалу, що репродукується, 

відбувається вже в процесі насінництва [76, 77, 96]. Умови регіону 

потребують інших підходів до вирішення проблеми створення власного 

насіннєвого матеріалу високої якості.   

Насамперед – це необхідність використання оздоровленого вихідного 

матеріалу, тобто вільного, або значною мірою вільного, від вірусної інфекції 

[165, 255, 371, 399]. Друга передумова – збереження здорового стану рослин 

у процесі наступного розмноження; третя – максимально можливе 

скорочення періоду репродукування вихідного матеріалу до еліти. Останні 

дві проблеми на півдні України вирішуються шляхом розмноження матеріалу 

в двоврожайній культурі [71, 273]. 

Для створення вихідного оздоровленого матеріалу використовуються 

біотехнологічні методи, термотерапії та культури меристемної тканини [165, 

255, 371, 399]. Одержані з апікальної меристеми рослини відзначаються 

підвищеними показниками продуктивності та якості і значною мірою 

звільнені від вірусної та іншої інфекції [300, 319]. Незважаючи на 

невирішеність багатьох проблем у безвірусному насінництві картоплі та 

протилежність поглядів теоретиків та практиків, широкомасштабне 

оздоровлення садивного матеріалу від вірусних хвороб тим чи іншим 

методом залишається першочерговим завданням первинного насінництва, 

враховуючи, що на сьогодні немає альтернативного шляху отримання 

високоякісного насіннєвого матеріалу картоплі. Незважаючи на широке 

використання та високу ефективність біотехнологічних методів для 

оздоровлення сортів картоплі та отримання оздоровленого вихідного 

матеріалу в багатьох країнах, причини вивільнення рослин від вірусної 

інфекції не до кінця вивчені.  

Актуальність теми. До кінця 80-х років ХХ сторіччя на півдні України 

не займались власним насінництвом картоплі. Забезпечення 
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товаровиробників регіону насіннєвим матеріалом відбувалось, в основному, 

шляхом його завезення з районів з сприятливими умовами вегетації – 

західного регіону та Полісся [67, 71, 370]. Тому, важливою умовою 

підвищення ефективності галузі картоплярства на півдні України є: 

створення власної системи насінництва, в першу чергу – розробка схеми 

відтворення еліти для умов регіону, якої на півдні взагалі не існувало; 

створення та введення у практику сільськогосподарського виробництва 

високопродуктивних конкурентоспроможних сортів з високою адаптацією до 

ґрунтово-кліматичних умов півдня  та вирощування двоврожайною 

культурою; використання при відтворенні насіннєвої картоплі вищих 

категорій унікального поєднання біотехнологічних методів  оздоровлення 

вихідного матеріалу (термо- і хемотерапії, апікальної меристеми) та методу 

двоврожайної культури при подальшому його польовому репродукуванні. 

Вирішенню цих актуальних проблем з розроблення наукових основ 

насінництва та відтворення насіннєвого матеріалу картоплі високих 

категорій безпосередньо в регіоні півдня України присвячена дисертаційна 

робота.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в лабораторії біотехнології картоплі Інституту 

зрошуваного землеробства НААН. Дослідження проводились протягом 1991-

2014 рр. згідно завдань ПНД «Картоплярство»:  

«Удосконалити технологію вирощування картоплі на півдні України в 

умовах зрошення з метою забезпечення населення своєю продукцією 

протягом року», № державної реєстрації UAG1001270P, 1991-1995 рр.; 

 «Розробити систему насінництва картоплі на основі біотехнологічних 

методів одержання вихідного безвірусного матеріалу; удосконалити 

технологію вирощування продовольчої і насіннєвої картоплі для умов півдня 

на зрошенні», № державної реєстрації 13.0197U015755, 1996-2000 рр.; 
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«Створити вихідний селекційний та біотехнологічний матеріал 

картоплі, придатний до розмноження в двоврожайній культурі» та 

«Виробити оригінальний насіннєвий матеріал картоплі, одержаний на основі 

оздоровлених вихідних мікро- та мінібульб, визначити схеми відтворення 

еліти», № державної реєстрації 0104U002808, 0104U002807, 2001-2005 рр.;  

 «Оцінити та виділити селекційний матеріал та сорти картоплі 

адаптовані до умов півдня України та придатні до вирощування в 

двоврожайній культурі», № державної реєстрації 0106U006124; «Визначити 

схему відтворення еліти картоплі в південному регіоні України»,                   

№ державної реєстрації 0106U006126, 2006-2010 рр.; 

 «Встановити ефективні прийоми оцінки селекційного матеріалу і 

сортів картоплі до умов півдня України та вирощування двоврожайною 

культурою», № державної реєстрації 0111U002679; «Науково обґрунтувати 

та розробити заходи оптимізації процесу відтворення оригінального та 

елітного насіння картоплі на основі оздоровленого матеріалу за 

двоврожайної культури в умовах зрошення на півдні України», № державної 

реєстрації 0111U002694, 2011-2013 рр.; 

 «Розробити сучасні підходи ефективного ведення насінництва з 

використанням методів біотехнології та оптимізувати технологію 

вирощування насіннєвої і продовольчої картоплі за двоврожайної культури в 

умовах зрошення Степу України», № державної реєстрації 0114U000034, 

2014-2015 рр. 

Мета і завдання досліджень. Обгрунтувати та розробити основи 

насінництва картоплі для умов зрошення півдня України шляхом створення 

вихідного матеріалу, отриманого поєднанням біотехнологічних методів 

оздоровлення та методу двоврожайної культури при подальшому його 

польовому репродукуванні.  

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: 
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- визначити прийоми підвищення індукції бульбоутворення для 

одержання максимального коефіцієнту розмноження оздоровлених рослин    

in vitro при економному використанні матеріальних ресурсів; 

- створити моделі кореляційно-регресійної залежності індукції 

бульбоутворення рослин картоплі в культурі in vitro під впливом різних 

факторів;  

- розробити оптимальну схему відтворення еліти картоплі для 

південного регіону України з використанням методів біотехнології та 

двоврожайної культури; 

- розробити  скорочену схему насінницького процесу відтворення еліти 

картоплі  для зведення до мінімуму ризику повторного інфікування 

вірусними, грибними та бактеріальними хворобами; 

- провести порівняльну оцінку продуктивності сортів власної та 

завезеної еліти картоплі при репродукуванні насіннєвого матеріалу у 

двоврожайній культурі; 

- встановити оптимальні фактори впливу на продукційний процес 

картоплі при зрошенні, які дозволять зменшити тиск екологічного 

виродження на рослини і зберегти насіннєвий матеріал у здоровому стані; 

- оптимізувати технологічний процес відтворення насіннєвого 

матеріалу картоплі в первинних ланках насінництва з метою підвищення 

коефіцієнту розмноження оздоровленого вихідного матеріалу;   

- визначити реакцію сортів картоплі різних груп стиглості на біотичні 

та кліматичні фактори вирощування; 

- виявити сорти з підвищеним урожайним та адаптивним потенціалом 

для умов зрошення та придатні для вирощування двоврожайною культурою;  

- розробити регіональну систему насінництва картоплі вищих категорій 

на основі методів біотехнології та двоврожайної культури;  

- створити добазовий та базовий насіннєвий матеріал картоплі на основі 

оздоровлених мікро- та мінібульб; 
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- провести аналіз економічної ефективності виробництва насіннєвої 

картоплі вищих категорій в південному регіоні; 

- розробити рекомендації з вирощування оздоровленого насіннєвого 

матеріалу картоплі в умовах зрошення. 

Об’єкт досліджень: культура апікальних меристем та органів in vitro, 

насінництво картоплі на півдні України. 

Предмет досліджень: система та схеми насінництва картоплі, 

біотехнологічний метод оздоровлення вихідного матеріалу від вірусних, 

грибних та бактеріальних хвороб, метод двоврожайної культури, 

технологічний процес відтворення насіннєвого матеріалу картоплі в 

первинних ланках насінництва.  

Методи досліджень: лабораторний, польовий, математично-

статистичний, розрахунково-порівняльний, абстрактно-логічний та 

системного аналізу. В процесі створення вихідного матеріалу були 

використані біотехнологічні методи оздоровлення (термо- і хемотерапія, 

апікальна меристема). 

Наукова новизна одержаних результатів: 

Вперше проведено комплексне дослідження особливостей клонального 

мікророзмноження і оздоровлення насіннєвого матеріалу картоплі із 

застосування різних методичних прийомів – культури апікальних меристем 

та органів in vitro, термо- та хемотерапії.    

Розроблено математичні моделі кореляційно-регресійної залежності 

індукції бульбоутворення рослин картоплі в культурі in vitro під впливом 

різних факторів. 

Вперше для умов півдня України розроблено трирічну, яка ввійшла до 

"Положення про насінництво картоплі" та скорочену півторарічну схеми 

відтворення еліти картоплі з використанням методів біотехнології та 

двоврожайної культури (деклараційний патент України на винахід                 

№ 39772 А від 02.03.2001р.).  



11 
 

Доведено, що «південна» еліта та отриманий від неї насіннєвий 

матеріал картоплі I-VI репродукцій не поступається за продуктивними та 

насіннєвими якостями відповідній категорії матеріалу, одержаного в регіонах 

зі сприятливими умовами для вирощування картоплі. 

Подальший розвиток знайшли способи вирощування картоплі у 

двоврожайній культурі для подовження на 2-3 роки і більше, залежно від 

сорту, строку використання насіннєвого матеріалу до наступного 

сортооновлення порівняно з рекомендованим щорічним.  

З’ясовано реакцію селекційного матеріалу та сортів картоплі на 

кліматичні фактори вирощування та визначено кращі за продуктивністю, 

показниками якості та адаптивним потенціалом для введення в селекційний 

процес з метою створення нових сортів картоплі, придатних до вирощування 

двоврожайною культурою при зрошенні. 

Визначено оптимальні фактори впливу, які дозволять зменшити тиск 

екологічного виродження на рослини картоплі в умовах півдня України на 

зрошенні, підвищити економічну ефективність та конкурентоспроможність 

галузі картоплярства, завдяки більш збалансованому використанню 

агротехнічних факторів продуктивності (деклараційні патенти України на 

винахід № 69904 А від 15.09.2004 р., № 16695 від 15.08.2006 р.). 

Одержано 7 патентів на винаходи та 2 сорти картоплі у сівавторстві з 

Інститутом картоплярства НААН передано до Державного 

сортовипробування (заявки № 14088017 та № 14088015 від 18.12.2014 р.). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено систему 

насінництва картоплі для півдня України, впровадження якої дозволить в 

значній мірі забезпечити виробника продовольчої продукції якісним 

насіннєвим матеріалом та  відмовитись від значних перевезень продукції з 

інших регіонів, тобто зробити галузь картоплярства на півдні України більш 

автономною і економічно прибутковою. 
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Розроблена схема відтворення еліти картоплі затверджена рішенням 

Координаційно-методичної ради Наукового центру з проблем картоплярства 

(протокол №1 від 13.09.1997 р.) та ввійшла до "Положення про насінництво 

картоплі" з наданням права на відтворення еліти Інституту зрошуваного 

землеробства НААН.  

Результати конкурсно-екологічного випробування та випробування на 

двоврожайність селекційного матеріалу та сортів картоплі щорічно 

використовуються Інститутом картоплярства НААН в селекційному процесі 

для створення нових сортів картоплі, придатних до вирощування 

двоврожайною культурою в умовах зрошення на півдні України (довідка про 

впровадження Інституту картоплярства НААН № 189 від 1.09.2015 р.). 

Створено та передано до Державного сортовипробування нові сорти 

картоплі з підвищеною адаптивною здатністю до умов півдня України Дума 

та Радомисль (у співавторстві з Інститутом картоплярства НААН, заявки     

№ 14088017 та № 14088015).     

На основі нових біотехнологічних методів отримання, 

мікроклонального розмноження (патент України на корисну модель № 93460 

від 10.10.2014 р.) і відтворення оздоровленого насіннєвого матеріалу в 

первинних ланках насінництва (патенти України на корисну модель № 93088 

від 25.09.2014 р., № 92762 від 10.09.2014 р.) та розробленої три- та 

півторарічної схеми відтворення еліти (патент України на винахід № 39772 А 

від 15.06.2001 р.) в Інституті зрошуваного землеробства НААН щорічно 

виробляється 30-70 тис. мікробульб in vitro, що забезпечує отримання від 100 

до 500 т добазового та базового насіння картоплі високої якості (довідка про 

впровадження Інституту зрошуваного землеробства НААН № 720 від 

02.09.2015 р.). 

Науково обґрунтовані рекомендації використовуються в навчальному 

процесі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» МОН 
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України (довідка про впровадження ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» № 66-05 від 02.09.2015 р.).  

Результати досліджень широко використовуються в біотехнологічних 

лабораторіях, насінницьких господарствах з метою отримання 

високоякісного насіннєвого матеріалу картоплі високих категорій для 

сортооновлення та сортозаміни в умовах зрошення на півдні України, а 

також підвищення врожайності на товарних площах. Урожайність бульб в 

весняному садінні при ранньому збиранні та в літніх посадках становить    

18-20  т/га, а при збиранні в біологічній стиглості – 35-40 т/га. Впровадження 

розробок дозволило забезпечити товаровиробників регіону високоякісним 

садивним матеріалом картоплі (довідка про впровадження Департаменту 

агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації    

№ 7-596/0/44-15/0809 від 02.09.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто або за його 

безпосередньою участю проведено планування й обґрунтування напрямків 

досліджень, а також виконано польові і лабораторні дослідження. Автором 

особисто проведено інформаційний пошук, теоретичне обґрунтування та 

аналіз наукової інформації, математичну обробку і узагальнення 

експериментальних результатів, сформульовані основні положення 

дисертаційної роботи, висновки та рекомендації виробництву, підготовлені 

до друку наукові статті, автореферат та дисертація. Частка авторства у 

створенні сортів 5%, у винаходах 50-90%. В дисертацію включені також 

сумісні дослідження з науковими співробітниками, результати яких 

оприлюднені в спільних публікаціях (40-90% авторства). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові 

результати  досліджень доповідались та обговорювались на засіданнях 

Вченої ради Інституту зрошуваного землеробства НААН (1991-2014 рр.);  

координаційно-методичних нарадах Інституту картоплярства НААН 

(Немішаєве, 1991-2014 рр.); Міжнародному інноваційному форумі держав 
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СНД (Київ, 27-30.09.2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Стан та перспективи виробництва сільськогосподарської продукції на 

зрошуваних землях» (Херсон, 14-16.06.2012); Міжнародній науково-

практичній конференції «Наукове забезпечення та інноваційний розвиток 

картоплярства в Україні» (Немішаєве, 3.07.2012);  Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Адаптація землеробства до змін клімату – 

шлях підвищення ефективності функціонування сільського господарства» 

(Херсон, 15.01.2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Генетичні ресурси для селекції високопродуктивних сортів картоплі з 

добрими смаковими якостями. Методологія дегустації вітчизняних і 

зарубіжних сортів» (Житомир, 2013); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва» 

(Крути, 2014); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи 

розширення площ зрошувального землеробства і  забезпечення їх 

ефективного     використання в південних областях України» (Одеса, 2014); 

науково-практичній конференції «Краплинне зрошення як основна складова 

інтенсивних агротехнологій XXI століття» (Київ, 2014); науково-практичній 

конференції присвяченої Всесвітньому дню води (Київ, 20.03.2015); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання ведення 

землеробства в умовах змін клімату» (Херсон, 24.04.2015); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Борьба с засухой и урожай», присвяченої 

120-річчю з дня народження К. Г. Шульмейстера (Волгоград, 15.05.2015); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові засади ефективного 

ведення степового землеробства в умовах змін клімату» (Херсон,                 

28-29.05.2015); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Інноваційні розробки – підвищенню ефективності роботи агропромислового 

комплексу» (Херсон, 2015).       

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 72 наукові праці, 

у  т.ч.:  23 статті в наукових фахових виданнях; 8 статей у закордонних 
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журналах та у виданнях, що індексуються в Міжнародній наукометричній 

базі РІНЦ; 26 – статті в інших виданнях, матеріали конференцій, брошура;     

7 наукових рекомендацій та 1 методика; одержано 7 патентів. 

Автор дисертаційної роботи висловлює щиру подяку за допомогу в 

організації та проведенні досліджень, надання цінних порад та консультацій 

науковому консультанту член-кореспонденту Національної академії аграрних 

наук, доктору с.-г. наук, професору Лавриненко Юрію Олександровичу, 

кандидату с.-г. наук Бугаєвій Ізабеллі Павлівні, провідному науковому 

співробітнику, кандидату с.-г. наук Черниченко Ігорю Івановичу, старшому 

науковому співробітнику Черниченко Олені Олександрівні, науковому 

співробітнику Котовій Олені Іванівні, Підкопай Інні Іванівні.  

 Особливу подяку автор висловлює відомому вченому-селекціонеру в 

галузі картоплярства доктору с.-г. наук, професору, заслуженому працівнику 

сільського господарства України 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ З НАСІННИЦТВА 

КАРТОПЛІ  

 

1.1. Вірусологічне виродження картоплі  

 

Уперше вірусні хвороби у 1890-1902 рр. почав вивчати російський 

вчений Д. І. Івановський. У 20-х роках ХХ ст. вірусні хвороби картоплі 

Осипчуку Андрію Антоновичу. 
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дослідили голландські вчені Quanjer та ін. (1916) і Botjes (1920). 

Вірусологічній теорії виродження картоплі присвячено дуже багато як 

зарубіжних, так і вітчизняних досліджень [228]. Прихильники цієї теорії      

М. С. Дунін [133,134], В. Л. Рижков [285], К. С. Сухов [305, 307],                    

С. М. Букасов, А. Я. Камераз [85], М. К. Фом'юк [330], П. Г. Чесноков [347] 

та інші вважали, що виродження картоплі є патологічним явищем, яке 

відбувається під дією вірусів. Екологічні умови можуть прискорювати 

поширення вірусних захворювань і певною мірою регулювати їх шкідливість 

[56].   

Із середини 30-х до початку 60-х років більшість картоплярів 

заперечувало роль вірусів у зниженні урожайності картоплі. Появу в 

посадках картоплі рослин із симптомами зморшкуватості, мозаїчності, 

хлорозу або скручування листків, а також з іншими аномальними ознаками 

розглядали як наслідок впливу несприятливих умов зовнішнього середовища 

– високої температури повітря або ґрунту, недостатньої 

вологозабезпеченості, надлишком або нестачею елементів живлення і т. ін. 

Вплив екологічної теорії на розвиток картоплярства був двозначним: з 

одного боку, позитивним, оскільки сприяв покращанню агротехніки та 

правильному застосуванню добрив, а з іншого, негативним, через те, що 

єдиною причиною зниження насіннєвих якостей бульб вважались 

несприятливі умови вирощування і недооцінювалось значення 

фітопатологічних факторів. Екологічна теорія неповно, однобоко розкривала 

суть виродження і тому не могла бути домінуючою теоретичною основою 

боротьби з ним [334]. 

Прихильники вірусної теорії, що отримала загальне визнання, 

встановили сильну залежність між поширенням, ураженням вірусами рослин 

і умовами вирощування картоплі. Чим сприятливіші створюються умови для 

росту і розвитку рослин картоплі, тим повільніше і слабкіше відбувається 

ураження рослин. Умовами вирощування зараження і його прояв може бути 
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зведене до мінімуму або значно посилене. Тому вивченню вірусів і умов 

вирощування картоплі, оцінці сортів і гібридів на відносну стійкість в 

конкретних умовах повинна приділятися першорядна увага [329]. 

Поширення і шкодочинність вірусних хвороб картоплі в різних 

кліматичних зонах вивчались ще у 1924 р. А. Я. Ячевським [361]. З цього 

часу це питання безперервно досліджувалось. Так, К. З. Будін [84] і               

П. Г. Чесноков [347] узагальнили нагромаджені до кінця 50-х років дані. 

Вони встановили, що поширеність і шкодочинність вірусних хвороб 

зростають у напрямі від північних до південних і південно-східних районів, 

тобто від кліматичних зон із прохолодним кліматом і достатнім зволоженням 

до зон високих літніх температур і недостатнього або нерівномірного 

зволоження.  

  Для півдня України з його жорсткими погодно-кліматичними умовами 

вкрай гострою проблемою є прискорене виродження насіннєвого матеріалу 

картоплі [326]. При репродукуванні традиційним методом накладення в 

весняних посадках («з весни у весну») спостерігається зниження 

продуктивності рослин вже на другий рік на 30-35%, а на третій – більш ніж 

на 50%, оскільки матеріал швидко вироджується в жорстких погодно-

кліматичних умовах [96, 76, 77]. Інтенсивність виродження картоплі 

залежить, в основному, від комплексу зовнішніх умов, ураженості рослин 

вірусними, віроїдними, мікоплазменими хворобами та стійкості сорту як до 

несприятливих умов вирощування, так і до хвороб. Накопичення вірусної 

інфекції в садивному матеріалі і проявлення ознак хвороб – важлива причина 

виродження картоплі, що прогресує із збільшенням вегетативних 

репродукцій. Це позначається на гальмуванні розвитку рослин, зменшенні 

продуктивності та погіршенні якості продукції [119, 263, 283, 284]. 

Шкодочинність вірусних хвороб на півдні України посилюється, оскільки 

хворі рослини з порушенням обміну речовин більш чутливі до впливу 
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несприятливих умов, і чим жорсткіші умови, тим більше вони знижують 

продуктивність [44].   

Збудниками хвороб є віруси, хімічна природа яких складається з білка і 

рибонуклеїнової кислоти – носія спадковості вірусів. Віруси не мають 

власного обміну речовин, вони не здатні активно проникати в клітину 

рослини через оболонку та покривні тканини. Поза клітинами рослини віруси 

не розмножуються. Для інфікування рослини картоплі потрібно ушкодження 

її зовнішніх тканин – механічне або переносниками. Як тільки вірусна частка 

проникла в тканину, починається процес ураження. Нуклеїнова кислота 

вірусу пригнічує генетичний апарат клітини і спрямовує обмін речовин на 

створення нею нових вірусів, що негативно відбивається на картоплі. Віруси 

передаються переносниками (комахами) і механічним шляхом. Поширення 

вірусної інфекції відбувається безперервно, головним чином, під час 

вегетації картоплі, в меншій мірі під час збирання, зберігання бульб та їх 

підготовки до садіння. Серед переносників вірусів перше місце належить 

попелицям, вони широко розповсюджені, особливо в умовах півдня. Але 

дуже часто переносять інфекцію і інші комахи – клопи, жуки, цикадки [71]. 

Однією з причин негативного впливу вірусної інфекції на рослину в 

умовах високого рівня освітлення в період вегетації, що характерно для 

півдня, є використання вірусами частини продукції фотосинтетичної 

діяльності. Вірусна інфекція призводить до подовження періоду вегетації 

рослин картоплі на 15-20%  [263].  Зовнішні ознаки коливаються від слабкої 

мозаїки до тяжкого некротичного ураження всієї рослини. При ураженні 

"слабкими" штамами вірусів може спостерігатись толерантність рослини до 

вірусів. При  цьому ознаки хвороби відсутні або слабо проявляються. 

Уражений матеріал може забезпечувати задовільний урожай на протязі 

кількох репродукцій, хоча рівень врожайності завжди нижчий, ніж у здорової 

картоплі. Небезпека такої схованої або латентної ураженості полягає в її 

широкому розповсюдженні, а також практично неможливості виявлення при 
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візуальних відборах. У нестійких та відносно стійких сортів часто 

спостерігається сильне проявлення ознак хвороб, що призводить до значного 

зниження врожаю [387]. Іноді інфекційний процес стримується захисними 

реакціями рослини, ознаки хвороби не проявляються, що має місце в разі 

імунітету або стійкості рослин до ураження. Один і той же сорт може мати 

толерантність до одного вірусу, надчутливість до іншого і імунітет до 

третього.  

В південній частині лісостепової зони східної Європи вірусні хвороби 

широко розповсюджені й наносять значної шкоди картоплярству. 

Різноманітність фітопатогенних вірусів потребує виділення найважливіших 

із них у відповідності з частотою їх прояву, шкодочинністю, можливостями 

хімічної боротьби, здатністю передаватися наступним поколінням, 

економічною значимістю і витратами на селекційні програми зі створення 

сортів з відповідною стійкістю [282]. Віруси викликають хвороби картоплі: 

зморшкувату мозаїку, скручування листків, смугасту мозаїку, крапчастість 

або звичайну мозаїку, мозаїчне закручування листя, кучерявість листя, 

веретеноподібність бульб та ін.  Багато вірусів представлені різноманітними 

штамами, завдяки їх високій мінливості в природі йде постійний 

расоутворюючий процес.  

Вірусні хвороби призводять до значних втрат врожаю. Відомо більше 

30 вірусів, що уражують картоплю, з яких найбільш поширені у світі: вірус 

скручування листків картоплі (ВСЛК), вірус картоплі Y (YВК) та вірус 

картоплі А (АВК) [385, 424]. Інші мають локальне поширення. Найбільш 

шкодочинні у світовому масштабі YВК та ВСЛК, втрати врожаю чутливих 

сортів досягають 80% [424]. За даними Р. Койма та Х. Лапьерре, щорічний 

недобір врожаю від ВСЛК становить 20 млн т [354]. На території Росії та 

інших держав СНГ найчастіше поширені віруси X, Y, ВСЛК, S, M, рідше 

зустрічаються F та A. Поширення та шкодочинність різних вірусів 

визначають у системі взаємодії патогену, рослини-господаря та умов 
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довколишнього середовища. Так, на Далекому Сході Росії ВСЛК знижував 

урожайність картоплі у 3-5 раз [282]. У Білорусії при ураженні чутливих 

сортів вірусами Х, Y, М зниження врожаю досягало 68, 34 та 25%, відповідно 

[43]. 

А. А. Подгаєцьким було проведено аналіз результатів досліджень ряду 

авторів відносно шкодочинності вірусних хвороб [260], за яким втрати 

врожаю від вірусу Х в Московській області залежно від умов вирощування, 

патогенного навантаження складають 10-15% [306], Білорусії – до 29,7% [6], 

у колишній НДР – 21,5% [362]. За даними останніх авторів, слабкі штами 

вірусу Х знижують урожай на 12 %, сильні – на 45%. Порівняно менш 

шкідливий вірус S призводить до втрат врожаю 12-19 % [139]. Значну шкоду 

картоплярству приносить вірус Y – у ФРН зниження урожаю від штаму 

покоричневіння жилок тютюну складало 53,7-60,7% (G. Borchardt, O. Dode, 

K. Bartels et. al., 1964). Шкодочинна дія вірусу підвищується з просуванням 

на південь: в Казахстані та на півдні України зниження врожаю від ураження 

зморшкуватою мозаїкою сягало до 76-88%, від смугастої мозаїки в перший 

рік – 35%, на другий – 100% (С. Т. Бубенцова, 1963).  

На особливу увагу заслуговує вірус М, що приносить значну шкоду 

картоплярству. Детальна характеристика цього збудника була дана ще в 

середині минулого століття [366, 381, 387, 395, 402, 409, 414]. Втрати врожаю 

від ураження посівів вірусом М становили 21-60% [163, 220], вірусом 

скручування листя – до 70% [263].     

Накопичення вірусної інфекції в садивному матеріалі та проявлення 

ознак хвороб прогресують зі збільшенням вегетативних репродукцій. На 

Півдні виродження прискорюється під впливом комплексу жорстких 

екологічних умов. 

 

1.2. Роль сорту в боротьбі з виродженням картоплі 
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Ефективним шляхом підвищення продуктивності галузі картоплярства 

є введення у практику сільськогосподарського виробництва 

високоврожайних сортів, біологічні особливості яких найбільше 

відповідають ґрунтово-кліматичним умовам вирощування [78]. Для 

створення таких сортів необхідно відбір селекційного матеріалу та його 

оцінку проводити саме в тих умовах, для яких ведеться селекція. Суттєве 

значення при цьому має не лише створення таких сортів, але й відповідне їх 

насінництво, яке постійно забезпечує виробництво високоякісним 

насіннєвим матеріалом, значно продовжуючи життя будь-якого сорту [86]. 

На підставі багаторічних досліджень [260] доведено, що порівняно з 

іншими методами захисту картоплі від вірусних хвороб (клоновий добір, 

термо- та хемотерапія, культура меристеми, трансгенез, інокуляція 

слабопатогенними штамами, використання ботанічного насіння) найбільш 

ефективним є створення імунних сортів. Успіхи селекціонерів багатьох 

держав світу в останні роки доводять реальність мети створення сортів 

картоплі з високою стійкістю до найбільш шкодочинних збудників вірусних 

хвороб. 

Перші роботи по виділенню і створенню вітчизняного вихідного 

матеріалу, стійкого до вірусних хвороб, були проведені у 60-х роках 

минулого століття А. Я. Камеразом (1965) у ВІР та І. М. Яшиною (1969) в 

НДІ картопляного господарства. 

Розрізняють декілька типів стійкості за відношенням до вірусів [325]: 

1. Імунітет або крайня стійкість. У імунних рослин сильно 

гальмується розмноження вірусів, що призводить до майже повної 

відсутності зовнішніх ознак захворювання і вірус не діагностується ніякими 

традиційними методами. Цей тип стійкості не носить расоспецифічного 

характеру, він властивий як диким, так і культурним видам, а також сортам, 

виведеним на їх основі. Імунітет контролюється домінантними генами і 

виявлений тільки до вірусів А, Х і Y. 
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2. Надчутливий тип стійкості характеризується некротичною 

реакцією у відповідь на впровадження вірусної інфекції в рослину, 

навколишні тканини відмирають, створюючи бар’єр для подальшого 

поширення вірусу і відбувається його інактивація. При неповній локалізації 

вірусу він проникає у флоему і поширюється по рослині, утворюючи 

системні некрози (некроз верхівки або загальний некроз рослини), де гине. 

Якщо немає повної загибелі вірусу, то до некротичної реакції приєднується 

мозаїка. Всі типи реакції надчутливості спостерігаються тільки при 

штучному зараженні. Реакція надчутливості у диких видів картоплі захищає 

від усіх штамів вірусу, у культурних сортів має расоспецифічний характер. 

3. Польова або відносна стійкість включає такі компоненти, як 

стійкість до проникнення, поширення і розмноження вірусу. Всі складові 

стійкості контролюються великим числом малих генів. При цьому типі 

стійкості зараження відбувається, але через особливості сорту йде повільно. 

В основі цієї стійкості можуть лежати морфологічні, фізіологічні та 

біохімічні особливості рослин, їх вікова стійкість і т. д., які ще недостатньо 

вивчені. Вона залежить від рівня інфекції, кліматичних умов, появи нових 

штамів. Цей тип стійкості використовують в селекції сортів стійких до 

вірусів L, М, Y, але він менш значущий в порівнянні з надчутливістю і 

забезпечує захист тільки при низькому інфекційному фоні. 

4. Стійкість до переносників. Оскільки більшість вірусних хвороб 

передаються попелицями та ін. комахами, зверталася увага на те, що більш 

опушені рослини менше відвідуються попелицями. В результаті виявлено 

дикі види з сильним опушенням залозистими волосками, на які при контакті 

приклеюються попелиці та інші переносники. За рахунок виділення секреції 

короткими залозистими волосками скорочується або запобігається період 

активності вірусу в тілі зелених персикових попелиць при перенесенні вірусу 

Y (Lapointe, Tingly, 1984). 
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Раніше в літературі зазначався ще один тип стійкості – толерантність. В 

останні роки його перестали відносити до стійкості, тому що вірус вільно 

розмножується в таких рослинах, не залишаючи зовнішніх ознак хвороби, що 

ускладнює бракування в насінництві та сприяє поширенню вірусу. 

Відмінності в термінології, критеріях та позначеннях різних типів 

стійкості до вірусів [83, 413, 415, 421-424] пояснюються величезним 

розмаїттям видів і сортів картоплі, що обумовлює широкий діапазон реакцій 

рослин на вірусні інфекції, наявністю великої кількості штамів вірусів, а 

також впливом умов середовища на експресію різних генів стійкості [115]. 

Вітчизняними і зарубіжними вченими розроблено ефективні методи 

селекції на різні ознаки [5, 85, 118, 219, 231, 266, 309]. Виходячи з місцевих 

умов, вимог виробництва і наявності нового вихідного матеріалу, в селекції 

картоплі використовуються розроблені та вдосконалені методи [239]. 

Встановлення характеру успадкування різних ознак від батьківських 

форм, методів поєднання цих ознак і підвищення їх показників – основні 

фактори результативності селекції. Відомо, що ряд цінних ознак у картоплі 

(імунітет або надчутливість до хвороб та шкідників) контролюються 

домінантними генами. У потомстві від схрещування або самозапилення форм 

з такими ознаками можна чекати високого виходу бажаних генотипів і 

виявити їх за допомогою спеціальних методів на ранніх етапах селекції. 

Водночас більшість господарсько цінних ознак контролюються малими 

генами та полігенами і всі генотипи потомства успадковують від 

батьківських форм ознаки з різним ступенем їхнього фенотипового 

проявлення, причому неоднотипово в різних комбінаціях і на окремі ознаки. 

Крім того, ознаки, які контролюються полігеном, під впливом зовнішніх 

умов можуть змінюватись, що ускладнює добір бажаних генотипів на ранніх 

етапах селекції або призводить до втрати певної частини їх. Отже, 

селекціонери повинні при підборі батьківських пар враховувати особливості 
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успадкування ознак та взаємодію генотипу з оточуючим середовищем при 

доборах [233].  

Однією з головних ознак у створюваних сортів залишається 

урожайність у поєднанні з іншими господарсько цінними ознаками. 

Батьківськими парами при цьому ефективно використовуються сорти та 

гібриди міжвидового походження [140, 290]. При схрещуванні батьківських 

форм в геномі яких є різні види картоплі, зростає гетерозисний ефект, що 

дозволяє одержати більш урожайне потомство [282]. Схрещування 

багатобульбових батьківських форм з великобульбовими також 

забезпечувало підвищення урожайності в гібридному потомстві [237].  

Створення посухо- та жаростійких сортів у комплексі з іншими 

корисними ознаками, дає можливість зменшити негативну дію 

несприятливих факторів на врожай і якість картоплі [233].  

У зв’язку зі значною шкодочинністю вірусних хвороб виникла гостра 

необхідність створення нових сортів картоплі, які поєднують різні типи 

стійкості до вірусних хвороб та інших патогенів. В  селекції на стійкість 

проти хвороб та шкідників використовують батьківські форми, які 

характеризуються тим чи іншим ступенем стійкості. Особливо цінними є 

зразки з комплексною стійкістю до найпоширеніших хвороб і шкідників у 

певній зоні вирощування культури. Сорти, що виділилися під час вивчення, 

мають неабияке значення як для селекції, так і для насінництва. По-перше, це 

найбільш придатні джерела стійкості, тому що тут виключаються проблеми 

несумісності, які зустрічаються у міжвидових гібридів, і немає потреби 

позбуватися агрономічно небажаних ознак, які передаються від диких 

співродичів або від інших видів. По-друге, ці сорти можна безпосередньо 

рекомендувати в даній зоні для районування [334]. Вирощування нових 

сортів картоплі з підвищеною стійкістю проти хвороб і шкідників за 

зменшення норм пестицидів сприятиме воднораз збереженню 

навколишнього середовища [152, 231]. 
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Основоположник вчення про імунітет рослин М. І. Вавилов [89] 

вперше встановив, що імунітет пов'язаний з генетичною їх природою, згідно 

з якою стійкі форми потрібно шукати на спільній батьківщині господаря і 

паразита, тобто зробив важливий висновок про необхідність географічного 

вивчення видів, форм, сортів рослин за всіма показниками, включаючи 

стійкість до патогенів [88]. Експедиціями вчених у центри походження 

культурних і диких видів картоплі – Центральну і Південну Америку, зібрані 

форми з високою стійкістю проти хвороб і шкідників. 

При використанні вихідного матеріалу, створеного на основі 

міжвидової гібридизації в Інституті картоплярства НААН було отримано 

сорти картоплі з високою урожайністю, підвищеним вмістом у бульбах сухих 

речовин, стійкі до хвороб і шкідників, з іншими господарсько цінними 

ознаками [290]. Приділяється значна увага створенню сортів, які б 

характеризувались польовим типом стійкості проти фітофторозу. Доведено, 

що сорти надійно захищені від ураження цією хворобою, якщо у них 

стійкість надземної маси поєднується зі стійкістю бульб [135]. 

В зв’язку з поширенням і великою шкодочинністю картопляної 

нематоди в Україні проводиться селекційна робота на стійкість проти цього 

паразита. Розрізняють надчутливий і польовий типи стійкості проти 

картопляної нематоди. Здебільшого селекція ведеться на перший тип 

стійкості. При поєднанні різних типів стійкість проти нематоди зростає [282]. 

Наявний вихідний матеріал у провідній селекційній установі України 

по картоплі – Інституті картоплярства НААН, методи його використання, 

оцінки та добору бажаних генотипів дають можливість ефективно вести 

селекцію і на інші господарсько цінні ознаки [85, 140, 209]. 

Процес насінництва картоплі обумовлено необхідністю постійного 

оновлення садивного матеріалу при вегетативному способі його 

розмноження. Зниження продуктивності рослин при репродукуванні 

пов’язано зі старінням рослинного організму. Дослідженнями вчених [326] 
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доведено: якщо умови розмноження сорту більш складні, ніж ті, в яких його 

створювали, він прискорено втрачає свою господарську цінність, не 

зважаючи на високу агротехніку виробництва. В повній мірі це відноситься 

до картоплярства півдня. Вирощування рослин в умовах високих температур 

повітря і ґрунту, низької вологості повітря, особливо на ґрунтах важкого 

механічного складу, призводить до прискорення процесу старіння рослин і, 

як наслідок, до ураження хворобами, в тому числі вірусними, віроїдними і 

мікоплазменими, до втрати продуктивності та погіршення якості продукції. 

Конкурсно-екологічне випробування селекційного матеріалу Інституту 

картоплярства в умовах півдня свідчить, що повторне вирощування картоплі 

в весняній посадці методом накладення призводить до зростання ураженості 

рослин ранніх сортів вірусними хворобами на 30,2%, середньопізніх та пізніх 

на 90,4% [67]. Відповідно і більш високу продуктивність забезпечують 

ранньостиглі сорти: в перший рік їх перевага над середньостиглими та 

пізніми становила 22,8 та 42,8, на другий рік - 8,5 та 26,8%. Ранні сорти 

встигають накопичити врожай до масового прояву грибних та інших 

захворювань, а також несприятливих умов для вирощування [234, 235, 282]. 

Тому насінництво картоплі на півдні базується на вирощуванні ранніх і 

середньоранніх сортів селекції Інституту картоплярства, які в більшій мірі 

адаптуються до жорстких умов регіону. 

В Україні виведено низку високопродуктивних сортів, які менше 

вражаються хворобами та адаптовані до умов вирощування на півдні. 

Підтвердженням високого рівня української селекції по створенню сортів, 

резистентних до збудників вірусних хвороб є той факт, що у 80-х роках 

минулого сторіччя рівень ураженості картоплі в фазу цвітіння перевищував 

38% [65], а в останні роки він знаходиться в межах 0-1,11%  [27, 28, 76, 78, 

102, 108, 249]. Для підтримання продуктивних якостей сорту в процесі його 

використання картопля як культура, що вегетативно розмножується, 

потребує постійного сортооновлення з використанням високопродуктивного 
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насіннєвого матеріалу, частка якого відносно рівня врожайності оцінюється в 

10-40% [167, 168]. 

У сучасних умовах сільськогосподарського виробництва 

високопродуктивний насіннєвий матеріал – базисна основа успішного 

конкурентоспроможного картоплярства, оскільки еволюція патогенів 

відбувається більш високими темпами, ніж створення нових стійких сортів 

[7]. Кожен відсоток ураження насіннєвого матеріалу вірусами викликає 

зниження урожайності на 0,5-0,8% [229, 230], за даними інших авторів – на 

0,5-0,6% [146, 323, 331]. Рослини з візуальними симптомами вірусного 

захворювання знижують урожайність в 1,5-1,7 рази порівняно з рослинами – 

носіями вірусів у латентній формі [42, 354]. Тому використання якісного 

насіннєвого матеріалу обов’язкова умова для запобігання епіфітотіям хвороб. 

Швидке впровадження у виробництво високопродуктивного 

насіннєвого матеріалу потребує прискореного розмноження сорту на етапі 

відтворення оригінального насіннєвого матеріалу з використанням значних 

обсягів якісного вихідного матеріалу [200]. 

 

1.3. Отримання оздоровленого вихідного матеріалу картоплі        

in vitro з використанням біотехнологічних методів 

 

Насінництво картоплі – це галузь основана на використанні комплексу 

генетичних, агротехнічних, фітопатологічних знань, методів лабораторних, 

вегетаційних та польових досліджень при  вирощуванні насіннєвого 

матеріалу.  

Оздоровлення та захист картоплі від різноманітних хвороб (грибних, 

бактеріальних та вірусних), а також фітогельмінтів й інших шкідливих  комах 

та підтримання її у здоровому стані – складова частина насінництва цієї 

культури. Незважаючи на значну кількість мікроорганізмів, які уражують 

картоплю, з точки зору насінництва одними з найбільш небезпечних є 
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збудники вірусних хвороб [313], які не лише приводять до втрат 25-85% 

урожаю, але і прискорюють виродження сорту [141, 261]. 

Серед багаточисельних хвороб картоплі особливе місце займають 

вірусні, віроїдні та мікоплазмові хвороби [3]. Більшість з них здатні 

передаватись через бульби, які у випадку зараження стають резерваторами 

інфекції. Крім цього вони мають високу здатність до швидкого 

розповсюдження. У процесі репродукування без відповідних заходів по 

оздоровленню та захисту насіннєвої картоплі від повторного зараження 

кількість інфікованих рослин прогресивно збільшується. Сорт втрачає свою 

початкову продуктивність. Зберегти на протязі тривалого часу 

продуктивність сорту, подовжити його життя – одна з важливих задач 

насінництва картоплі [71].    

Насіннєвий матеріал, як матеріальна основа сорту дає можливість 

достатньо повно розкрити потенційні можливості останнього, підвищити 

ефективність застосування нових технологій за умови високої якості насіння, 

що забезпечить приріст урожаю картоплі на 25-30% [227]. 

У зв’язку з вегетативним розмноженням картоплі, на неї впливають 

ґрунтові, кліматичні, фітосанітарні фактори, які можуть негативно впливати 

на продуктивність насіннєвих бульб. Особливої шкоди завдають 

картоплярству вірусні, бактеріальні та грибні хвороби [190]. Уражуючи 

рослини, вони призводять до значного недобору врожаю, погіршуючи його 

товарні якості [146, 227]. 

В Україні проведена значна робота щодо зниження негативної дії цих 

захворювань. Розроблена і застосовується система насінництва, яка 

ґрунтується на  використанні активних методів оздоровлення, а саме методу 

апікальної меристеми в поєднанні з термо- та хемотерапією для звільнення 

сортів картоплі від вірусної інфекції [42, 165, 201, 255, 290, 292, 371, 399]; 

накопиченні вихідного оздоровленого матеріалу в обсягах, необхідних для 

відтворення еліти. Лише ці методи при сильному, інколи 100 %-му ураженні 
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сортів картоплі вірусами є єдино ефективними і радикальними способами її 

оздоровлення [320], що забезпечує прибавку врожаю ряду сортів 40-50%. На 

основі оздоровленого матеріалу в Україні щорічно виробляється понад 70% 

еліти картоплі від загальної її кількості [190, 271]. 

Біотехнології широко розвиваються в різних напрямках. В останнє 

десятиліття розроблені ефективні заходи боротьби з вірусними хворобами в 

насінництві картоплі [99, 291, 232, 364, 367, 368, 388, 394]. Рекомендовані 

методи оздоровлення картоплі за допомогою культури меристеми, 

продуктивні способи культивування і клонального мікророзмноження 

рослин, високочутливі імунологічні [110, 299, 301] та ПЛР-методи 

діагностики вірусів. Активно ведуться пошуки шляхів створення 

вірусостійких сортів за допомогою генної інженерії  [3], клітинних і 

тканинних технологій [332, 365, 369, 372, 377, 412, 418, 420].  

В основі боротьби з вірусними хворобами лежить відкритий англійцем 

Ф. Р. Уайтом [426, 427] та французом Р. І. Готре [382] метод культури 

тканин, який заснований на явищі тотипотентності, тобто здатності до 

відновлення цілісності рослини із збереженням геному. В подальшому було 

виявлено, що віруси не проникають у верхівкову меристему. В середині 50-х 

років минулого сторіччя французами G. M. Morel та C. Martin [404] було 

отримано рослини картоплі з апікальної меристеми розміром 100-200 мк, 

вільні від вірусів Х і А. В 70-х роках таким методом було оздоровлено та 

впроваджено у процес насінництва десятки сортів у різних країнах [390, 391, 

429], в тому числі і в Україні [242]. 

Метод термотерапії полягає в прогріванні бульб при температурі 36-

45
0
С впродовж 25 днів, що призводить до звільнення рослин від вірусу 

скручування листя. Режим теплового обробітку підбирають для кожного 

сорту експериментально залежно від стійкості сорту до високих температур. 

В розрахунок береться можливість втрати схожості у частини бульб та 

максимальний ефект оздоровлення. Метод термотерапії не оздоровлює 
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картоплю від мозаїчних вірусів X, S, M, Y, A і віроїду веретеноподібності 

бульб, тому в практиці насінництва його в більшості випадків 

використовують як допоміжний при підготовці бульб до видалення 

апікальної меристеми. Для цього бульби пророщують на протязі 1-2 місяців 

при температурі 35-37
0
С в термокамерах з наступним діагностуванням на 

ураженість вірусами індикаторним методом та методами індексації і ІФА. 

Здоровий матеріал використовують для видалення групи клітин розміром 

100-200 мкм з верхівки меристематичної тканини паростків бульб [71]. 

Ефективність методу верхівкової меристеми пов’язана з тим, що зона 

верхівки паростка, де відбувається ділення клітин вільна або може бути 

звільнена від вірусів при відтворенні з цих клітин рослини і вирощуванні її 

на живильному середовищі, яке містить інгібітори розмноження вірусів. 

Такими речовинами є пуринові основи та їх аналоги. Так, панкреатинову 

рибонуклеазу використовують для обробки паростків бульб перед 

видаленням меристеми, а також додають в живильне середовище в 

концентраціях 0,001-0,1%. Результати досліджень В. В. Бойко [45] 

показують, що на живильному середовищі з додаванням РНК-ази було 

одержано на 30-40% більше рослин, ніж в контролі, а здорових рослин – 

більше в 1,2-2,2 рази. При додаванні до середовища рибоверіну (10 мг/л) та 

сомелонгозіду (50 мг/л) в дослідах Е. В. Рогозіної [250] 92-100% рослин були 

вільні від вірусної інфекції. 

Існують різні точки зору на причини безвірусності апікальної 

меристеми та оздоровлення відтворених рослин. Незначна кількість вірусу 

або повна його відсутність в апікальній зоні меристеми може бути пов’язана 

з високою концентрацією ауксинів, що інгібують розмноження вірусів. Деякі 

автори вважають, що відсутність вірусів пояснюється антагонізмом між 

синтезом білків і нуклеїнових кислот клітин і синтезом нуклеопротеїду. Існує 

допущення, що швидкість переміщення вірусів від клітини до клітини 

становить 6µ за годину, а швидкість росту меристематичної тканини 400µ. 
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Верхівка за темпами росту випереджає переміщення вірусів. Але більшість 

дослідників приходять до висновку, що повного звільнення видалених клітин 

від вірусної інфекції не відбувається. Спостерігається лише зниження 

концентрації вірусів до рівня, що не дозволяє діагностувати їх поширеними 

методами, а при перенесенні клітин на живильне середовище, в склад якого 

входять речовини – інгібітори вірусів, інфекція інактивується [256]. 

Оздоровлений матеріал не є абсолютно безвірусним, але інфікування його 

знижується настільки, що не дозволяє проявитись хвороботворному початку 

у вигляді вірусних хвороб і тому в значній мірі нівелюється шкодочинність 

решти вірусів. 

На теперішній час в Україні процес оздоровлення картоплі від вірусної 

інфекції достатньо відпрацьований, що дає змогу оздоровити будь-який сорт. 

Однак питання пошуку оптимальних шляхів розмноження оздоровлених 

рослин і отримання достатньої кількості високоякісного насіннєвого 

матеріалу залишається відкритим. Найбільш якісно це завдання дають змогу 

вирішувати методи прискореного розмноження рослин in vitro, завдяки яким 

за короткий проміжок часу з однієї рослини можна отримати декілька тисяч. 

Великою перевагою даного методу є можливість швидкого напрацювання 

необхідної кількості насіннєвого матеріалу новостворених чи оздоровлених 

сортів і забезпечити тим самим їх своєчасне введення в систему насінництва 

[273]. У практичній роботі мікроклональне розмноження здійснюють шляхом 

живцювання рослин у штучних умовах на живильному середовищі [243, 318, 

390, 391, 404, 429]. 

Першим етапом в одержанні насіннєвих бульб вищих репродукцій є 

створення вихідного матеріалу, оздоровленого шляхом термотерапії та 

культури меристемної  тканини. Регенеровані з меристеми рослини в значній 

мірі вільні від вірусної та іншої інфекцій [186]. Цей насіннєвий матеріал 

відзначається підвищеними продуктивними якостями, оскільки під час його 

продукування синтез вірусного білка в рослинах відбувається повільно, в 



32 
 

результаті уповільнюються темпи накопичення вірусної інфекції [113, 300, 

319, 353]. 

Вплив різних факторів на морфогенез in vitro у багатьох сортів 

картоплі вивчено цілим рядом авторів [126, 164, 203, 262, 336, 378, 379, 417]. 

Наукові роботи здебільшого присвячені вирішенню і вивченню окремих 

методичних питань. Однак, практично для кожного сорту необхідно 

підбирати індивідуальні умови для морфогенезу in vitro. Тому вивчення і 

оптимізація умов культивування рослин in vitro для підвищення індукції 

бульбоутворення є актуальною і важливою складовою частиною роботи з 

насінництва картоплі [59].  

Культивування рослин in vitro в контрольованих умовах на штучних 

поживних середовищах дозволяє за допомогою зміни факторів зовнішнього 

середовища регулювати процес органогенезу, зокрема індукувати 

бульбоутворення. Також на цей процес впливають сортові особливості 

рослин. Основна маса сортів (95%) утворює мікробульби за 55-60 днів. В 

інших бульбоутворення відбувається за триваліший період. Прискорити цей 

процес можна шляхом оптимальної взаємодії основних факторів, що 

стимулюють його: оптимального вмісту в живильному середовищі 

вуглеводів та біологічно активних речовин,  оптимальних величин 

фотоперіоду і температури [56, 224]. 

Для підвищення ефективності біотехнологічного методу одержання 

вихідного матеріалу використовується комплекс прийомів для оптимізації та 

прискорення процесу бульбоутворення в культурі меристем in vitro і 

покращення якості мікробульб [186]. При цьому особливо важливу роль 

відіграють температурний та світловий режими. 

Гормональна регуляція процесу бульбоутворення в рослинах пов’язана 

з рядом факторів, в тому числі з комплексним впливом тривалості 

фотоперіоду та температурного режиму. Дослідження Інституту зрошуваного 

землеробства НААН довели, що подовжений до 16 годин фотоперіод в перші 
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20 діб культивування рослин, а також використання фоторежиму з 

двотижневим періодом без освітлення за температури вдень і вночі 16°С 

зменшують кількість утворених мікробульб та їх середню масу. Але 

зниження температури в період без світла до 10°С в значній мірі нівелює 

негативний вплив недостатнього освітлення і може використовуватись при 

необхідності економії енергетичних ресурсів [69]. Регулювання фотоперіоду 

пов’язано із забезпеченням рослин елементами живлення [298]. При 

вирощуванні на світлі потреба вуглецю компенсується за рахунок 

фотосинтезу. Але при культивуванні у темряві рослини переходять до 

гетеротрофного способу живлення і потреба у вуглеводах забезпечується 

додаванням до середовища частіше сахарози. Збільшення вмісту цукру з 6 до 

8% суттєво пом’якшує негативний вплив недоотримання рослинами світла, 

втрата продуктивності зменшується у 2 рази [63]. За вибраним фоторежимом 

спектральний склад світла майже не впливає на ріст надземної частини 

рослини. Але освітлення червоним світлом прискорює процеси столоно- та 

бульбоутворення: на 40-й день культивування кількість рослин, що утворили 

мікробульби, у 3-4 рази вища, ніж при білому світлі. Вихід мікробульб масою 

більше 350 мг при червоному світлі на 64% вищий, ніж при синьому світлі. 

При чергуванні різного світла до і після столоноутворення найбільш 

ефективним було використання синього світла до столоноутворення і 

червоного – після столоноутворення. При такому сполученні 100% рослин 

формують мікробульби масою 300,5 мг. 

Оптимальна температура необхідна як для ділення клітини, так і для 

синтезу ряду важливих речовин, які приймають участь у метаболізмі 

рослини. Окремі вчені свідчать, що оптимальною слід вважати температуру 

20°С на протязі доби [207, 428], інші – що високі температури (24°С) вдень і 

вночі сприяють розвитку наземної частини, збільшенню листкової поверхні, 

пагоноутворенню, але зменшують вміст білкового і небілкового азоту у 

бульбах. Крім того, високі температури призводять до зростання кількості 



34 
 

мілких бульб [376]. Вивчення температурного режиму культивування рослин 

картоплі in vitro в Інституті зрошуваного землеробства НААН показало, що 

всі рослини при температурі 13-15°С утворюють мікробульби, збільшення 

температури до 24-26°С зменшує кількість рослин з мікробульбами на 10-

11%, при 28-30°С – на 72,1-80,8% [69]. 

Другим не менш важливим фактором, який впливає на отримання  

вихідного матеріалу високої якості, є освітлення. Без нього неможливе 

утворення хлорофілу та морфогенез. Рослини картоплі вимогливі до світла. 

При його нестачі спостерігається незначне пожовтіння листя, стебло рослини 

стоншується і внаслідок цього – зменшується маса мікробульб [153]. 

Успіх вирощування рослин in vitro забезпечується завдяки 

правильному підбору живильних середовищ, що відповідають фізіологічним 

особливостям культивованих рослин [262, 356, 403, 405, 406, 408]. 

Мінеральний склад живильних середовищ повинен забезпечувати 

збалансоване і достатнє живлення меристем необхідними поживними 

елементами. Для прискореного отримання регенерантів із меристем 

застосовують різні середовища та поетапні пересадки. На першому етапі 

використовують середовище для регуляції морфогенезу, на другому – 

індукують коренеутворення, ріст стебла та листків. 

Для культивування меристем, вирощування рослин in vitro та 

мікробульб за основу використовують живильне середовище з мінеральною 

основою Murashige, Skoog (МС) або модифіковані середовища Інституту 

картоплярства та Інституту зрошуваного землеробства НААН з високим 

рівнем мінерального живлення [211, 224, 406, 410]. На цих середовищах за 

всіх інших однакових умов вирощування рослини  in vitro формують у 1,5-4,0 

рази більші мікробульби, ніж на середовищі Уайта, яке відрізняється низьким 

вмістом елементів мінерального живлення. При виборі середовища 

Murashige, Skoog або модифікованих середовищ необхідно враховувати, що 
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вони менш збалансовані за мінеральними складовими для культури картоплі 

і визивають швидке старіння рослин.  

Враховуючи, що на середовищі Уайта мікробульби формуються за 

більш короткий час, але невеликих розмірів (0,4-0,6 см в діаметрі), його 

можливо використовувати для отримання мікробульб з метою збереження 

колекційних зразків. 

Основними складовими живильного середовища Murashige, Skoog або 

модифікованих середовищ Інституту картоплярства та Інституту 

зрошуваного землеробства НААН є мікро- і макросолі, вітаміни, органічні 

речовини та регулятори росту, додавання яких суттєво покращує ріст та 

розвиток рослин. До них відносяться ауксини, цитокінини, гібереліни, 

абсцизова кислота, етилен. Для культивування рослин in vitro особливе 

значення мають перші три групи речовин [71]. З вітамінів додають 

піродоксин (В6), тіамін (В1), аскорбінову кислоту та ін. 

До групи цитокінинів відносять аденін, кінетин, БАП, зеатін та ін. 

Місцем синтезу цитокінинів в рослинах є, в основному, корені. Було 

доведено наявність стимуляції бульбоутворення при культивуванні рослин на 

середовищі, що має вміст цитокінинів, зокрема кінетину, який активізує 

включення амінокислот в поліпептидний ланцюг і цим обумовлює більш 

інтенсивний біосинтез білку. В результаті впливу на рослину кінетину 

спостерігається посилене ділення клітин. Велике значення при цьому має 

концентрація фітогормону в поживному середовищі [39]. 

 Аденін стимулює утворення столонів, ініціацію бульб, незначно 

пригнічує розвиток стебла. У сортів, схильних до бульбоутворення in vitro, 

масове утворення мікробульб спостерігається при додаванні до середовища 

аденіну у концентрації 0,25-0,50 мг/л. Введення кінетину у таких же дозах 

викликає пригнічення столоноутворення, появу пазушних мікробульб, 

малопридатних для використання у насінництві. 



36 
 

Для сортів зі слабкою здатністю до утворення мікробульб процес 

масового бульбоутворення in vitro спостерігається при додаванні в 

середовище з аденіном кінетину у концентрації 0,25-0,50 мг/л або лише 

кінетину у такій же дозі. 

Встановлено, що оптимальна концентрація та співвідношення 

біологічно активних речовин в рослині відіграє позитивну роль у визначенні 

початку та інтенсивності столоно- та бульбоутворення. Така ж 

закономірність характерна і у відношенні біологічно активних речовин, що 

використовуються рослинами з поживного середовища. 

Під впливом високих доз цитокінинів значно зменшується 

ефективність ауксину при вкоріненні рослини. Дослідженнями встановлено, 

що ефективність використання 2,4-діхлорфеноксіоцтової кислоти (2,4 Д) в 

значній мірі залежить від концентрації в середовищі кінетину. На фоні       

0,25 мг/л кінетину сорт Світанок київський при додаванні до вмісту 

середовища 0,5 мг/л 2,4 Д формував мікробульби, середня маса яких була на 

57,2% більша, ніж без використання 2,4 Д. Збільшення концентрації кінетину 

до 0,5 мг/л знизило ефект до 37,8% [224].  

Реакція на додавання до складу середовища індукторів 

бульбоутворення (кінетину, аденіну) залежить від групи стиглості сорту 

картоплі. Середня маса мікробульб сортів Бородянська рожева, Світанок 

київський та Луговська зростала відповідно на 10,5; 22,5 і 82,1%, кількість 

великих бульб (масою більше 350 мг) - на 25% та у 3 і 4 рази [64]. Додавання 

до складу середовища, який не містить індукторів бульбоутворення, 10 мг/л 

кумарину сприяє зростанню маси середньої мікробульби сорту Світанок 

київський на 153,3%, Луговська на 73,6% [68]. 

Встановлено, що рослини in vitro краще розвиваються, якщо 

використовувати в середовищі цукрозу як джерело вуглеводного живлення. 

Концентрація цукрози – фактор столоно- та бульбоутворення in vitro і 

особливо фактор накопичення маси мікробульби. Для сортів, схильних до 
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бульбоутворення in vitro, використовується концентрація цукрози 4-6%, для 

сортів зі слабкою здатністю до утворення мікробульб оптимальною є 

концентрація цукрози 6-8%. Використовувана концентрація визначається 

також співвідношенням до концентрації біологічно активних речовин в 

середовищі [39, 56, 71, 224]. 

Слід відмітити, що кожен з факторів бульбоутворення in vitro чинить 

вплив на процес у взаємодії з іншими, а їх загальний вплив не рівняється сумі 

дії кожного з них.  

Для культивування меристем використовують модифіковане 

Інститутом картоплярства середовище Murashige, Skoog [53, 244]. Через 10 

днів після повторного пересаджування меристеми склад середовища 

змінюють: виключають гіберелінову кислоту, яка інгібує коренеутворення, 

додатково вводять β-індоліл-3-оцтову кислоту (ІОК) – 1мг/л розчину для 

прискорення коренеутворення (ризогенезу). Для прискореного 

культивування меристем і живців використовують середовище за прописом 

Д. П. Остапенко [262, 244].  

 Щоб запобігти накопиченню продуктів метаболізму у тканинах рослин 

і оптимізувати їх розвиток, необхідно після розмноження на середовищі 

Інституту картоплярства [211] 1-2 рази в рік робити пасаж живців на 

модифіковане середовище Уайта за прописом Р. Г. Бутенко [87]: макросолі – 

за Уайтом [426, 427]; мікросолі – за Келлером [391]; хелат заліза – за 

Murashige, Skoog; органічні компоненти – за прописом Інституту 

картоплярства. 

Серед використовуваних середовищ (Murashige, Skoog, Уайта) 

модифіковане Інститутом картоплярства забезпечує в 15-25-денний період 

80-100% готовності рослин до висадки в ґрунт. 

Для прискорення росту і розвитку рослин, підвищення фотосинтезу, 

продуктивності картоплі та посилення в рослинах їх природних генетично 

детермінованих властивостей, особливо стійкості до вірусних і грибних 
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хвороб, потрібно постійно вести пошук нових фізіологічно активних сполук 

або їх композицій [116, 147]. 

У зв’язку з цим з кожним роком зростають потреби у рістрегуляторах 

для вирішення таких важливих для фізіології та біотехнології рослин завдань 

як оздоровлення і мікроклональне розмноження рослин за допомогою 

техніки культури меристем та органів in vitro [161, 337]. 

Очевидно, що до застосування в практиці кожного із нових регуляторів 

росту необхідна оцінка його фізіологічної активності за інтегральними 

показниками росту, розвитку рослин і врожайності культур, також взаємодії 

їх з іншими факторами при вирощуванні методом культури in vitro, такими 

як інтенсивність освітлення та фотоперіод [207]. 

Існує думка, що в процесі оздоровлення картоплі активними методами 

не проходить повного її вивільнення від вірусного початку, а лише елімінація 

активної форми вірусу або зниження концентрації вірусного антигену до 

рівня, що недосяжний для існуючих методів діагностики. Але і в цьому 

випадку оздоровлення виконує позитивну функцію: якщо не в абсолютному 

вивільненні від вірусів, то в боротьбі з вірусними хворобами, знижуючи та 

утримуючи розвиток вірусів до рівня їх прояву та шкодочинності [71].   

Клональне розмноження оздоровленого матеріалу дозволяє отримувати 

його в кількості, достатній для залучення в насінницький процес. Тут 

застосовуються як лабораторні методи (мікроживцювання), так і методи 

прискореного розмноження в культиваційних спорудах або польових умовах       

[240, 274, 286, 297, 309]. Ці методи дозволяють досягти дуже високих 

коефіцієнтів розмноження.  

Однією з невід’ємних складових сучасного насінництва є 

удосконалення існуючих методів відтворення оригінального насіння шляхом 

мікроклонального розмноження на поживному середовищі в умовах in vitro і 

вирощування мікробульб [39]. Разом з тим, враховуючи значну вартість 

насіннєвого матеріалу, одержаного шляхом in vitro, особливої актуальності 
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набуває визначення оптимальних прийомів розмноження живцевого 

матеріалу. 

Розмноження матеріалу в культурі in vitro, як і розмноження бульбами 

– вегетативне. Тому постає питання як довго його можна проводити, 

зберігаючи генетичну константність сорту, і чи можливе при цьому 

поступове виродження матеріалу. На це питання серед вчених не існує 

однозначної відповіді. Багаточисленні дослідження свідчать про те, що 

оздоровлений матеріал можливо тривалий час підтримувати в культурі          

in vitro, не втрачаючи оригінальності сорту, його морфологічних та 

господарсько-важливих ознак. Але повністю виключити можливість 

мікромутацій не можна. Такі фактори, як порушення корелятивних зв’язків 

при видаленні експлантату, гетерогенність вихідного матеріалу, дія 

компонентів живильного середовища впливають на меристематичні тканини 

в такій мірі, що можуть змінити сорт за деякими характеристиками. 

Культура тканин у сполученні з термо- і хемотерапією сама по собі в 

ряді випадків може стати причиною мінливості регенерантів. Тому слід 

контролювати матеріал в лабораторії, а також при передачі його в 

культиваційні споруди та в поле на наявність мікромутацій та прагнути 

максимально нівелювати  мутагенні фактори. 

В умовах півдня, коли не вдається в абсолюті уникнути впливу 

зовнішніх умов на культивування рослин in vitro, спостерігається поступове 

погіршення кількісних ознак, які зумовлюють продуктивність. Тому для 

збереження якісних характеристик матеріалу, слід регулярно, через 3-4 роки, 

поновлювати його шляхом активного оздоровлення. Якщо в регіонах зі 

сприятливими умовами вирощування картоплі цьому прийому можливо 

знайти альтернативу (клоновий добір), то для півдня України на даному етапі 

розвитку науки – це єдина можливість створення високоякісного насіннєвого 

матеріалу [224]. 
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Через недостатню вивченість окремих прийомів та факторів, що 

впливають на ростові та продукційні процеси пробіркових рослин, особливої 

актуальності набуває визначення оптимального режиму бульбоутворення в 

культурі in vitro. 

 

1.4. Насінництво картоплі 

 

Насінництво – дуже важлива ланка в структурі вирощування картоплі. 

Для  виробництва, реалізації та використання насіннєвого матеріалу потрібно 

проводити в комплексі організаційні, наукові та агротехнічні заходи [137, 

56]. Система насінництва картоплі включає виробництво добазового, 

базового та сертифікованого насіннєвого матеріалу; визначає схему 

відтворення еліти та її репродукування, технологію вирощування насіннєвого 

матеріалу та його розмноження в різних ґрунтово-кліматичних зонах залежно 

від ступеня виродження картоплі. Принципи ведення насінництва визначені 

Законом України «Про насіння і садивний матеріал» [137] і «Системою 

насінництва картоплі в Україні», яка затверджена Наказом Міністерства 

аграрної політики України від 16.03.2004 р № 83 [293].   

Норми сортових та посівних якостей насіннєвого матеріалу 

встановлюються державними стандартами України і визначаються методом 

апробації, ґрунтового контролю та бульбового аналізу. Апробацію сортових 

посівів проводять у порядку, визначеному «Інструкцією з апробації сортових 

посівів» (2002) [145]. Визначення сортових та посівних якостей садивного 

матеріалу здійснюється згідно ДСТУ 4013-2001 та ДСТУ 4014-2001 [131, 

132].   

Налагодження насінницької роботи з використанням якісного 

вихідного матеріалу для відтворення еліти, ретельне здійснення 

насінницьких заходів в розсадниках елітного насінництва, посилення 

контролю за виробниками насіннєвого матеріалу, методичних та 
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технологічних вимог для вирощування садивного матеріалу високих 

категорій, оцінка насаджень еліти методом ґрунтконтролю, введення нових 

параметрів щодо сортових показників садивного матеріалу, гармонізованих з 

міжнародними, дало змогу поліпшити якість насіннєвого матеріалу завдяки 

значному зниженню його ураженості вірусними, бактеріальними та 

грибними хворобами. Останніми роками, з проведенням фітопатологічних 

прочисток, вимогам державного стандарту щодо еліти відповідають 100% 

зразків, що надсилаються на ґрунтконтроль з насінницьких господарств [54]. 

Відтворення добазового насіння здійснюють з врахуванням методу 

отримання і формування вихідного матеріалу, властивості сорту протистояти 

найбільш шкідливим та поширеним фітопатогенам, природно-кліматичним 

та фітосанітарним умовам зони вирощування насіннєвої картоплі. 

Одним з найбільш зручних і недорогих способів отримання здорового 

насіннєвого матеріалу новостворених сортів картоплі є добір здорових 

рослин у полі, тестування їх методом імунно-ферментного аналізу (ІФА) і 

введення в культуру in vitro, з метою масового розмноження. Однак, вже 

сьогодні пошук і добір здорових рослин окремих сортів у сучасних ґрунтово-

кліматичних умовах України проводити дуже складно [204]. Навіть здорова, 

за результатами ІФА, рослина може містити незначну кількість вірусів, тобто 

кількість вірусної інфекції може бути за межею чутливості методу. За умов 

спекотного літа та недостатнього рівня живлення це може призвести до 

різкого сплеску прояву вірусних хвороб [348]. 

Подібні недоліки властиві і методу клонового добору, який як метод 

оздоровлення малоефективний для сортів не стійких до вірусів, має сезонну 

залежність і вимагає великих затрат ручної праці. Як правило, відібрані 

візуально здорові рослини можуть мати і певну кількість уражених вірусами. 

Однак, методом клонового добору вдається певною мірою знизити загальний 

патогенний тиск у насінницьких посівах картоплі [260]. На думку деяких 
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авторів, клоновий добір більш доцільно використовувати для оздоровлення 

сортів з високою польовою стійкістю проти вірусних хвороб [273].  

Я. Б. Демкович вважає, що на врожайність супер-супереліти не 

впливають способи отримання вихідного матеріалу та його формування, так 

як строк добору вихідного матеріалу – на ураженість супереліти вірусними 

хворобами [124]. 

Деякі дослідники вважають, що клоновий добір задля запобігання 

вірусної інфекції стосується тільки окремих сортів і вірусів [11]. Для таких 

сортів, які недоцільно оздоровляти біотехнологічним методом, 

використовують п’ятирічну схему відтворення еліти із застосуванням 

клонових доборів та подальшого їх випробування: 

1-й рік – добір клонів; 

2-й рік – випробування клонів; 

3-й рік – супер-супереліта; 

4-й рік – супереліта; 

5-й рік – еліта. 

Дослідження  Інституту картоплярства НААН (А. А. Кучко, 1998;       

В. Є. Свертока, 1998, В. В. Кононученко, Ю. Я. Верменко, 2003) дозволили в 

умовах центрального, північного та західного регіонів України скоротити 

схему насінництва картоплі до 3-4-х років, яка не передбачає клонового 

добору. Вони були рекомендовані та схвалені Мінагрополітики України до 

застосування з використанням як вихідного насіннєвого матеріалу, 

отриманого біотехнологічним методом [56].  

Трирічна схема відтворення еліти: 

1-й рік – одержання вихідного матеріалу, оздоровленого 

біотехнологічними методами в лабораторних умовах, культиваційних 

спорудах та закладання розсадника супер-супереліти в полі; 

2-й рік – супереліта; 

3-й рік – еліта. 
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Чотирирічна схема відтворення еліти: 

1-й рік – виробництво макро- та мінібульб від оздоровлених рослин у 

культиваційних спорудах або у відкритому ґрунті; 

2-й рік – супер-супереліта; 

3-й рік – супереліта; 

4-й рік – еліта. 

За умови концентрації виробництва картоплі в господарствах 

населення (близько 98%), де підвищений інфекційний фон щодо 

різноманітних патогенів картоплі, дієвим заходом для забезпечення 

виробників сертифікованого насіння для сортозаміни та сортооновлення є 

впровадження чотирирічної схеми отримання еліти на оздоровленій основі 

[90, 124, 142, 166].   

Основним способом отримання високоякісного насіннєвого матеріалу в 

Степу у ХХ сторіччі було завезення насіннєвої картоплі з районів з 

сприятливими умовами вегетації – західного регіону та Полісся [71]. 

Основними напрямками розвитку картоплярства в південному Степу є: 

- вирощування насіннєвого матеріалу картоплі вищих репродукцій на 

основі використання біотехнологічного методу одержання вихідного 

оздоровленого матеріалу і подальшого розмноження його в двоврожайній 

культурі для забезпечення ним виробників продовольчої продукції в 

необхідній кількості; 

- одержання ранньої та надранньої продукції для забезпечення потреб 

населення у весняно-літній період; 

- вирощування продовольчої картоплі біологічної стиглості для 

споживання в осінньо-зимовий період; 

- вирощування продовольчої картоплі в літніх посадках 

свіжозібраними або бульбами від минулорічної літньої посадки для 

забезпечення населення продукцією в зимово-весняний період. 

До кінця 80-х років ХХ сторіччя в Степу не займались власним 
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насінництвом, оскільки при створенні еліти шляхом клонового добору і 

розмноженні матеріалу протягом 5-6 років репродукування методом 

накладення у весняних посадках, виродження рослин відбувалось вже в 

процесі насінництва [67, 370]. Економічно вигідне виробництво картоплі в 

Степу можливе лише за умови наявності власного насінництва, тому що 

витрати на транспортування великої кількості насіннєвого матеріалу суттєво 

знижують рентабельність вирощування картоплі [71]. 

Отже, важливою умовою збільшення ефективності картоплярства на 

півдні є створення власної системи насінництва. На сучасному рівні розвитку 

біологічної науки немає більш ефективних прийомів створення вихідного 

матеріалу для відтворення еліти як активне оздоровлення рослин 

біотехнологічними методами, а саме термо- і хемотерапії з оздоровленням 

рослин шляхом вирощування з апікальної меристеми [273, 396]. 

На основі багаторічних досліджень в умовах Степу І. П. Бугаєва 

вважає, що система насінництва картоплі для південного регіону може мати 

наступну схему [216]: 

- відтворення еліти здійснюється у двоврожайній культурі в умовах 

зрошення на основі вихідного оздоровленого біотехнологічним методом 

матеріалу сортів, адаптованих до умов південного регіону. Розмножують 

дану партію оздоровленого матеріалу протягом трьох років; 

- умовою виробництва репродукційного насіннєвого матеріалу є 

використання двоврожайної культури. Еліту, одержану на півдні у 

двоврожайній культурі, розмножують до четвертої репродукції протягом 

двох років. Для весняного садіння використовують матеріал другої і 

четвертої репродукцій, тобто лише від літнього садіння, для літнього садіння 

використовують бульби першої і третьої репродукцій; 

- при використанні еліти з інших регіонів схема 

внутрішньогосподарського насінництва при двоврожайній культурі 
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зберігається. При репродукуванні матеріалу лише у весняних посівах 

сортооновлення слід проводити щороку. 

Більшість країн Західної Європи та США одержують еліту картоплі на 

основі оздоровленого від вірусів матеріалу. Така картопля забезпечує врожай 

на 40-99% більший, ніж врожай від еліти, одержаної за візуальним добором 

(Князєв В. А. та ін., 1979 р.). В Голландії прискорене розмноження картоплі 

на основі методу культури тканин дозволяє одержувати оздоровлений 

насіннєвий матеріал у виробничих масштабах за два роки в порівнянні з 

п’яти-шести роками, що  необхідні при клоновому насінництві (I. Blackbeard, 

1981). Методом насінництва на оздоровленій основі користуються у 

Великобританії (Jones H. Kaprp, A. Jones MQK, 1991), США  (Q. I. Hunt,          

I. P. Helgeson, 1990), Аргентині (I. Rossel, Bertoldy, 1988), Польщі                 

(R. H. Swiezynsky, 1991), Росії (О. С. Мелік-Саркісов, 1989, 1990, 1991).  

Характерним для сучасного насінництва Нідерландів, Німеччини, 

Франції, Польщі є те, що передбазисний насіннєвий матеріал (вихідний 

оздоровлений матеріал, супер-супереліта) вирощують спеціалізовані центри, 

а функції елітних господарств обмежуються вирощуванням базисного 

матеріалу (супереліта, еліта), оскільки оздоровлення і розмноження 

матеріалу на перших етапах відзначається високою енергоємністю, 

наукоємністю, потребою в дорогих реактивах, матеріалах, 

висококваліфікованих кадрах для реалізації можливостей біотехнологічних 

методів прискореного розмноження на етапі передбазисного насінництва 

[321]. 

Отже, у переважної більшості зарубіжних країн, найбільших 

виробників насіннєвої картоплі, основна увага щодо якісних показників 

сконцентрована у процесі виробництва вихідного (передбазисного) та 

оригінального насіння (базисного) за різних термінів його виробництва. 

Водночас не допускається довготермінове вирощування репродукційного 
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(сертифікованого) насіннєвого матеріалу. У більшості випадків термін його 

репродукування не перевищує трьох років. 

  Досягають високих показників якості садивних бульб шляхом 

концентрації і спеціалізації насінництва у найбільш сприятливих для 

культури картоплі природних умовах. Це дає змогу експортувати в значних 

обсягах насіннєву картоплю [33]. Найбільшим експортером насіннєвої 

картоплі в Європі є Нідерланди, які реалізують садивні бульби в 60 країн 

світу [375]. 

Сприятливі можливості для ведення насінництва картоплі є в 

Шотландії, Данії, на півночі Німеччини, Франції, Польщі, у Литві, Латвії, 

Естонії, північно-західній частині Росії, на всій території Білорусі. 

Значною мірою практикується виділення закритих районів (на 

обмеженій території, де є можливість просторової ізоляції від векторних 

переносників вірусів) насінництва картоплі. Такі закриті райони організовані 

в Польщі, Німеччині, Великобританії. У закритих районах вирощують лише 

насіннєву картоплю: насадження продовольчої і технічної картоплі віддалені 

не менше 5 км [33]. У світі існує п’ять зон «Хай Грейд» для насінництва 

картоплі з просторовою ізоляцією більше 10 км від товарних насаджень [254, 

335, 419]. 

Великою проблемою насінництва картоплі в Україні є зосередження 

посівів у дрібнотоварному секторі (близько 98% площ), де насінницькі 

заходи або взагалі не проводяться, або проводяться на примітивному рівні, 

що підвищує загальне фітопатогенне навантаження [168]. У зв’язку з цим 

значна частина населення України репродукує хворий матеріал картоплі. За 

такої ситуації основна передумова ефективного картоплярства – 

використання нових сортів [ 55, 58, 194]. Сучасна система насінництва 

картоплі в Україні повинна бути спрямована на швидке, масове і недороге 

розмноження високоякісного оздоровленого насіннєвого матеріалу, 

одночасно із захистом його від повторного ураження [348].   
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Вітчизняні вчені вважають, що в Україні на даному етапі розвитку 

картоплярства, враховуючи зарубіжний досвід організації насінництва, з 

метою підвищення його ефективності доцільним є об’єднання зусиль 

селекційно-насінницьких наукових установ, мережі державного 

сортовипробування і насіннєвого контролю для забезпечення єдиного 

технологічного насінницького процесу виробництва товарної та насіннєвої 

картоплі, створення холдингу (асоціації) з виробництва бульб високих 

категорій [56].     

Отримання насіннєвої картоплі вищих категорій в умовах півдня на 

сучасному етапі розвитку біологічної науки можливо лише при поєднанні 

біотехнологічних методів  оздоровлення вихідного матеріалу (термо- і 

хемотерапії, апікальної меристеми) та методу двоврожайної культури при 

подальшому його польовому репродукуванні [71, 273]. Дослідження 

Інституту зрошуваного землеробства НААН показали, що, користуючись 

цими методами, можливо одержувати на півдні насіннєвий матеріал, що за 

продуктивними та якісними показниками не поступається відповідній 

категорії бульб, які вирощені в регіонах традиційного картоплярства [23, 71].  

На початковому етапі розмноження відтворених оздоровлених рослин 

проводиться в лабораторії шляхом живцювання і одержання розсадних 

рослин та мікробульб. Для уникнення повторного інфікування їх потім 

висаджують у ґрунт теплиць для отримання мінібульб діаметром 2-5 см. 

Основна мета вирощування рослин у теплиці – отримання максимального 

коефіцієнту розмноження та збереження здорового стану рослин [79, 386].  

Одержані в культиваційних спорудах мінібульби включаються в 

процес польового репродукування з метою створення насіннєвого матеріалу 

вищих категорій. В польових умовах півдня, особливо на ґрунтах важкого 

фізичного складу, досягти гарантованого приживання дуже складно, а 

використання культиваційних споруд призводить до значного зростання 

собівартості насіннєвої продукції. Тому основним джерелом вихідного 
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матеріалу було прийнято вирощування в лабораторії мікробульб in vitro. 

Необхідний для наступних етапів насінництва обсяг мікробульб можливо 

одержати за умови високої продуктивності рослин культури in vitro [71]. 

В умовах півдня складною проблемою залишається можливість 

збереження досягнутого рівня оздоровлення матеріалу при подальшому його 

розмноженні в польових умовах. Позитивний результат забезпечує 

використання методу двоврожайної культури, який дозволяє не тільки 

зберігати здоровий стан рослин, а і підтримувати садивні бульби у 

фізіологічно молодому віці з високим потенціалом продуктивності [96]. 

 

1.5.  Двоврожайна культура при насінництві картоплі в умовах 

півдня України 

 

В умовах півдня одним з основних прийомів розмноження насіннєвого 

матеріалу, який стримує процес виродження картоплі є метод двоврожайної 

культури [13, 50, 191, 195-197, 212, 221, 226, 349], завдяки якому  насіннєві 

бульби  уникають впливу основних чинників екологічного та біологічного 

виродження та зберігають насіннєві якості впродовж тривалого часу. Цей 

метод не новий, ним користувались порівняно давно і досить успішно [1, 8, 

12, 38, 44, 157, 253]. Результати  численних досліджень [10, 46, 61, 173-175, 

287] показали високу ефективність цього прийому.  

Методу двоврожайної культури при розмноженні попередньо 

оздоровленого матеріалу в процесі насінництва в умовах Степу при 

сучасному рівні розвитку біологічної науки альтернативи немає. 

Двоврожайна культура дає змогу підтримувати рослини в здоровому стані, а 

не позбавляти їх інфекції, яку вони вже мають. Традиційні методи створення 

вихідного матеріалу в насінництві, що базувались на клонових, кущових, 

гніздових, бульбових та негативних доборах, на півдні не сприяли 

оздоровленню рослин. 
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Метод двоврожайної культури використовується не лише для 

отримання насіннєвого матеріалу вищих категорій [44, 50, 191, 197, 322, 326], 

а  і для прискореного  розмноження нових перспективних сортів, а також для 

вирощування високовітамінізованої продукції для дієтичного, дитячого 

харчування та споживання в осінньо-зимовий період [12, 38, 175, 324, 340, 

350]. 

Картопля вирощена зі свіжозібраних бульб уражується вірусними 

хворобами у 2-6 раз менше, ніж при літніх посадках бульб весняного садіння 

попереднього року, а урожай вищий на 4,28 т/га або 17,7% [44]. Більш висока 

продуктивність рослин від бульб двоврожайної культури в значній мірі 

пов’язана з тим, що картопля постійно підтримується у фізіологічно 

молодому стані. Досвід вітчизняних та зарубіжних дослідників свідчить про 

те, що бульби, висаджені у молодому віці забезпечують більш високий 

врожай завдяки більш інтенсивному обміну речовин та швидкості 

накопичення врожаю [179, 214, 374, 389].    

 Висока оздоровча дія методу дослідниками пов’язується з рядом 

причин: 

- в двоврожайній культурі при першому та другому садінні картоплю 

збирають рано, невдовзі після цвітіння і інфекція не встигає проникнути зі 

стебел у бульби; 

- найбільш інтенсивний літ попелиць, які є одним з основних 

переносників вірусної інфекції, спостерігається наприкінці червня – в липні, 

коли середньодобова температура за декаду перевищує 18-20
0
С. В цей час 

картоплю збирають і висаджують повторно, тому інфікування практично не 

відбувається; 

- бульби, уражені вірусними хворобами в весняному садінні, при 

повторному висаджуванні після обробки стимуляторами для переривання 

періоду спокою знижують схожість внаслідок порушення балансу 

рістрегулюючих речовин [71].  
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  Також перевагами двоврожайної культури є: 

- можливість скорочення терміну отримання еліти до півтора-двох 

років польового репродукування; 

- підвищення на 10-15% продуктивних і якісних показників 

насіннєвого матеріалу завдяки використанню фізіологічного молодих бульб 

на протязі всього терміну польового репродукування; 

- підвищення коефіцієнту розмноження вихідного матеріалу при 

польовому репродукуванні до 12-15; 

- скорочення втрат при зберіганні в осінньо-зимовий період на 50%. 

Докорінного оздоровлення рослин, що вирощують у двоврожайній 

культурі, не відбувається, але зменшення кількості рослин, уражених 

вірусними хворобами в тяжкій формі, свідчать про ефективність цього 

методу [48, 310, 322, 324, 326, 340, 350]. Крім цього двоврожайна культура 

послаблює вплив жорстких екологічних умов на рослини: при першій і 

другій посадках картоплю вирощують при порівняно сприятливих умовах – 

помірних температурах повітря та ґрунту та кращих умовах 

вологозабезпечення. За даними М. С. Бойко [46] двоврожайна культура 

дозволяє гальмувати процес виродження і підтримувати якість та здоров’я 

насіннєвого матеріалу до четвертої репродукції, а в дослідах Інституту 

зрошуваного землеробства НААН впродовж 1996-2000 рр. при 

репродукуванні ранньостиглого сорту Незабудка та середньораннього  

Світанок київський до шостої репродукції не спостерігалось погіршення 

якості матеріалу та різкого зниження його продуктивності [217]. Ураженість 

рослин ранніх, середньоранніх сортів та гібридів вірусними хворобами за 

весняного садіння при ранньому збиранні впродовж 2004-2011 рр. за 

візуальною оцінкою не перевищувала  0,95%, в літніх посадках 

свіжозібраними бульбами – 1,11% [75, 78]. Тобто накопичення інфекції 

спостерігається і в двоврожайній культурі, але в більшій мірі вона може 

проявитись при повторному вирощуванні в весняних посадках. 



51 
 

Продуктивність картоплі, одержаної в літніх посадках свіжозібраними 

бульбами значно вища, ніж при звичайному вирощуванні насіннєвого 

матеріалу методом накладення в весняному садінні. В дослідах                      

А. В. Шевченка і В. М. Чмульова [351] продуктивність рослин від бульб 

двоврожайної культури була на 22% вища ніж від бульб весняного садіння і 

на 10% від бульб звичайного літнього садіння. В дослідах М. С. Бойко [46] 

урожай картоплі в весняному садінні значно різнився від походження 

насіннєвого матеріалу: якщо привозна еліта при 15%-му ураженні вірусними 

хворобами забезпечила 124 ц/га, то перша південна репродукція від 

весняного садіння – лише 78 ц/га при ураженні хворобами 56% рослин, а 

друга від двоврожайної культури 112 ц/га при 35% ураження.  

 

1.6. Технологія отримання насіннєвого матеріалу картоплі в 

первинних ланках насінництва 

 

Для сталого виробництва картоплі важливе значення має забезпечення 

галузі картоплярства якісним насіннєвим матеріалом. Одним із шляхів його 

вирішення є використання оздоровленого біотехнологічними методами 

садивного матеріалу для формування еліти [94, 225, 273, 292, 300]. 

Використовуючи великі потенційні можливості картоплі до 

вегетативного розмноження, оздоровлені від вірусної та бактеріальної 

інфекції рослини прискорено розмножують як в умовах лабораторії з 

допомогою біотехнологічних методів, так і в закритому ґрунті і польових 

умовах [37]. У первинному насінництві картоплі вихідний матеріал для еліти 

використовують у вигляді клонів, відібраних на посівах оздоровленої 

картоплі; розсади, вирощеної з пробіркових рослин; мікробульб, одержаних 

in vitro; мінібульб, вирощених в закритому ґрунті на субстраті чи гідропоніці 

[271].  
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Одним з поширених способів розмноження оздоровленого матеріалу є 

одержання розсади в касетній культурі [153]. Метод зручний і простий в 

застосуванні, але має ряд недоліків: неможливо проводити поступове 

(протягом року) накопичення матеріалу; сезонність та наявність пікових 

періодів у виробництві; значні затрати на додаткове освітлення і створення 

штучного мікроклімату; не компактність самих касет, незручність їх у 

транспортуванні та реалізації [348]. 

Найперспективнішим для отримання необхідної кількості 

оздоровленого вихідного матеріалу і включення його в первинне насінництво 

є виробництво мікро- та мінібульб. Це дає змогу уникнути переважної 

більшості недоліків, які притаманні іншим методам. До того ж одержання 

мікробульб in vitro дає змогу скоротити схему відтворення еліти до трьох 

років [153]. За таким показником як цінність насіннєвого матеріалу, 15 кг 

мінібульб еквівалентні тонні звичайного насіннєвого матеріалу [222]. 

Необхідною основою розробки технології одержання мікро- та 

мінібульб є знання фізіолого-біохімічного механізму процесу 

бульбоутворення та способів його регуляції. Встановлено, що 

бульбоутворення в рослині індукується системою факторів, а саме: 

надлишком асимілянтів, гормональним станом рослини, фотоперіодом, 

зниженням температури, дефіцитом азоту, зміною атрагуючих центрів у 

зв’язку із затуханням активності апікальної меристеми стебла у бік столонів і 

бульб, онтогенетичним станом рослини [339]. Таким чином, процес 

бульбоутворення можна регулювати рядом ендо- та екзогенних факторів, що 

є основою для низки технологій одержання мікро- та мінібульб у первинному 

насінництві картоплі. 

 Головною перевагою мікро- та мінібульб є можливість зберігання та 

накопичення їх протягом тривалого часу до висаджування в поле або до 

моменту реалізації. Бульби зручні для транспортування і посадки як в умовах 

закритого, так і відкритого ґрунту. Хоча у них є також певні недоліки, які 
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стримують їх застосування у насінництві і, в першу чергу,  висока 

собівартість. Тому подальша робота повинна бути спрямована на 

здешевлення виробництва мікро- та мінібульб [348].  

Рослини in vitro, розсаду, мікробульби розмножують для отримання 

мінібульб по гідропонній, іонітопонній, тепличній та інших технологіях або у 

польових умовах. 

В теперішній час широко використовується технологія отримання 

мінібульб від оздоровлених рослин in vitro в культиваційних спорудах [9, 

160, 273, 289] та в гідропонній культурі. Один із найпростіших способів 

отримання високоякісного насіннєвого матеріалу – це використання теплиць 

для одержання мінібульб з мікробульб, рослин in vitro чи касетної розсади. 

Матеріал у цих спорудах можна отримувати протягом року, але собівартість 

мінібульб за такої технології є невиправдано високою. Крім того, 

ускладнюють дану технологію великі обсяги приготування субстратів, які у 

процесі експлуатації втрачають свої властивості та нагромаджують 

патогенну мікрофлору, у тому числі і особливо небезпечні види нематод та 

збудників хвороб. Також у тепличних умовах при отриманні бульб складно 

досягти високого коефіцієнта розмноження; оздоровлений матеріал має 

обмежену площу живлення, а експлуатація теплиць вимагає додаткових 

затрат [348].  

Більш сучасним і перспективним з технологічного погляду є 

гідропонний спосіб одержання мінібульб. Для цього існує велика кількість 

органічних і мінеральних субстратів. Необхідною умовою гідропонних 

технологій є стабільне енергопостачання [348]. «Гідропонні» мінібульби 

мають високу енергію проростання та схожість, добру лежкість, стійкість до 

пошкоджень при транспортуванні. Внаслідок однорідності за розміром легко 

механізувати їх садіння у ґрунт [114, 117, 314, 338].   

Нині низка гідропонних технологій ґрунтується на застосуванні 

іонообмінних субстратів (іонітопоніка), основою яких можуть бути цеоліт, 
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перліт, іонообмінні смоли та інші компоненти і їхні композиції. Маса 

мінібульб, що одержують на цих субстратах, - 20-68 г, кількість бульб – 5,4-

13 шт. з однієї рослини  [143]. Враховуючи перспективність промислового 

використання гідропонних технологій та їх високу продуктивність, слід 

звернути увагу на значні витрати на амортизацію обладнання, приміщень, 

обігрів, освітлення та кондиціювання для підтримання мікроклімату. Висока 

вартість обладнання є головною вадою сучасних високопродуктивних 

технологій. Іншою проблемою гідропонних технологій є ймовірність 

передачі вірусів і віроїдів у проточній культурі. Сучасні технології 

мікророзмноження вимагають постійної діагностики матеріалу, що йде на 

розмноження [348]. Водночас, діагностика вірусних захворювань 

відпрацьована добре, а визначення віроїдів проводиться, у кращому випадку, 

візуально, що, як свідчать багато наукових публікацій в Росії, Білорусії та 

інших країнах, недостатньо [41, 155, 358]. 

І. П. Чечітко та В. В. Мацкевич вважають, що одним з 

найперспективніших методів отримання великої кількості мікро- та 

мінібульб є використання темнової культури одного вузла, розробленої в 

Інституті картоплярства НААН [202]. Так, при отриманні мікробульб in vitro 

традиційним способом у пробірці спочатку з живця виростає нова рослина, 

на якій у подальшому утворюються мікробульби. Цей процес триває до трьох 

місяців, протягом яких у кліматичних кімнатах підтримується необхідний 

рівень освітлення і температури. Це вимагає великих енергетичних витрат, 

що значно підвищує собівартість і зменшує рентабельність отримання 

мікробульб. При використанні нового методу із пазухи листа утворюються 

лише столон та бульба. При цьому розживцьовані рослини витримують за 

умов 8-годинного фотоперіоду лише перші 8-10 діб (залежно від сорту) і 

температурі 14-15
0
С. За цей час живці встигають утворити столони. Відразу 

після цього пробірки з рослинами поміщають у темне місце. Процес 

бульбоутворення повністю проходить в темнових умовах. На першому етапі 
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світло потрібне лише для ризогенезу та ініціації столоноутворення. Тому на 

світлових блоках їх можна розставляти значно густіше (1730 пробірок 

порівняно з 960 при традиційній технології), що в перерахунку на 1000 

отриманих мікробульб ще більше зменшує їх собівартість. При використанні 

даного методу збільшується вихід мікробульб, підвищується їх маса (до 1,2-

1,4 г/шт.) [348]. Слід відмітити, що в окремих країнах Європи, бульби  in vitro 

масою від 0,5 г вже вважаються мінібульбами [401, 412]. Вільні від хвороб 

темнові мікробульби можна отримувати у будь-яких кількостях, оскільки 

енерговитрати при цьому зменшуються більш ніж у 14 разів, хоча дещо 

подовжується період бульбоутворення. За якістю темнові мікробульби нічим 

не поступаються, а за деякими показниками (вихід мікробульб, урожайність) 

навіть переважають мікробульби, отримані за традиційною технологією.   

В первинних ланках насінницького процесу також використовують 

міні- та макробульби від мікробульб та оздоровлених рослин in vitro при 

культивуванні їх у польових умовах за дотримання просторової ізоляції від 

джерел та переносників вірусної інфекції [125, 273, 288, 289]. При цьому 

необхідно забезпечити достатні норми органічних і мінеральних добрив, 

оптимальний обробіток ґрунту та догляд за рослинами, ретельний обробіток 

насаджень проти шкідників та хвороб [272, 318]. Одна рослина in vitro, 

висаджена в полі, формує під кущем 8,4-10,8 бульб [57]. Практикується 

також отримання мінібульб із паросткових або стеблових живців від 

безвірусних бульб [222, 247]. 

Застосування мінібульб пов'язане також із тим, що за прискореного 

розмноження рослин картоплі шляхом живцювання у пробірках слабкою 

ланкою залишається перехід від культури на стерильному живильному 

середовищі до вирощування в ґрунті. Коренева система, що утворюється в 

пробірці, майже повністю відмирає в ґрунті й розвивається нова, внаслідок 

чого рослини довго хворіють і відстають у рості та розвитку. Використання 

мінібульб дає можливість уникнути впливу цього негативного чинника, 
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оскільки в теплиці можна підтримувати сприятливі умови не тільки для 

росту, але й розвитку рослин. Це дозволяє вибракувати вже на початку 

репродукування оздоровленого матеріалу максимальну кількість інфікованих 

рослин – основного джерела вірусної інфекції при подальшому розмноженні 

кожної партії оздоровленого насіннєвого матеріалу [92]. 

Навіть мінібульби розміром 10-20 мм здатні давати в польових умовах 

урожай, що забезпечує одержання насіннєвих бульб від 80 до 280 тис. шт./га. 

При використанні як садивного матеріалу мінібульб розміром 20-30 мм 

одержують до 300 тис. шт./га, а 30-35 мм - до 400 тис. шт./га насіннєвих 

бульб [144]. 

Мінібульби мають перевагу і відносно мікробульб, висаджених у ґрунт. 

При культивуванні мікробульб у польових умовах їх необхідно висаджувати 

на порівняно легких за механічним складом ґрунтах. При цьому слід 

ураховувати те, що при інтенсивних опадах ґрунт ущільнюється, що не 

дозволяє одержати повноцінні сходи. В умовах посухи також одержують 

зріджені сходи. Розвиток рослин від мікробульб розтягнутий у часі, що при 

інтенсивному льоті попелиць створює загрозу значного їх інфікування 

вірусами. Зростає загроза ураження насаджень і фітофторозом [404]. 

На першому етапі розмноження вихідного матеріалу in vitro отримують 

розсадні рослини або мікробульби, розмір яких складає 0,5-1,8 см і які потім 

використовують для первинного насінництва. Застосування цієї технології 

виключає наявність теплиць, сприяє зростанню в 4-5 разів інтенсивності 

використання обладнання на етапі розмноження в культурі in vitro.  

Мікробульби є високорентабельним, малооб'ємним, неінфікованим садивним 

матеріалом [39, 91, 180, 241, 289]. 

Використання мікробульб як садивного матеріалу збільшує коефіцієнт 

розмноження в 1,5-2,0 рази, порівняно з іншими способами садіння 

(розсадою, укоріненням верхівкових живців або столонів). Поєднання цього 

методу із способом прискореного вирощування мікробульб дозволяє 
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збільшити загальний вихід першого бульбового покоління в 3-4 рази, 

порівняно із загальноприйнятою технологією [138]. 

У ряді країн (Великобританія, Франція, Тайвань та ін.) технологія 

масового отримання мікробульб in vitro відпрацьована і доведена до рівня, 

що забезпечує виробництво мікробульб у кількості, достатній для 

використання їх як основного базового матеріалу в первинному насінництві.  

В Інституті картоплярства НААН у 1986-1990 рр. була розроблена і 

впроваджена у двадцяти біотехнологічних лабораторіях мікроклонального 

розмноження картоплі технологія одержання мікробульб і формування еліти 

на їх основі [262], за якою у 1990 р. було вироблено і залучено до 

насінницького процесу більше мільйона штук мікробульб in vitro. 

За прогнозом учених з Міжнародного центру картоплі, мікробульби 

знайдуть широке застосування в різноманітних інтегрованих схемах 

виробництва насіннєвої картоплі. Але основною причиною, яка сьогодні 

стримує широке впровадження їх у насінництві, є висока собівартість 

мікробульб [398, 416]. За даними українських вчених, виробництво 

мікробульб потребує майже в два рази більше затрат, ніж пробіркових 

рослин [271]. При цьому на електроенергію припадає біля 50% від усіх 

прямих витрат. 

Для більш ефективного використання мікробульб у первинному 

насінництві для прискореного розмноження нових сортів картоплі необхідно 

оптимізувати умови бульбоутворення in vitro, що дало б змогу скоротити 

період формування мікробульб, підвищити їх вихід з лабораторної площі та 

якість, знизити собівартість [274].  

Логічним продовженням технології одержання мікробульб є розробка 

технологічних параметрів їх зберігання, підготовки до садіння і догляду за 

посівами в полі. Вивчення В. С. Різником та І. І. Костюком [274] періоду 

спокою мікробульб і їх тривалого зберігання свідчать, що температура +2 - 

+3
0
С і штучне освітлення з інтенсивністю не менше 5000 лк виявляють 
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інгібуючу дію на їх проростання. І саме ці фактори вони рекомендують для 

застосування як основні під час тривалого зберігання мікробульб з метою 

продовження їх стану спокою. 

Обов’язковим прийомом підготовки мікробульб до садіння в полі є 

розподіл їх за фракціями, оскільки розміри визначають глибину і схему 

садіння. Результати вивчення шляхів використання дрібних мікробульб 

(масою менше 300 мг і діаметром до 0,5 см) у первинному насінництві 

свідчать про ефективність їх садіння в полі через горшкову культуру [274].    

Істотної різниці щодо схожості і продуктивності мікробульб в 

польових умовах залежно від місця їх формування – на столонах чи в пазухах 

бруньки, у повітрі чи в субстраті не виявлено [269]. Визначальним фактором 

є їх розмір і наявність доброякісних життєздатних паростків. Порушення цієї 

вимоги – одна із основних причин зниження їх польової схожості. Особливої 

актуальності набуває  проблема схожості мікробульб та догляду за їх 

посівами в полі  в екстремальних посушливих погодних умовах [156, 245]. 

Проблема виведення свіжозібраних мікробульб із стану спокою 

вирішується обробкою їх 4-х компонентним розчином за технологією 

Інституту зрошуваного землеробства НААН [71]. Штучно пробуджені 

мікробульби характеризуються нижчою польовою схожістю та 

продуктивністю, ніж ті, що пройшли період спокою природним шляхом 

[269]. 

Високий природний потенціал півдня України – родючі ґрунти, висока 

інсоляція в період вегетації, безморозний період, що продовжується понад 180 

днів, слід використовувати при вирощуванні картоплі, нівелюючи фактори 

негативного впливу на ріст та розвиток рослин. Температури повітря та 

ґрунту в період вегетації росин часто перевищують 30
0
С, вологість повітря 

знижується до 20-30%, що призводить до гальмування і навіть до припинення 

процесу фотосинтезу, в’яненню фітомаси і відмиранню найбільш активної 

частки кореневої системи [179]. Зрошення шляхом проведення вегетаційних 
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поливів, які забезпечують вологість ґрунту на рівні 70-80-70% НВ по фазах 

розвитку рослин, пом`якшує мікроклімат в посадках, створює умови для 

одержання високих і сталих урожаїв [13, 44, 73, 74, 258, 259, 328]. 

Ефективність зрошення доведено багаточисленними дослідженнями в Степу 

України [13, 46, 205, 275, 296, 357] та інших країн, що розміщені в зонах 

недостатнього зволоження і високих температур під час вегетації [360, 380, 

384, 400, 411, 425]. За даними багатьох дослідників [2, 13, 35, 46, 47, 52] 

зрошення дозволяє оптимізувати процеси водообміну рослин, їх ріст та 

розвиток і, як наслідок, підвищити продуктивність   картоплі у 1,5-4,0 рази. 

Оптимізація водного і, як наслідок, температурного і повітряного режимів 

ґрунту при поливах дозволяє створювати умови для росту та розвитку 

картоплі, що відповідають біологічним вимогам культури [199, 212, 296, 333]. 

Ґрунтова посуха негативно впливає на рослину картоплі. За вологості 

ґрунту нижче 50% НВ спостерігається істотне уповільнення росту бульб і 

надземної маси, а при 30% НВ ріст бульб припиняється. Водний дефіцит 

стимулює достигання і може бути причиною раннього відмирання листкового 

апарату [425]. Особливо небезпечним для картоплі є водний стрес у період 20-

40 днів після садіння [8]. Нестача вологи в цей час призводить до зниження 

врожаю на 29-32%. 

За використанням рослинами вологи розвиток картоплі має три періоди: 

від садіння до початку бутонізації, від початку бутонізації до кінця цвітіння і 

від кінця цвітіння до збирання врожаю [195-197, 310, 315]. 

Вирощування картоплі в двоврожайній культурі пов'язано з 

застосуванням для її зрошення, в основному, традиційних способів                  

поливу. Встановлено їх вплив на ріст, розвиток і продуктивність рослин.               

Швидке розширення зрошуваних площ з метою отримання високих                       

і сталих врожаїв сільськогосподарських культур зумовлювало                    

економічне та ефективне використання водних ресурсів [100, 158, 265, 295, 

383, 400, 407, 411]. Такий стан сприяв пошуку та розвитку нових способів 
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поливу, зокрема, краплинного зрошення [128, 144, 149, 192, 193, 276, 278]. 

Порівняно з традиційними способами поливу, воно має цілу низку 

незаперечних переваг, що доведено у всьому світі [127, 162, 198, 295, 308, 

327, 355]. Застосування цього способу поливу при вирощуванні с.-г. культур 

дозволило підвищити урожайність на 30-50% при економії поливної води у 2-

5 разів, мінеральних добрив на 20-40%, енергетичних ресурсів на 50-70%, 

тощо [169-171, 215, 295, 327, 352, 355, 359]. На основі багаторічних 

досліджень доведено позитивний вплив краплинного зрошення на 

врожайність картоплі [148, 150, 171, 206, 253, 268, 279-281].  

Питання можливого використання краплинного зрошення за 

вирощування насіннєвої картоплі в розсадниках первинного насінництва на 

півдні України мало вивчене, більшість закордонних досліджень спрямована 

на вивчення ефективності краплинного зрошення товарної картоплі, що 

вирощується до біологічної стиглості. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Результати аналізу та узагальнення літературних джерел показали, що 

до кінця 80-х років ХХ сторіччя в Степу не займались власним насінництвом, 

оскільки при створенні еліти шляхом клонового добору і розмноженні 

матеріалу протягом 5-6 років репродукування методом накладення у весняних 

посадках, виродження рослин відбувалось вже в процесі насінництва. 

Основним способом отримання високоякісного насіннєвого матеріалу в Степу 

було завезення насіннєвої картоплі з районів з сприятливими умовами 

вегетації – західного регіону та Полісся. Важливою умовою збільшення 

ефективності картоплярства на півдні є створення власної системи 

насінництва, тому що витрати на транспортування великої кількості 

насіннєвого матеріалу суттєво знижують рентабельність вирощування 

картоплі. 
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2. Отримання стабільно високих врожаїв картоплі в умовах півдня 

України неможливе без застосування високоякісного насіннєвого матеріалу 

та штучного зволоження ґрунту. Тому особливої актуальності набуває 

питання розробки схеми відтворення еліти картоплі, якої на півдні взагалі 

ніколи не існувало. 

3. Створення насіннєвої картоплі вищих категорій в умовах півдня на 

сучасному етапі розвитку біологічної науки можливо лише при поєднанні 

біотехнологічних методів оздоровлення вихідного матеріалу (термо- і 

хемотерапії, апікальної меристеми) та методу двоврожайної культури при 

подальшому його польовому репродукуванні.  

4. Через недостатню вивченість, потребують уточнення параметри 

прийомів вирощування оздоровленого матеріалу картоплі в культурі in vitro в 

напрямках вдосконалення поживного середовища, світлового та 

температурного режимів; питання наукового обґрунтування та розробки 

заходів оптимізації процесу отримання насіння картоплі вищих категорій, 

зокрема – технологічного процесу відтворення насіннєвого матеріалу 

картоплі в первинних ланках насінництва для підвищення коефіцієнту 

розмноження оздоровленого вихідного матеріалу. 

5. В умовах півдня складною проблемою залишається можливість 

збереження досягнутого рівня оздоровлення матеріалу при подальшому його 

розмноженні в польових умовах. Позитивний результат для стримування 

процесу виродження забезпечує використання методу двоврожайної 

культури, завдяки якому  насіннєві бульби  уникають впливу основних 

чинників екологічного та біологічного виродження та зберігають насіннєві 

якості впродовж тривалого часу. Тому питання використання методу 

двоврожайної культури при відтворенні еліти картоплі потребує детального 

вивчення.   

6. Ефективним шляхом підвищення продуктивності галузі 

картоплярства в південному Степу є створення та введення у практику 
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сільськогосподарського виробництва високопродуктивних 

конкурентоспроможних сортів з високою адаптацією до ґрунтово-

кліматичних умов та вирощування двоврожайною культурою. 

Саме вирішенню цих питань присвячені дослідження, результати яких 

наведено у дисертаційній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2  

ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕТОДИКА ТА ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Вихідний матеріал та методика проведення досліджень 
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Польові та лабораторні дослідження виконувались протягом 1991-

2014рр. в Інституті зрошуваного землеробства НААН із врахуванням усіх 

вимог методики дослідної справи (Б. А. Доспєхов [130]; «Методичні 

рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею» [211]). Дослідження 

проводились на сортах картоплі занесених до Державного реєстру сортів 

рослин придатних для поширення в Україні. Агротехніку у досліді 

застосовували згідно з розробленими Інститутом зрошуваного землеробства 

НААН рекомендаціями [66] з вирощування картоплі на зрошуваних землях 

за виключенням факторів, що вивчалися. 

 Дослідження виконувались згідно загальноприйнятих методик. В 

якості вихідного матеріалу використовували селекційний матеріал та сорти 

картоплі різних груп стиглості Інституту картоплярства НААН. Для 

отримання вихідного оздоровленого біотехнологічним методом насіннєвого 

матеріалу застосовували метод термо-хемотерапії у поєднанні з культурою 

апікальних меристем згідно «Методичних рекомендацій щодо проведення 

досліджень з картоплею» [211], методичних рекомендацій «Оптимизация 

процессов оздоровления, размножения и защиты семенного картофеля от 

вирусной инфекции» [232] та «Биотехнологические методы получения и 

оценки оздоровленного картофеля» [39]; розмноження вихідного насіннєвого 

матеріалу, одержаного біотехнологічним методом (рослини, розсада, 

мікробульби in vitro, мінібульби від рослин і мікробульб  in vitro) та 

подальше його репродукування   здійснювали в культиваційних спорудах та 

польових умовах за просторової ізоляції від джерел та переносників 

фітопатогенів із застосуванням афіцидів; відтворення вихідного 

оздоровленого насіннєвого матеріалу проводили методом двоврожайної 

культури із застосуванням загальноприйнятих заходів згідно «Системи 

насінництва картоплі в Україні» [293]; ураженість рослин вірусними 

хворобами визначали візуально, вірусну інфекцію у латентній формі методом 

краплинної серодіагностики згідно «Методичних рекомендацій щодо 
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проведення досліджень з картоплею» [211]; оцінку сортових та посівних 

якостей насіннєвої картоплі здійснювали згідно вимог ДСТУ 4014-2001 

«Картопля насіннєва. Відбір проб і методики визначення посівних якостей» 

[132] та ДСТУ 4013-2001 «Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої. 

Технічні умови» [131]; контроль насіннєвих якостей еліти визначали методом 

ґрунтконтролю; облік накопичення урожаю та його структурного складу 

виконували згідно методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з 

картоплею [211]; аналіз зразків ґрунту та рослин визначали в лабораторії 

масових аналізів ІЗЗ НААН, свідоцтво атестації № РЧ-0092/2009; 

математичну обробку експериментальних даних здійснювали за 

загальноприйнятими методиками  дисперсійного та регресійного аналізу 

[129, 130]; економічну ефективність виробництва оздоровленого вихідного 

матеріалу в культурі in vitro та відтворення добазового та базового насіння  

розраховували виходячи з фактичної собівартості мікробульб, мінібульб, 

норм виробітку та розцінок праці згідно «Положення про оплату праці на 

ручних та механізованих роботах Інституту зрошуваного землеробства 

НААН України, 2015 р.». 

 

2.2. Агрокліматичні умови проведення досліджень 

 

Однією з основних умов високої культури землеробства є найбільш 

повне використання кліматичних ресурсів [252]. Ряд вчених відзначають  

збільшення погодної та кліматичної складової врожаю майже усіх культур, в 

окремі роки втрати урожаю від впливу цих факторів можуть сягати 50-70%. 

Загальною характерною особливістю клімату зони південного Степу є 

недостатня кількість атмосферних опадів, низька відносна вологість 

повітря, часті суховії, теплі осінь та зима, а також тривалий безморозний 

період [172]. 
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Південний агрокліматичний район, жаркий, дуже посушливий, 

гідротермічний коефіцієнт за Селяніновим – 0,6. Клімат регіону 

характеризується значними ресурсами тепла, недостатньою кількістю 

опадів, особливо в літній період і нерівномірним розподілом їх протягом 

року. Для району характерні різкі коливання температури в зимовий 

період, часто з повною відсутністю опадів. За даними Херсонської 

агрометеорологічної станції їх середньобагаторічне значення (1882-2014 рр.) 

складає – 380,4 мм зі зміною за роками від 159,0 (1921 р.) до 679,0 мм      

(1997 р.). Найбільша кількість випадає в літні місяці, переважно у червні 

(48,4 мм)  – 120,1 мм, що складає 31,6% річної кількості (рис. 2.1). За 

іншими сезонами розподіл опадів більш-менш рівномірний: весна – 

89,1 мм, або 23,4 %, осінь – 91,0 мм, або 23,9%, зима – 80,2 мм, або 

21,1% річної суми опадів.   

Середньорічна температура повітря  10,1°С. Вегетаційний період 

триває 210-215 днів, безморозний, від останнього приморозку весною до 

першого восени – від 165 до 220 днів. Приблизно така ж кількість днів з 

середньодобовими температурами вище +10
0
С. Сума позитивних (активних) 

температур за цей період досягає 3200-3500°С. Ефективних опадів випадає 

200-300 мм. 

Посуха спостерігається щорічно. Відносна вологість повітря протягом 40-

60 днів знижується до 30% і менше, а при сильних суховіях  – до 10-15%. 

Вірогідність значних посух в травні-серпні – 80-100%. 
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Рис. 2.1. Середньобагаторічні показники температури та опадів в 

Херсонській області (1882-2014 рр.) 

 

Максимальні запаси продуктивної вологи спостерігаються весною на 

глибині розташування кореневої системи, в метровому шарі грунту цей запас 

становить 90-110 мм. У посушливі роки продуктивна волога становить 50-70 мм, 

а глибина промочування лише 40-60 см. У роки з численними опадами глибина 

промочування перевищує 150-170 см, а вологість ґрунту у метровому шарі 

досягає найменшої вологоємкості.  

Весна в цій ґрунтово-кліматичній зоні коротка і характеризується 

швидким наростанням тепла, низькою відносною вологістю повітря при 

сильних східних і південно-східних вітрах, що призводять до інтенсивного 

висушування поверхневих шарів ґрунту. Перехід температури через 5°С 

спостерігається в середині березня. Період з температурою вище 10°С 

починається в третій декаді квітня, а вище 15°С, як правило, в першій 

декаді травня.  
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Нормальне проростання бульб в польових умовах відбувається при 

температурі ґрунту на глибині 10 см 7-8°С. За багаторічними 

спостереженнями Херсонської агрометеостанції температура в першу декаду 

квітня сягає 8,4°С. Тобто оптимальні строки садіння за температурними 

умовами складаються на початку квітня. На протязі квітня зростання 

середньодобової температури відбувається до 11,9°С, що сприяє 

формуванню дружних сходів картоплі весняного садіння.  

Літо найчастіше жарке і посушливе. Максимальна температура 

повітря в окремі дні досягає 39-40°С. В південному регіоні під час періоду 

бульбоутворення рослинами картоплі весняного строку садіння (червень-

липень) середньодобові температури повітря сягають до 26°С,  денні 

температури – більше 30°С, а на грунті – більше 40°. Відносна вологість 

повітря в денні години в червні-серпні нерідко знижується до 35-49%. За 

період з квітня по вересень, в цій зоні спостерігається в середньому 10 

суховійних днів. Опади випадають переважно у вигляді злив, швидко 

стікають і випаровуються. Тривалість бездощових періодів знаходиться в 

межах 40-45 днів, а в окремі роки – 60 днів і більше. Тобто у червні-липні 

умови для формування товарного врожаю картоплі дуже складні. В 

додаток до цього у липні спостерігається масовий літ попелиць, які є 

основним переносником вірусних хвороб. 

Процес бульбоутворення незалежно від сорту найбільш інтенсивно 

відбувається при середньодобовій температурі повітря 16-18°С, при 

підвищенні до 20°С він уповільнюється, а при 29°С і відсутності опадів 

повністю припиняється. Висока температура повітря і ґрунту призводить 

до теплового виродження картоплі і, як наслідок, до різкого зниження 

продуктивності картоплі.  

Картопля є вимогливою до вологості повітря та ґрунту. Це пов’язано 

насамперед з із формуванням великої надземної маси та відносно слабкою 

кореневою системою. В період цвітіння площа листя картоплі досягає 43-
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50 тис. м²/га, а добове випаровування складає 40-100 м³/га. В той же час 

основна маса коренів – до 80%, розміщується в шарі ґрунту 0-60 см. 

Цвітіння картоплі весняного строку садіння відбувається в другій 

половині червня. За багаторічними даними природні опади за період 

червень – липень складають 87,9 мм, а сумарне водоспоживання – до  

3100 м³/га. Тобто баланс вологи в цей період від'ємний і поповнення його 

можливо лише за рахунок штучного зрошення. 

Перехід середньої добової температури повітря через 5°С у бік 

зниження відбувається в першій декаді жовтня, що співпадає із 

закінченням вегетаційного періоду. Осінні заморозки наступають 

звичайно в третій декаді жовтня, найбільш ранні – у третій декаді вересня. 

При літньому садінні картоплі період бульбоутворення припадає на 

вересень-жовтень, коли середньодобові температури повітря складають 

7,9-20,8°С, які сприяють формуванню великих, життєздатних бульб, з 

високими насіннєвими якостями. Погодні умови в роки проведення 

польових досліджень наведено в табл. 2.1 та 2.2.  

Аналіз метеорологічних показників за останні 24 роки показав, що у 

порівнянні з попереднім 30-річним періодом (1961-1990 рр.), за даними 

Херсонської агрометеорологічної станції, середньодобова температура 

повітря підвищилась на 0,8°С при зменшенні середньорічної кількості 

опадів на 19,4 мм. 

Більшість ґрунтів південного регіону відповідає вимогам культури 

картоплі, за виключенням дуже важких глинистих, які схильні до запливання.    

Експериментальна частина польових досліджень виконана протягом  

1991-2014 рр. на полях Інституту зрошуваного землеробства (ІЗЗ НААН 

України), розташованого на правому березі Дніпра, Дніпровського району   

м. Херсона в зоні Інгулецької зрошувальної системи.  

Ґрунт дослідної ділянки – темно-каштановий слабосолонцюватий 

середньосуглинковий за гранулометричним складом з вмістом  фізичної 
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глини 40,6%. Основна ґрунтоутворююча    порода – середньосуглинковий лес 

з вмістом гіпсу та вапна, розташованих на глибині 2,5-3,5 м. Добре 

розвинутий карбонатно-ілювіальний горизонт знаходиться на глибині 64-     

90 см. 

Таблиця 2.1 

Кількість опадів у роки проведення досліджень, мм 

(за даними Херсонської АМС) 

Роки 
Місяці 

За рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1991 17,5 27,4 1,8 17,5 59,0 81,4 38,9 23,7 9,6 30,6 8,2 34,9 350,5 

1992 12,9 29,2 23,0 5,5 35,3 61,4 34,2 0 31,6 55,1 54,2 13,1 355,5 

1993 4,1 24,0 38,4 49,5 34,0 33,2 21,9 9,8 35,4 10,1 11,0 38,1 309,5 

1994 13,0 3,7 21,3 68,7 28,0 44,5 1,0 79,7 5,4 9,8 33,2 2,0 310,3 

1995 8,9 26,4 48,8 55,0 59,4 30,7 2,4 55,9 71,9 9,1 75,8 36,5 480,8 

1996 11,9 42,0 23,0 24,0 28,0 17,0 12,3 20,7 25,7 15,4 93,6 24,8 338,4 

1997 13,0 24,0 27,0 27,0 26,3 100,9 125,0 26,0 108,0 7,5 30,3 51,7 578,7 

1998 17,6 12,6 44,5 38,1 20,8 24,7 26,8 44,4 65,4 25,6 14,8 15,6 350,9 

1999 38,4 28,6 36,8 41,4 30,6 24,8 30,4 36,1 34,8 40,1 22,4 32,0 396,4 

2000 28,4 25,0 27,7 31,2 20,8 67,1 93,1 38,9 120,6 7,1 13,2 15,7 488,4 

2001 16,5 38,1 66,2 39,1 38,0 57,5 19,0 15,8 74,8 34,7 50,0 25,6 475,3 

2002 10,2 22,3 48,7 11,7 7,1 62,9 38,6 18,2 38,9 72,6 40,8 9,9 381,9 

2003 48,3 48,6 44,6 14,0 54,1 39,2 67,7 46,9 4,9 45,7 23,7 20,4 458,1 

2004 59,6 32,9 14,0 13,1 97,1 54,3 101,9 120,3 20,5 42,8 47,7 52,6 658,8 

2005 25,4 78,9 36,8 16,4 17,3 79,6 34,9 58,5 9,8 10,8 40,1 79,6 488,1 

2006 24,0 3,9 80,0 8,2 47,1 62,0 5,9 39,5 19,5 6,4 25,9 2,0 324,4 

2007 48,1 25,4 14,8 23,2 10,2 24,0 12,8 28,9 44,4 53,7 73,2 23,2 381,9 

2008 13,0 7,8 46,2 62,3 29,7 38,1 137,0 0,6 83,0 29,4 22,1 2,7 471,9 

2009 22,3 61,3 23,2 4,6 80,7 78,1 22,3 1,0 18,9 41,2 31,4 82,1 467,1 

2010 72,4 69,3 14,8 11,2 61,0 77,3 39,4 30,1 66,9 133,7 32,0 67,7 675,8 

2011 25,5 10,6 3,8 39,1 36,7 76,2 11,0 5,4 17,1 7,0 1,0 50,3 283,7 

2012 70,8 18,7 25,6 5,9 39,6 20,1 40,2 79,2 1,6 27,6 7,1 33,5 369,9 

2013 29,6 19,6 38,8 3,7 0,3 79,1 44,1 12,4 43,7 53,9 4,0 3,7 332,9 

2014 40,6 21,0 32,0 29,5 38,2 64,4 19,4 20,7 40,1 34,2 21,5 26,5 388,1 

1882-

2014 
26,2 23,6 23,8 26,4 38,9 48,4 39,5 32,1 30,6 30,2 30,2 30,4 380,4 
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Таблиця 2.2 

Середньодобова температура у роки проведення досліджень, 
0
С 

(за даними Херсонської АМС) 

Роки 
Місяць За 

рік I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1991 -0,1 -4,6 2,1 10,1 14,7 21,2 24,4 21,5 16,7 12,3 3,9 -2,1 10,0 

1992 1,5 -2,7 7,1 8,8 14,6 19,5 21,7 24,9 15,0 10,2 4,5 -2,4 9,8 

1993 -1,5 -1,6 2,2 8,8 16,3 18,7 23,0 21,3 15,3 10,5 -3,4 1,9 9,0 

1994 1,9 -3,1 3,4 12,0 15,5 18,6 24,0 22,2 20,8 11,7 2,6 -1,9 10,7 

1995 0,3 3,6 4,6 9,6 15,0 22,2 23,6 21,5 16,5 10,1 2,2 -2,6 10,3 

1996 -6,1 -3,4 -0,3 9,4 19,0 20,4 23,7 21,5 16,5 10,1 2,2 -2,6 9,2 

1997 -6,1 -1,9 2,4 8,5 16,9 20,5 21,3 21,9 14,7 10,4 3,5 1,0 11,3 

1998 -4,3 -2,0 0,8 8,9 17,8 20,1 22,9 21,9 16,0 9,8 2,6 -1,6 9,4 

1999 -1,1 -3,6 4,8 10,2 16,4 21,8 23,4 22,0 18,6 10,9 3,2 0,9 10,6 

2000 -1,2 -2,4 3,6 9,6 16,8 20,8 22,4 22,1 16,9 9,6 3,4 -1,1 9,5 

2001 -1,4 -0,1 5,2 11,4 14,4 18,6 26,5 23,9 17,3 10,8 4,7 -4,5 10,8 

2002 -2,1 4,3 6,4 9,9 17,3 20,6 26,6 22,4 18,1 10,2 6,3 -6,3 11,1 

2003 -2,6 -6,3 0,3 8,4 19,5 20,3 21,5 22,6 16,0 10,1 5,5 1,3 9,7 

2004 -0,3 -0,3 5,3 10,2 14,8 18,6 21,8 21,4 17,1 10,8 5,5 2,5 10,6 

2005 1,5 -2,1 1,0 10,8 17,9 19,6 23,3 23,3 19,1 10,7 4,5 1,9 11,0 

2006 -7,0 -3,8 3,6 10,6 15,3 21,3 22,5 24,2 18,0 11,7 4,8 2,8 10,4 

2007 3,8 -0,2 6,0 9,6 19,4 23,6 25,7 25,5 17,4 12,3 3,0 0,6 12,3 

2008 -3,7 0,7 6,6 11,4 14,9 21,1 22,8 24,3 16,3 12,0 5,6 0,7 11,1 

2009 -1,5 1,8 4,2 10,3 16,0 22,5 24,4 21,8 18,4 12,2 6,6 0,5 11,5 

2010 -4,2 -0,9 3,4 10,8 17,5 22,6 24,7 26,1 17,8 7,9 10,5 1,6 11,5 

2011 -2,8 -3,8 2,4 9,7 16,8 21,4 24,7 22,3 18,4 9,5 2,2 3,8 10,5 

2012 -1,7 -7,4 2,5 13,2 20,8 23,4 26,6 23,6 19,1 14,7 6,6 -0,9 11,7 

2013 -0,4 2,3 3,1 11,9 20,7 23,0 23,2 24,2 15,1 9,3 7,5 0,5 11,8 

2014 -1,5 -0,1 7,4 11,5 18,0 20,8 25,1 24,5 18,4 9,3 3,3 -0,2 11,4 

1882-

2014 
-2,9 -1,9 2,7 9,9 16,6 20,6 23,2 22,2 16,8 10,4 4,3 -0,3 10,1 

 

До 80% коренів картоплі розміщується в шарі ґрунту 0-60 см, який 

характеризується наступними величинами: найменша вологомісткість (НВ) – 

22,3%, вологість в’янення – 9,7%, щільність складення будови ґрунту –      
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1,41 т/м
3
 (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Водно-фізичні властивості ґрунту дослідної ділянки 

                                                (дані лабораторії зрошення ІЗЗ)    

Шар 

ґрунту, 

см 

Щільність 

будови,т/м
3
 

Найменша 

вологоємність, 

% від маси 

сухого ґрунту 

Вологість в'янення, 

% 
Запаси 

продуктивної 

вологи, 

м
3
/га 

від маси 

сухого 

ґрунту 

від НВ 

0-10 1,52 23,5 9,3 39,6 215,8 

10-20 1,55 23,5 9,3 39,6 220,1 

20-30 1,38 22,9 9,6 41,9 183,5 

30-40 1,35 22,0 10,2 46,4 159,3 

40-50 1,34 21,0 10,4 49,5 142,0 

50-60 1,34 20,7 9,6 46,4 148,7 

60-70 1,32 20,2 9,4 46,5 142,6 

70-80 1,32 19,8 9,1 46,0 141,2 

80-90 1,49 19,7 9,0 45,7 159,4 

90-100 1,48 19,9 9,5 47,7 153,9 

0-30 1,48 23,3 9,4 40,3 617,2 

0-50 1,43 22,6 9,8 43,4 915,2 

0-70 1,40 22,0 9,7 44,1 1205,4 

0-100 1,41 21,3 9,5 44,6 1663,8 
 

Потужність гумусового горизонту не перевищує 35-40 см, вміст гумусу 

в орному шарі 2,1%; рН водної витяжки – 7,3. Вміст загального азоту 

низький – 0,17%, рухомого фосфору й обмінного калію  середній – 

відповідно 30 мг і 300 мг/кг ґрунту, що є недостатнім для картоплі і вимагає 

додаткового внесення мінеральних добрив для нормального живлення 

рослин (табл. 2.4). 

Ґрунтові води на ділянці розміщені на глибині 7-10 м і не впливають на 

кореневий шар ґрунту зони аерації. 
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Таблиця 2.4  

Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки (дані лабораторії 

меліоративного ґрунтознавства ІЗЗ НААН) 

Властивості ґрунту і 

породи, см 

Шар ґрунту і породи, см 

0-20 
20-

40 

40-

60 

60-

80 

80-

100 

100-

150 

150-

200 

Вміст гумусу, % 2,15 1,66 1,07 0,77 0,51 0,50 0,54 

Вміст валового азоту, % 0,171 0,148 0,100 0,092 0,090 0,049 0,055 

Вміст валового фосфору, 

% 
0,091 0,072 0,041 0,045 0,046 0,051 0,051 

Нітрифікаційна 

здатність ґрунту, мг/кг 
19,0 8,6 6,3 3,6 7,8 6,7 6,3 

Вміст обмінного калію,                   

мг/кг 
330 260 210 210 200 220 240 

Сума легкорозчинних 

солей, % 
0,08 0,07 0,06 0,08 0,06 0,06 0,07 

 

Погодно-кліматичні умови півдня України не зовсім відповідають 

біологічним особливостям культури картоплі, але високий природний 

потенціал цього регіону  – родючі ґрунти, висока інсоляція в період вегетації, 

тривалий безморозний період слід використовувати при вирощуванні 

картоплі, нівелюючи фактори негативного впливу на ріст та розвиток рослин.  

Тому особливої актуальності набуває розробка заходів, спрямованих на 

зниження ризику та ступеня чутливості до наслідків негативного впливу 

метеорологічних факторів на урожай і насіннєві якості бульб картоплі та 

оптимізацію умов вирощування. 
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РОЗДІЛ 3 

 ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ КУЛЬТИВУВАННЯ НА 

МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОЗДОРОВЛЕНОГО В 

КУЛЬТУРІ МЕРИСТЕМ IN VITRO ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

КАРТОПЛІ  

 

Тривалий час насінництво картоплі базувалось на доборі здорових 

рослин у загальних посадках. Використовували клоновий, кущовий, 

гніздовий, бульбовий та негативний добори з оцінкою відібраного матеріалу 

на наявність вірусної інфекції.    

Особливістю сучасного насінництва картоплі є використання для 

відтворення еліти вихідного матеріалу, оздоровленого методами активного 

лікування заражених сортів картоплі: шляхом термотерапії та культури 

меристемної  тканини, у поєднанні з мікроклональним розмноженням, яке 

покликане забезпечувати одержання вільного від хвороб вихідного матеріалу 

картоплі в обсягах, достатніх для потреб первинних ланок насінництва. 

За допомогою зміни факторів зовнішнього середовища при 

культивуванні рослин in vitro в контрольованих умовах на штучних 

живильних середовищах можливо регулювати процес органогенезу, зокрема 

індукувати бульбоутворення. На цей процес впливають сортові особливості 

рослин: більшість сортів (95%) утворює мікробульби за 55-60 днів, в інших –  

бульбоутворення відбувається за триваліший період. Прискорити цей процес 

можна шляхом оптимальної взаємодії основних факторів, що стимулюють 

його: вмісту в живильному середовищі вуглеводів та біологічно активних 

речовин,  величин фотоперіоду і температури [56, 224]. 

Для індукції мікробульб у рослин in vitro використовують низку 

чинників: збагачене мінеральними елементами середовище, підвищений 

вміст цукру (4-8%) і кінетину (до 1 мг/л), скорочений фотоперіод на певному 

етапі росту рослин, біологічно активні речовини. Оптимальне 
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співвідношення цих чинників дозволяє одержати повноцінні мікробульби 

діаметром 7-8  мм у 80-85% висаджених живців.  

Враховуючи значну вартість насіннєвого матеріалу, одержаного 

шляхом in vitro, особливої актуальності набуває удосконалення прийомів 

мікророзмноження оздоровленого матеріалу [211, 300]. Тому в Інституті 

зрошуваного землеробства НААН було проведено ряд дослідів з метою 

розробки нових та удосконалення існуючих прийомів та методів 

інтенсифікації процесу мікроклонального розмноження оздоровленого 

вихідного матеріалу в культурі меристем in vitro [224]. 

 

3.1.  Продуктивність рослин картоплі в культурі in vitro залежно 

від співвідношення денних та нічних температур за різного фотоперіоду 

 

Важливий фактор індукування бульбоутворення  у рослин  in vitro – 

фотоперіод. За рекомендацією Інституту картоплярства НААН [71] на 

протязі 7 діб після живцювання рослини  слід витримувати при 

шістнадцятигодинному освітленні. В наступні 1-1,5 місяця чергуються 

однодобова темрява з короткими (4 і 10 годин) та довгим (16 годин) 

фотоперіодами. Однодобова темрява, короткі та довгі фотоперіоди складають 

цикл режиму освітлення, що повторюється через кожні 10 діб. 

Рекомендований фотоперіод враховує різноспрямовану дію фотоперіодів 

різної подовженості: зокрема стимуляцію столоно- і бульбоутворення при 

однодобовому темновому періоді; короткочасне (4 години) має такий же 

вплив на рослини, але попереджає їх виснаження; більш тривале (10 годин) 

освітлення забезпечує стабільний фотосинтез, формування рослин і 

накопичення мікробульб, а при шістнадцятигодинному фотоперіоді після 

ініціації бульб забезпечується накопичення маси мікробульб. Але ці 

параметри потребують уточнення в залежності від інших факторів. В  

дослідженнях лабораторії біотехнології картоплі температурний режим 
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культивування день/ніч 20-22/10-12; 16-18; 20-22°С вивчався на фоні 

фотоперіодів: рекомендованого Інститутом картоплярства, десяти- та 

шістнадцятигодинного [181].    

В середньому за 2004-2006 рр. на 20-й день культивування рослин       

in vitro ранньостиглого сорту картоплі Незабудка на фоні тривалості 

фотоперіодів рекомендованого Інститутом картоплярства та при десяти 

годинному освітленні за нічної температури 10-12°С відзначали прискорення 

столоноутворення: 77,4 та 78,1%, відповідно (табл. 3.1). Ця тенденція 

збереглась на фоні всіх фотоперіодів до 40 дня культивування. Але процес 

бульбоутворення проходив інтенсивніше при нічних температурах 16-18; 20-

22°С. В подальшому кількість рослин, що утворили мікробульби 

вирівнювалась за варіантами і на 80-й день культивування досягла 90,1-

99,5%. 

Таблиця 3.1  

Вплив співвідношення денних і нічних температур культивування за 

різних фотоперіодів на ріст і розвиток рослин картоплі ранньостиглого 

сорту Незабудка в культурі in vitro, 2004-2006 рр. 

Фотоперіод, 

 годин 

освітлення,  

фактор А 

Температура, 

ºС, фактор В 

На день культивування 
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Інституту 
картоплярства 

НААН 

2
0
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2
 

10-12 4,2 2,7 77,4 59,0 38,6 12,8 86,7 98,9 

16-18 7,4 3,9 58,3 37,0 50,0 13,0 84,9 93,8 

20-22 7,6 4,1 50,5 36,9 48,8 19,5 77,3 91,6 

10  

10-12 3,7 2,6 78,1 51,0 47,3 12,7 87,3 99,5 

16-18 6,9 3,8 59,6 34,9 47,9 13,8 86,2 93,9 

20-22 6,8 3,9 56,5 26,9 54,9 15,1 84,0 90,1 

16  

10-12 6,5 3,9 56,3 54,5 15,5 32,1 67,1 99,3 

16-18 6,6 3,9 56,4 47,8 33,4 16,3 82,3 97,4 

20-22 5,9 4,0 50,1 38,9 41,9 16,8 81,8 98,6 
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Причому максимальні показники бульбоутворення було отримано 

незалежно від тривалості фотоперіоду при нічній температурі 10-12°С: 98,9; 

99,5 та 99,3%. Кореляційна залежність кількості рослин, що утворили 

мікробульби та взаємодією досліджуваних факторів сильна (R=0,742), 

причому температурні умови культивування чинять більший вплив (парний 

коефіцієнт кореляції r=-0,714+0,265), ніж фотоперіод (r=0,577+0,309) (табл. 

3.2).   

Таблиця 3.2  

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності продуктивності  рослин in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Незабудка від фотоперіоду та 

температури культивування, 2004-2006 рр. 

Показник 

Фотоперіод, 

 годин 

освітлення,  

фактор А 

Температура, 

ºС, фактор В 

Маса середньої мікробульби, мг 0,253+0,366 -0,898+0,166 

Маса мікробульб на рослину, мг 0,065+0,377 -0,887+0,175 

Вихід мікробульб масою понад 350 мг, 

% 
0,491+0,329 -0,799+0,227 

Кількість рослин, що утворили 

мікробульби, % 
0,577+0,309 -0,714+0,265 

 

Максимальну масу середньої мікробульби одержано за температурного 

режиму день/ніч 20-22/10-12°С незалежно від тривалості фотоперіоду (табл. 

3.3). При нічній температурі 16-18 та 20-22°С маса середньої мікробульби на 

29,8 та 38,9% менша при рекомендованому фотоперіоді і на 30,5 та 32,0% 

при десятигодинному освітленні. Варіювання нічних температур значно 

менше впливає на продуктивність рослин при освітленні 16 годин на добу. 

Виявлена середня кореляційна залежність між масою мікробульби (R=0,51), 

виходом мікробульб масою понад 350 мг (R=0,507) та досліджуваними 

факторами. 
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Таблиця 3.3  

Продуктивність рослин картоплі ранньостиглого сорту Незабудка в 

культурі in vitro залежно від співвідношення денних та нічних 

температур за різної тривалості фотоперіоду, 2004-2006 рр. 

Фотоперіод, 

годин освітлення, 

фактор А 

Температура, ºС, 

фактор В 
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За 

рекомендацією 

Інституту 

картоплярства 

НААН 

2
0

-2
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10-12 359,3 478,6 40,3 98,9 

16-18 252,4 253,0 22,2 93,8 

20-22 219,7 197,4 15,7 91,6 

10 

10-12 356,1 474,2 42,2 99,5 

16-18 247,4 250,4 17,8 93,9 

20-22 242,3 211,6 19,5 90,1 

16 

10-12 336,1 359,6 41,2 99,3 

16-18 304,7 341,1 37,7 97,4 

20-22 270,5 269,1 29,6 98,6 

Індекс множинної кореляції (R) 0,51 0,309 0,507 0,742 

НІР05, мг                              А 25,7 40,1  

 В 29,9 49,3  

 

Дещо менший взаємний вплив чинили фотоперіод та температурні 

умови на формування маси мікробульб на одну рослину (рис. 3.1). Але слід 

відмітити сильний обернений парний взаємозв’язок між температурою та 

продуктивністю рослин  (r=-0,887+0,175), тобто зі збільшенням температури 

культивування знижується маса мікробульб на рослину. 

Регресійний аналіз дозволив отримати лінійні математичні моделі 

залежності продуктивності рослин картоплі ранньостиглого сорту Незабудка 

в культурі in vitro від співвідношення денних (20-22°С) та нічних температур 

при різних фотоперіодах (табл. 3.4).  
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Рис. 3.1. Продуктивність рослин картоплі ранньостиглого сорту 

Незабудка в культурі in vitro залежно від співвідношення денних (20-

22°С) та нічних температур за різних фотоперіодів, 2004-2006 рр. 

 

Встановлено, що вирішальним фактором у формуванні продуктивності 

рослин in vitro ранньостиглого сорту картоплі Незабудка є температурні 

умови культивування, тривалість фотоперіоду має дещо менший вплив. 

Таблиця 3.4  

Рівняння регресії залежності показників продуктивності рослин in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Незабудка від фотоперіоду (X1) та 

співвідношення денних та нічних температур (X2), 2004-2006 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої мікробульби, мг Y = 154,77 + 4,97X1 + 4,74X2 

Маса мікробульб на рослину, мг Y = 223,98 + 5,74X1 + 1,07X2 

Вихід мікробульб масою понад 350 мг, % Y = 19,46 +X1 – 0,0471X2 

Кількість рослин, що утворили мікробульби, 

% 

Y = 36,21 + X1 + 3,06X2 
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При нічній температурі культивування 10-12ºС собівартість 

мікробульби становила 6,25 грн, при 16-18 та 20-22ºС вона збільшувалась на 

9,3 та 15,0%, а рентабельність знижувалась на 21 та 33%, відповідно (табл. 

3.5).  

Таблиця 3.5  

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі 

ранньостиглого сорту Незабудка в культурі in vitro залежно від 

співвідношення денних та нічних температур при різних фотоперіодах, 

2004-2006 рр. 

Фотоперіод, 
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10-12 0,99 6,00 6,06 9,94 164 

16-18 0,94 6,28 6,68 9,32 140 

20-22 0,92 6,56 7,13 8,87 124 

10 

10-12 1,00 6,13 6,13 9,87 161 

16-18 0,94 6,41 6,82 9,18 135 

20-22 0,90 6,70 7,44 8,56 115 

16 

10-12 0,99 6,48 6,55 9,45 144 

16-18 0,97 6,77 6,98 9,02 129 

20-22 0,99 6,93 7,00 9,00 129 

 

Використання фотоперіоду за рекомендацією Інституту картоплярства 

НААН та десятигодинного при співвідношенні денних і нічних температур 

20-22/10-12°С сприяє формуванню максимальних показників продуктивності  

та найкращих показників економічної ефективності вирощування мікробульб 

картоплі ранньостиглого сорту Незабудка в культурі in vitro: маса мікробульб 

на 1 рослину становить 478,6 та 474,2 мг, собівартість – 6,06 та                    
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6,13 грн/мікробульбу, рентабельність – 164 та 161%, умовний чистий 

прибуток – 9,94 та 9,87 грн/мікробульбу, відповідно. 

 

3.2. Бульбоутворення картоплі in vitro при різній інтенсивності 

освітлення та температурі культивування  

 

Інтенсивність освітлення та температура вважаються одними з 

найважливіших факторів при вирощуванні мікробульб in vitro. У 2007-    

2009 рр. проведено дослідження по вивченню співвідношення температури 

та інтенсивності освітлення на ріст, розвиток та продуктивність рослин 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза [182, 186]. Рослини in vitro вирощували 

при температурних режимах 14-16; 20-22; 24-26°С та освітленні 500; 1500; 

2000; 3000 люкс (далі лк). 

Результати досліджень засвідчили прямопропорційну залежність 

висоти рослин in vitro від температурного режиму. Так, уже на 20-й день 

спостережень цей показник при температурі 24-26°С був вищим, у 

середньому по фактору, на 2,7 см ніж при температурі 14-16°С та на 0,5 см, 

ніж при 20-22°С (табл. 3.6). На 40-й день спостережень ця залежність 

зберігалась і різниця становила 3,8 та 1,5 см, відповідно (рис.3.2, 3.3, 3.4). 

При цьому рослини in vitro, які вирощувались при інтенсивності освітлення 

1500 лк були вищими на 9,4%, ніж при освітленні 500 лк та відповідно  на 

26,0 та 22,8%, ніж при 2000 та 3000 лк.  

  Зі збільшенням температури культивування гальмувався процес 

формування рослинами столонів. На 20-й день спостережень кількість 

рослин, що сформували столони при температурі 24-26°С, в середньому по 

фактору, була на 30,2 та 21,4 відносних відсотка менше ніж при температурі 

14-16 та 20-22°С, відповідно. Мікробульби на 20-й день спостережень 

сформувались у 7,3; 8,7 та 2,0% рослин, відповідно до температур 

культивування 14-16, 20-22 та 24-26°С. На 40-й день спостережень найбільша 
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кількість столонів, у середньому по фактору, була отримана при 

температурному режимі 24-26°С – 63,6%, а мікробульб – при 14-16°С – 

69,5%.   

Таблиця 3.6  

Вплив температури та інтенсивності освітлення на ріст і розвиток 

рослин ранньостиглого сорту картоплі Кобза в культурі in vitro,  
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Т
ем

п
ер

ат
у
р

а,
 °

С
 (

А
) 

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

 

о
св

іт
л
ен

н
я
, 

л
к
 

На день культивування 

20-й 40-й 60-й 80-й 

в
и

со
та

 р
о

сл
и

н
, 

см
 

к
іл

ьк
іс

ть
 

м
іж

в
у

зл
ів

, 
ш

т.
 % рослин, 

що 

утворили 
в
и

со
та

 р
о

сл
и

н
, 

см
 

к
іл

ьк
іс

ть
 

м
іж

в
у

зл
ів

, 
ш

т.
 

% рослин, що утворили  

ст
о

л
о

-

н
и

 

м
ік

р
о
-

б
у

л
ьб

и
 

ст
о

л
о

-

н
и

 

м
ік

р
о
-

б
у

л
ьб

и
 

м
ік

р
о
-

б
у

л
ьб

и
 

м
ік

р
о
-

б
у

л
ьб

и
 

1
4

-1
6
 

500 1,4 1,3 82,5 11,1 2,0 1,8 11,1 87,9 96,9 100,0 

1500 1,5 1,4 87,0 4,9 2,2 1,9 21,5 78,5 91,5 100,0 

2000 1,8 1,7 81,5 7,7 3,7 3,2 36,4 57,3 90,0 100,0 

3000 1,5 1,3 82,9 5,3 3,4 2,5 45,1 54,2 87,8 99,6 

2
0

-2
2
 

500 3,6 3,1 72,3 9,4 4,3 3,9 32,6 54,7 70,8 84,8 

1500 3,8 3,3 79,5 5,9 4,6 4,1 44,4 48,0 69,8 91,7 

2000 3,9 3,4 73,4 11,8 5,7 4,8 40,7 50,8 77,8 96,9 

3000 3,7 3,3 73,4 7,6 5,9 5,4 58,4 32,4 63,2 89,8 

2
4

-2
6
 

500 4,4 3,4 49,6 2,6 6,4 5,3 60,1 12,4 26,9 53,2 

1500 4,4 4,2 48,4 2,0 7,1 5,9 62,3 10,5 34,6 62,3 

2000 4,2 4,0 59,2 1,2 6,6 5,7 66,9 11,7 38,6 62,7 

3000 4,1 3,8 56,0 2,1 6,3 5,5 64,9 12,1 43,7 69,4 

 

Кореляційна залежність між загальною кількістю мікробульб, що 

утворили рослини in vitro, виходом мікробульб масою понад 350 мг та  

взаємодією досліджуваних факторів сильна (R=0,878 та 0,895). Виявлено 

сильний обернений парний взаємозв’язок між температурою культивування 

та продуктивністю рослини in vitro: кількістю і масою сформованих 
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мікробульб, масою середньої мікробульби. Парні коефіцієнти кореляції 

становлять, відповідно, r=-0,895+0,141;-0,895+0,141;-0,801+0,189 (табл. 3.7).  

 

 

Рис. 3.2. Рослини in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза на 

40-й день спостережень при культивуванні за температури 24-26°С  

 

 

Рис. 3.3. Рослини in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза на 

40-й день спостережень при культивуванні за температури 20-22°С 
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Рис. 3.4. Рослини in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза на 

40-й день спостережень при культивуванні за температури 14-16°С  

Таблиця 3.7  

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності продуктивності рослин in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза від температури та інтенсивності 

освітлення, 2007-2009 рр. 

Показник 

Температура, °

С, 

фактор А 

Інтенсивність 

освітлення, лк, 

фактор В 

Маса середньої мікробульби, мг -0,801+0,189 0,512+0,272 

Маса мікробульб на рослину, мг -0,895+0,141 0,377+0,293 

Вихід мікробульб масою понад  

350 мг, % 
-0,673+0,234 0,590+0,255 

Кількість мікробульб на рослину, шт. -0,895+0,141 0,089+0,315 

 

Між температурними умовами та виходом мікробульб масою понад 

350 мг відмічена середня обернена кореляційна залежність (r=– 0,673+0,234). 

На 60-й день спостереження найбільше мікробульб утворили рослини при 

температурному режимі 14-16°С, 91,6% від загальної їх кількості, при 20-
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22°С – 70,4% при 24-26°С всього 36,0%, а на 80-й день відповідно до 

вказаних температурних режимів цей показник становив 99,9; 90,8 та 61,9%.  

На 20-й день культивування інтенсивність освітлення практично не 

впливала на індукцію бульбоутворення і лише 4,3-7,7% рослин in vitro 

сформували мікробульби. На кількість рослин, що утворили столони, цей 

фактор у зазначений період також не впливав. На 40-й день спостереження 

найбільше рослин (51,7%), що сформували мікробульби, було (у середньому 

по фактору) при інтенсивності освітлення 500 лк. На 60-й день 

спостереження кількість рослин, що сформували  мікробульби, при режимах 

освітлення 500, 1500, 2000 та 3000 лк, у середньому по фактору, становила  

64,9; 65,3; 68,8 та 64,9%,  відповідно.  

На 80-й день культивування рослин (рис. 3.5) відсоток мікробульб 

вирівнявся, у середньому по фактору, практично між усіма варіантами 

досліду за виключенням варіантів з інтенсивністю освітлення 500 лк.  

 

 

Рис. 3.5. Вплив температури та інтенсивності освітлення на 

процеси бульбоутворення рослин картоплі ранньостиглого сорту Кобза в 

культурі in vitro, 2007-2009 рр. 
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Зазначений показник становив при освітленні 1500-3000 лк 84,7-86,5%, 

а при 500 лк – 79,3%, тобто інтенсивність освітлення практично не впливала 

на формування мікробульб рослинами in vitro ранньостиглого сорту картоплі 

Кобза. 

Щодо взаємодії факторів встановлено, що найбільшу  кількість рослин 

із мікробульбами було сформовано на 80-й день культивування при 

температурі 14-16°С та інтенсивності освітлення 500-3000 лк – 99,6-100%. 

Індекс множинної кореляції становив R=0,878. 

Взаємодія температури культивування та інтенсивності освітлення 

чинила дуже сильний вплив на продуктивність рослин in vitro (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8  

Продуктивність рослин картоплі ранньостиглого сорту картоплі Кобза в 

культурі in vitro залежно від температури та інтенсивності освітлення,  

2007-2009 рр. 

Температура, 

°С (А) 

Інтенсивність 

освітлення, лк 

(В) 

Маса 

мікробульби, 

 мг 

Маса 

мікробульб, 

мг/рослину 

Вихід 

мікробульб 

масою понад  

350 мг, % 

Кількість 

мікробульб, 

шт./рослину 

14-16 

500 163,8 224,6 6,8 1,2 

1500 210,9 266,4 15,8 1,2 

2000 263,8 369,1 24,3 1,1 

3000 262,0 363,7 20,9 1,2 

20-22 

500 95,0 82,3 0,4 0,9 

1500 138,8 143,0 6,0 1,1 

2000 140,7 154,1 6,2 1,1 

3000 174,0 186,1 11,4 0,9 

24-26 

500 60,5 42,8 0,0 0,6 

1500 128,9 81,4 6,8 0,6 

2000 132,1 82,4 7,2 0,6 

3000 132,2 119,1 9,4 0,8 

Індекс множинної кореляції 

(R) 
0,951 0,971 0,895 0,878 

НІР05, мг        А 14,6 8,6  

                       В 12,1 13,9  
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Маса середньої мікробульби і маса мікробульб на рослину були 

максимальними при температурі 14-16°С та освітленні 2000 і 3000 лк та 

складали, відповідно, 263,8; 369,1 та 262,0; 363,7 мг. Також у цих варіантах 

відмічено найбільший вихід мікробульб масою 350 мг і більше – 24,3 та 

20,9% (рис. 3.6). Кореляційна залежність між масою середньої мікробульби, 

масою мікробульб на рослину та досліджуваними факторами була дуже 

тісною: R=0,951 та 0,971, відповідно.   

Рис. 3.6. Продуктивність рослин in vitro ранньостиглого сорту Кобза 

залежно від температури та інтенсивності освітлення, 2007-2009рр. 

 

З підвищенням температури культивування включається 

компенсаційна дія інтенсивності освітлення на показники продуктивності 

рослин in vitro: загальну масу мікробульб на рослину (r=0,377+0,293), 

середню масу мікробульби  (r=0,512+0,272) та вихід мікробульб масою понад 

350 мг (r=0,590+0,255). При температурі 20-22°С продуктивність рослин була 

нижчою ніж при температурі 14-16°С. Недобір продуктивності 

компенсується при самому високому рівні освітлення – 3000 лк: маса 

середньої мікробульби підвищувалась на 83,2%, а маса мікробульб на            
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1 рослину в 1,3 рази порівняно з освітленням 500 лк. При температурі 24-

26°С найвищу продуктивність було отримано при освітленні 3000 лк. 

За даними дисперсійного аналізу результатів досліджень, у середньому 

за 3 роки, найбільший вплив на масу мікробульб з однієї рослини становив 

температурний режим (фактор А), значно менший – освітлення (фактор В) 

(рис.3.7). 

 

Рис. 3.7. Частка впливу температури та інтенсивності освітлення 

на формування маси мікробульб на 1 рослину in vitro ранньостиглого 

сорту картоплі Кобза, 2007-2009 рр.  

 

Регресійний аналіз отриманих даних дозволив одержати лінійні 

математичні моделі залежності продуктивності рослин картоплі 

ранньостиглого сорту Кобза в культурі in vitro залежно від взаємодії 

температури культивування та інтенсивності освітлення (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9  

Рівняння регресії залежності показників продуктивності рослин in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза від температури (X1) та 

інтенсивності освітлення (X2), 2007-2009 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої мікробульби, мг Y = 321,4 – 11,45X1 + 0,0334X2 

Маса мікробульб на рослину, мг Y = 541,16 – 22,85X1 + 0,0439X2 

Вихід мікробульб масою понад 350 мг, 

% 

Y = 24,0 – 1,17X1 + 0,00466X2 

Кількість мікробульб на рослину, шт. Y = 1,88 – 0,0507 X1 + 2,3Е – 5X2 

Фактор А  
81% 

Фактор В  
15% Взаємодія АВ  

1% Залишкове 
3% 
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Встановлено, що вирішальним фактором в процесі морфогенезу рослин 

in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза та формуванні їх 

продуктивності є температурні умови культивування, інтенсивність 

освітлення впливає значно менше. Максимальні показники продуктивності 

рослин in vitro отримано при використанні температурного режиму 14-16°С 

та освітлення 2000-3000 лк.    

При температурі культивування 14-16ºС собівартість одиниці продукції 

становила 5,21 грн, а її підвищення до 20-22 та 24-26ºС спричинило 

зростання собівартості мікробульби в 1,2 та 1,9 рази і зниження 

рентабельності – на 54 та 147%, відповідно (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі 

ранньостиглого сорту Кобза в культурі in vitro залежно від температури 

та інтенсивності освітлення, 2004-2006 рр. 
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14-16 

500 1,2 5,92 4,93 11,07 224 

1500 1,2 6,01 5,01 10,99 219 

2000 1,1 6,15 5,59 10,41 186 

3000 1,2 6,37 5,31 10,69 201 

20-22 

500 0,9 5,97 6,63 9,37 141 

1500 1,1 6,28 5,71 10,29 180 

2000 1,1 6,41 5,83 10,17 174 

3000 0,9 6,55 7,28 8,72 121 

24-26 

500 0,6 6,11 10,18 5,82 57 

1500 0,6 6,43 10,72 5,28 49 

2000 0,6 6,62 11,03 4,97 45 

3000 0,8 6,70 8,38 7,62 91 
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Інтенсивність освітлення не мала суттєвого впливу на економічні 

показники. Найнижча собівартість мікробульби та максимальна 

рентабельність виробництва сформована при температурі культивування 14-

16ºС та інтенсивності освітлення 500 лк: 4,93 грн та 224%, відповідно. 

В умовах південного посушливого клімату важливим є добір 

мікробульб з якомога більшою масою, що в подальшому дозволить отримати 

максимальну кількість оздоровлених мінібульб картоплі та сприятиме 

підвищенню  врожаїв добазового та базового насіння. Враховуючи це при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза в культурі in vitro встановлено, що 

оптимальні показники продуктивності та економічної ефективності 

забезпечує вирощування пробіркових рослин при температурі культивування 

14-16ºС та інтенсивності освітлення 3000 лк. При цьому кількість мікробульб 

на одну рослину  становила 1,2 шт., маса середньої мікробульби – 262,0 мг, 

маса мікробульб на одну рослину – 363,7 мг, кількість мікробульб масою 

понад 350,0 мг – 20,9%; собівартість мікробульби – 5,31 грн при 

рентабельності 201%. 

 

3.3. Інтенсивність бульбоутворення картоплі в культурі in vitro 

залежно від тривалості фотоперіоду, температури, рівня азотного 

живлення  та строку заміни живильного середовища 

 

Для визначення найбільш оптимального режиму бульбоутворення в 

культурі in vitro середньораннього сорту картоплі Невська у 2007-2009 рр. 

мікроклональною лабораторією ІЗЗ НААН був проведений чотирифакторний 

дослід [40, 112, 184, 187]. На вивчення були поставлені такі фактори: А – 

тривалість фотоперіоду (10 та 16 годин); В – температурні режими (18-20 та 

23-25ºС); С – вміст азоту у живильному середовищі (повна та половина 

норми, без азоту); D – строки заміни середовища  (на 10-й та 20-й день). 
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   Живці рослин середньораннього сорту картоплі Невська вирощували 

на повному рідкому живильному середовищі Murashige, Skoog (МС) при 10 

та 16 годинах освітлення на добу за температури 18-20 та 23-25ºС (рис. 3.8). 

На 10-й день живці однієї групи переносили з повного живильного розчину з 

вмістом азоту 868 мг/л на розчин з ´ норми азоту (434 мг/л) та без азоту. У 

другій групі рослин поживне середовище змінювали через 20 днів. 

Фотоперіод та температури зберігалися попередні. 

 

  

Рис. 3.8. Живцювання рослин in vitro та перенесення живців  

середньораннього сорту картоплі Невська у пробірки з живильним 

середовищем 

 

Спостереження за ростом рослин та інтенсивністю бульбоутворення  

засвідчили, що рослини in vitro при заміні поживного середовища на 10-й 

день культивування на фоні десятигодинного освітлення були на 10,8% вищі, 

ніж при шістнадцятигодинному (табл. 3.11). За кількістю міжвузлів різниці 

не було. Кількість рослин з мікробульбами на двадцятий день спостереження 

на фоні десятигодинного фотоперіоду становила 1,7%, а за 

шістнадцятигодинного – 0,5%. Але вже на 40-й день цей показник складав 

відповідно 17,9 та 11,3%, а на 60-й – 39,4 та 39,1%. Загальна кількість 
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мікробульб за весь період вегетації була при десятигодинному фотоперіоді 

83,4%, шістнадцятигодинному – 73,9%.  

Таблиця 3.11 

Вплив умов культивування на ріст, розвиток рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська при заміні середовища на 10-й 

день культивування, 2007-2009 рр.  
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о
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и
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у
л
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%

 

в
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о
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и
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к
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іс
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м
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в
у
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ів
, 
ш
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к
іл

ьк
іс

ть
 р

о
сл

и
н

 з
 

м
ік

р
о
б

у
л
ь
б

ам
и

, 
%

 

1
0
 1

8
-2

0
 

повна норма 3,6 3,2 5,5 5,0 4,5 43,0 5,5 5,8 71,9 95,0 

´ норми 3,7 2,9 1,3 4,4 3,8 21,2 4,7 4,1 42,5 94,5 

без азоту 3,5 3,0 1,7 4,2 3,6 25,4 4,7 4,3 45,4 98,1 

2
3
-2

5
 

повна норма 4,7 3,7 0,0 6,0 4,8 5,8 6,6 5,8 18,4 52,1 

´ норми 4,2 3,1 0,7 5,9 4,1 7,5 6,8 5,4 30,5 72,5 

без азоту 4,6 3,5 0,7 5,4 4,2 4,2 6,7 5,7 27,5 88,1 

1
6
 1

8
-2

0
 

повна норма 3,5 3,2 1,2 5,4 4,9 24,3 6,1 5,8 47,5 92,6 

´ норми 3,1 3,0 0,5 3,7 3,6 13,6 4,4 4,1 40,6 87,5 

без азоту 2,8 2,6 0,8 3,3 3,3 14,2 3,6 3,7 38,7 97,0 

2
3
-2

5
 

повна норма 4,6 3,8 0,0 5,9 5,4 5,8 6,5 6,2 37,9 46,4 

´ норми 4,2 3,7 0,3 5,5 4,7 7,8 6,2 5,6 23,5 54,2 

без азоту 4,2 3,5 0,0 5,1 4,2 2,0 5,9 5,2 9,4 65,9 

 

Встановлено, що підвищення температури культивування до 23-25ºС 

сприяло збільшенню кількості міжвузлів рослин in vitro у перші 20 днів росту 

та розвитку на 19,0%, 60-й і 80-й день – на 15,6 та 29,9%, відповідно. Висота 

рослин при підтриманні температурного режиму на рівні 23-25ºС була на 

30,0-33,4% більшою протягом всього строку культивування, ніж при 18-20ºС.  

На 40-й день культивування при температурному режимі 18-20ºС кількість 
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рослин з мікробульбами становила 23,6%, що було у 4,3 рази вище, ніж при 

температурі 23-25ºС. В цілому за весь період культивування при температурі 

18-20ºС мікробульби сформувалися  на 94,1% рослин in vitro, а при 

температурі 23-25ºС – на 63,2%. 

Встановлено, що при заміні поживного середовища на 20-й день 

культивування процес бульбоутворення проходив більш інтенсивно ніж при 

заміні його на 10-й день (табл. 3.12).  В цілому мікробульб було сформовано 

на 82,8 та  78,7% рослин, відповідно. 

Таблиця 3.12 

Вплив умов культивування на ріст, розвиток рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська при заміні середовища на 20-й 

день культивування, 2007-2009 рр.  
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іо
д

, 
го

д
. 
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Вміст азоту 

Показники на день живцювання 

К
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
сл

и
н

, 
щ

о
 

у
тв

о
р
и

л
и

 м
ік

р
о
б

у
л
ь
б
и

, 
%

 

20-й 40-й 60-й 

в
и

со
та

 р
о
сл

и
н

, 
см

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

м
іж

в
у
зл

ів
, 
ш

т.
 

к
іл

ьк
іс

ть
 р

о
сл

и
н

 з
 

м
ік

р
о
б

у
л
ь
б

ам
и

, 
%

 

в
и

со
та

 р
о
сл

и
н

, 
см

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

м
іж

в
у
зл

ів
, 
ш

т.
 

к
іл

ьк
іс

ть
 р

о
сл

и
н

 з
 

м
ік

р
о
б

у
л
ь
б

ам
и

, 
%

 

в
и

со
та

 р
о
сл

и
н

, 
см

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

м
іж

в
у
зл

ів
, 
ш

т.
 

к
іл

ьк
іс

ть
 р

о
сл

и
н

 з
 

м
ік

р
о
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у
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, 
%

 

1
0
 1

8
-2

0
 

повна норма 4,1 3,4 4,4 5,5 5,0 39,4 6,2 5,6 73,0 94,3 

´ норми 3,5 3,0 3,4 4,3 4,0 37,1 5,1 4,9 71,5 98,7 

без азоту 3,1 2,8 0,8 4,0 3,5 27,8 4,4 4,5 75,4 98,3 

2
3
-2

5
 

повна норма 4,7 3,9 0,0 6,2 5,2 5,6 6,9 6,4 12,1 52,1 

´ норми 4,9 3,8 0,0 6,9 5,2 4,7 7,5 6,0 37,7 79,6 

без азоту 5,2 4,2 0,0 6,7 5,6 2,5 7,6 6,8 25,1 87,6 

1
6
 1

8
-2

0
 

повна норма 3,9 3,6 1,1 6,0 5,4 16,1 6,2 6,0 52,1 92,7 

´ норми 4,2 3,8 0,0 5,9 5,4 10,9 6,1 5,6 56,1 100,0 

без азоту 4,0 3,6 0,0 5,5 5,0 10,6 6,1 5,7 53,7 99,2 

2
3
-2

5
 

повна норма 4,4 3,7 0,0 6,1 5,6 4,4 6,7 6,3 26,2 46,5 

´ норми 4,8 3,7 0,0 6,1 5,3 4,8 6,6 6,0 38,7 69,4 

без азоту 4,8 4,1 0,0 5,9 5,3 6,0 6,4 5,7 39,9 75,3 
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При перенесенні рослин in vitro на 10-й день з повного поживного 

середовища на середовище із вмістом ´ кількості азоту та середовище без 

азоту вже на 40-й день культивування зменшувалася висота рослин на 12,6 і 

19,3% та кількість міжвузлів – на 17,3 та 21,9%, відповідно. На 60-й день 

культивування висота рослин та кількість міжвузлів на поживному 

середовищі з половинною нормою азоту була на 10,5 і 18,6%, відповідно 

меншою по відношенню до фону із повною нормою, а на середовищі без 

азоту – на 15,4 та 19,9%, відповідно. Проте без застосування азоту та при 

застосуванні половини його норми за весь період культивування в цілому 

збільшувалася кількість рослин із мікробульбами на 15,8 та 5,7 відносних 

відсотка, відповідно. При перенесенні рослин in vitro на 20-й день 

культивування ці показники становили 18,7 та 15,5 відносних відсотка. 

Кореляційна залежність між кількістю утворених мікробульб на одну 

рослину та взаємодією досліджуваних факторів сильна (R=0,863) (табл. 3.13).  

 

Таблиця 3.13 

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності продуктивності  рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська від тривалості фотоперіоду, 

температури, рівня азотного живлення  та строку заміни живильного 

середовища, 2007-2009 рр. 

Досліджувані фактори 

Маса 

середньої 

мікробульби, 

мг 

Маса 

мікробульб 

на рослину, 

мг 

Кількість 

мікробульб 

на рослину, 

шт. 

Фотоперіод, годин, фактор А 0,365+0,198 0,184+0,210 -0,097+0,212 

Температура, °С, фактор В -0,818+0,123 -0,852+0,112 -0,830+0,119 

Вміст азоту у живильному 

середовищі, мг/л, фактор С 
0,034+0,213 0,038+0,213 0,055+0,213 

Строк заміни середовища, день, 

фактор D 
0,283+0,204 0,288+0,204 0,212+0,208 
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Температурні умови культивування чинять більший вплив (парний 

коефіцієнт кореляції r=-0,830+0,119), ніж фотоперіод (r=-0,097+0,212), строки 

заміни живильного середовища (r=0,212+0,208) та вміст азоту в ньому 

(r=0,055+0,213).   

Аналіз даних свідчить, що при шістнадцятигодинному освітленні у 

порівнянні з десятигодинним в середньому збільшувалася маса мікробульби 

на 17,8%, а маса бульб з однієї рослини – на 19,8% (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Вплив рівня азотного живлення, температур, тривалості фотоперіоду та 

строку заміни живильного середовища на продуктивність рослин 

картоплі середньораннього сорту Невська в культурі in vitro,  

2007-2009 рр. 

Т
ем

п
ер

ат
у

- 

р
а,

 °
С

 Фото- 

період,  

год 

Строки заміни 

середовища,  

на день 

Вміст азоту 

Маса   

мікробульби, 

мг 

Маса 

мікробульб, 

 мг/рослину 

Кількість 

мікробульб, 

шт./рослину 

1
8

-2
0
 

10 

10 

повна норма  172,7 163,9 0,9 
´ норми 139,0 133,7 1,0 
без азоту 160,3 153,8 1,0 

20 

повна норма  172,7 163,9 0,9 
´ норми 204,8 211,8 1,0 
без азоту 201,3 213,7 1,1 

16 

10 

повна норма  226,7 227,0 1,0 
´ норми 183,4 152,9 0,8 
без азоту 179,9 174,5 1,0 

20 

повна норма  226,7 227,0 1,0 
´ норми 247,6 283,2 1,2 
без азоту 259,0 286,4 1,1 

2
3

-2
5
 

10 

10 

повна норма  81,5 48,9 0,5 
´ норми 89,6 60,0 0,7 
без азоту 101,8 88,8 0,8 

20 

повна норма  81,5 48,9 0,5 
´ норми 108,4 86,2 0,8 
без азоту 128,8 115,0 0,9 
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Продовження табл. 3.14 
Т

ем
п

ер
ат

у
- 

р
а,

 °
С

 Фото- 

період,  

год 

Строки 

заміни 

середовища,  

на день 

Вміст азоту 

Маса   

мікробульби, 

мг 

Маса 

мікробульб, 

 мг/рослину 

Кількість 

мікробульб, 

шт./рослину 

 

16 

10 

повна норма  111,1 52,8 0,5 
´ норми 139,5 71,4 0,5 
без азоту 107,5 69,4 0,6 

20 

повна норма  111,1 52,8 0,5 
´ норми 153,2 99,9 0,7 
без азоту 148,6 111,3 0,7 

Індекс множинної кореляції (R) 0,94 0,918 0,863 

НІР05, мг          А 11,3 9,7  

 В 10,9 8,8  

                                       С 8,2 9,0  

                                                  D 7,7 6,0  

 

Виявлена дуже сильна кореляційна залежність між масою середньої 

мікробульби (R=0,94), масою мікробульб на одну рослину (R=0,918) та 

досліджуваними факторами. При температурному режимі 18-20
0
С маса 

середньої мікробульби була на 68,8% більшою, ніж при режимі 23-25
0
С, а 

маса мікробульб на одну рослину у 2,5 рази вищою. Це підтверджує сильний 

обернений парний взаємозв’язок між температурою та продуктивністю 

рослин, тобто зі збільшенням температури культивування знижується маса 

середньої мікробульби (r=-0,818+0,123), маса мікробульб на рослину           

(r=-0,852+0,112) та кількість утворених мікробульб (r=-0,830+0,119). 

При перенесенні культивованих рослин із живильного середовища з 

повною нормою азоту на середовище з половинною нормою збільшувалася 

маса середньої мікробульби на 6,9%, маса мікробульб на одну рослину – на 

11,6%, а на середовищі без азоту ці показники були вищими на 8,7% та на 

23,1%, відповідно. 

Маса середньої мікробульби та маса мікробульб на одну рослину були 

більшими при заміні живильного середовища на 20-й день культивування, 
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ніж на 10-й день на 31,9 та 49,7%, відповідно (рис. 3.9). Тобто, 20 днів 

культивування повністю задовольнили потребу в азоті і при подальшій 

вегетації наявність цього елементу не впливала на процес бульбоутворення. 

 

 

Рис. 3.9. Продуктивність рослин картоплі середньораннього сорту 

Невська в культурі in vitro залежно від  рівня азотного живлення, 

температури культивування, тривалості фотоперіоду та строку заміни 

живильного середовища, 2007-2009 рр. 

 

Регресійний аналіз отриманих даних дозволив одержати лінійні 

математичні моделі залежності продуктивності рослин картоплі 

середньораннього сорту Невська в культурі in vitro від  рівня азотного 

живлення, температури культивування, тривалості фотоперіоду та строку 

заміни живильного середовища (табл. 3.15).  
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Таблиця 3.15  

Рівняння регресії залежності показників продуктивності рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська від температури 

культивування (X1), фотоперіоду (X2), строку заміни живильного 

середовища (X3) та рівня азотного живлення (X4), 2007-2009 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої 

мікробульби, мг 

Y = 374,62-16,86X1 + 6,28X2 + 2,92X3 + 0,0198X4 

Маса мікробульб на 

рослину, мг 

Y = 524,58-24,77X1 + 4,44X2 + 4,19X3 + 3,3E-5X4 

Кількість мікробульб на 

рослину, шт. 

Y = 2,23-0,0717X1-0,00694X2 + 0,00917X3 + 0,000132X4 

 

Розрахунки економічної ефективності вирощування мікробульб 

середньораннього сорту картоплі Невська в культурі in vitro залежно від 

досліджуваних факторів показали, що собівартість однієї мікробульби, в 

середньому за фактором, при вирощуванні за температури культивування 18-

20
0
С в 1,8 рази нижча, ніж при  використанні температури 23-25

0
С. 

Витрати на виробництво однієї мікробульби при застосуванні 

шістнадцятигодинного фотоперіоду зростають на 13,2%, у порівнянні з 

десятигодинним освітленням, в середньому за фактором (табл. 3.16). При 

заміні живильного середовища на 20-й день культивування собівартість 

знижується на 8,7%; завдяки перенесенню культивованих рослин із 

живильного середовища з повною нормою азоту на середовище з 

половинною нормою витрати на отримання мікробульби скорочуються на 

17,6%, на середовище без азоту – на 25,7%. 

 Максимальна продуктивність та віддача капіталовкладень при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб 

середньораннього сорту картоплі Невська в культурі in vitro, з врахуванням 

такого вагомого чинника як крупність мікробульб, отримана  при сполученні 

факторів: освітлення 16 годин, температури культивування 18-20
0
С, заміна 
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повного живильного середовища на 20-й день культивування на середовище 

з половиною норми азоту.  При цьому кількість мікробульб на одну рослину  

– 1,2 шт., маса середньої мікробульби – 247,6 мг, маса мікробульб на одну 

рослину – 283,2 мг; собівартість мікробульби – 5,24 грн при рентабельності 

виробництва 205%. 

Таблиця 3.16 

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі 

середньораннього сорту Невська в культурі in vitro залежно від 

температури культивування, фотоперіоду, строку заміни живильного 

середовища та рівня азотного живлення, 2007-2009 рр. 
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У
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о
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к
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гр
н
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. 

Р
ен
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ь
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н
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ть
, 
%

 

1
8
-2

0
 

10 

10 

повна норма  0,9 6,00 6,67 9,33 140 

´ норми 1,0 5,95 5,95 10,05 169 

без азоту 1,0 5,90 5,90 10,10 171 

20 

повна норма  0,9 6,12 6,80 9,20 135 

´ норми 1,0 6,07 6,07 9,93 164 

без азоту 1,1 6,02 5,47 10,53 192 

16 

10 

повна норма  1,0 6,22 6,22 9,78 157 

´ норми 0,8 6,17 7,71 8,29 107 

без азоту 1,0 6,12 6,12 9,88 161 

20 

повна норма  1,0 6,34 6,34 9,66 152 

´ норми 1,2 6,29 5,24 10,76 205 

без азоту 1,1 6,24 5,67 10,33 182 

2
3

-2
5
 

10 

10 

повна норма  0,5 6,60 13,20 2,80 21 

´ норми 0,7 6,55 9,35 6,65 71 

без азоту 0,8 6,49 8,11 7,89 97 

20 

повна норма  0,5 6,73 13,46 2,54 19 

´ норми 0,8 6,68 8,35 7,65 92 

без азоту 0,9 6,62 7,36 8,64 117 

16 

10 

повна норма  0,5 6,84 13,68 2,32 17 

´ норми 0,5 6,79 13,57 2,43 18 

без азоту 0,6 6,73 11,22 4,78 43 

20 

повна норма  0,5 6,97 13,95 2,05 15 

´ норми 0,7 6,92 9,88 6,12 62 

без азоту 0,7 6,86 9,81 6,19 63 
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3.4. Продуктивність рослин картоплі в культурі in vitro за різної 

кислотності живильного середовища та фоторежиму культивування 

 

На мікроклональне розмноження та ріст рослин впливає кислотність 

середовища, що визначає доступність для них поживних речовин. Відомо, що 

дуже кислі або лужні середовища лімітують надходження деяких елементів, 

наприклад, фосфору і заліза, роблячи їх відносно нерозчинними, і обмежують 

тим самим ріст рослин. У той же час при високій кислотності інші елементи 

переходять у розчинений стан і стають токсичними для експлантантів [159]. 

Дуже важливо, щоб всі процеси проходили при визначеній кислотності. 

Зокрема, це необхідно для нормального функціонування біологічних 

каталізаторів – ферментів (при виході за ці межі їх активність може різко 

уповільнюватись). 

Для визначення найбільш оптимального режиму бульбоутворення в 

культурі in vitro середньораннього сорту картоплі Невська в 2013-2014 рр. 

був проведений трифакторний дослід, в якому вивчались такі фактори: А – 

фотоперіоди (10 та 16 годин); В – інтенсивність освітлення (1500 та 2500 лк); 

С – рН живильного середовища (4,3; 4,8 та 5,3). 

Спостереження за ростом та розвитком рослин засвідчили, що на 20-й 

день культивування висота рослин при шістнадцятигодинному режимі 

освітлення, в середньому за фактором, становила 4,3 см, що на 0,4 см більше, 

ніж при десятигодинному культивуванні (табл. 3.17). За всіма фотоперіодами 

та режимами освітлення, в середньому за фактором, висота рослин становила 

4,3-4,4 см, за виключенням рослин, які культивувалися при освітленні 

протягом 10 годин з інтенсивністю 2500 лк і мали висоту 3,5 см.   

В середньому за роками, найбільший приріст висоти рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська (4,4 см) був відзначений при рН 

живильного середовища 4,3 у порівнянні з  рН 4,8 та 5,3 (4,1 та 3,9 см, 

відповідно). При взаємодії факторів, максимальний приріст висоти рослин  
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(5,3 см) на 20-й день культивування відмічено при 16 годинах освітлення з 

інтенсивністю 1500 лк і рН 4,3.  

Таблиця 3.17  

Вплив кислотності (рН) живильного середовища, фотоперіоду та 

інтенсивності освітлення на бульбоутворення картоплі сорту Невська в 

культурі in vitro, 2013-2014 рр. 
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10 

 

1500 

4,8 5,1 4,0 100 0 2,0 5,7 91 9 19 

4,3 4,1 3,6 99 1 1,7 4,9 92 8 14 

5,3 3,8 3,5 97 3 1,4 4,9 85 15 25 

 

2500 

4,8 3,2 3,9 92 8 2,3 5,0 71 29 48 

4,3 3,7 3,7 96 4 2,8 5,8 91 9 10 

5,3 3,6 3,1 98 2 2,4 5,3 89 11 21 

 

 

16 

 

1500 

4,8 3,6 3,3 98 2 3,5 6,0 95 5 13 

4,3 5,3 4,5 96 4 3,2 7,0 90 10 20 

5,3 4,2 4,1 91 9 2,7 5,9 87 13 25 

 

2500 

4,8 4,5 4,2 99 1 2,8 6,4 91 9 28 

4,3 4,4 4,1 94 6 2,5 5,9 85 15 43 

5,3 4,0 3,8 94 6 2,5 5,7 81 19 42 

 

Кількість міжвузлів складала при 10 годинах культивування, в 

середньому за фактором, 3,0 шт., при 16 годинах – 4,0 шт. При інтенсивності  

освітлення 1500 та 2500 лк кількість міжвузлів майже однакова – 3,7 та         

3,6 шт. При шістнадцятигодинному освітленні, незалежно від його 

інтенсивності, кількість міжвузлів становила 4,0 шт. При використанні рН 

живильного середовища 4,3 рослини in vitro сформували на 3,2; 9,7% більше 

міжвузлів, ніж при рН 4,8; 5,3, відповідно. 
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На 20-й день культивування при фотоперіоді 10 годин 3,0%  рослин         

in vitro утворили мікробульби проти 4,7% при 16 годинах, в середньому за 

фактором.  

Інтенсивність освітлення значно впливає на темпи бульбоутворення. 

Так, при 10 годинах освітлення з інтенсивністю 1500 лк 1,3% рослин 

утворили мікробульби, в той час як при 2500 лк – 4,7%. При 16 годинах 

освітлення з інтенсивністю 1500 лк мікробульби були на 5,0% рослин, а при 

2500 лк лише на 4,3%. В середньому за фактором, при інтенсивності 1500 лк 

утворено мікробульби на 3,2% рослин, а при 2500 лк – на 4,5%. При 

використанні рН живильного середовища 4,8; 4,3; 5,3 мікробульби були 

сформовані, відповідно, на 2,8; 3,8 та 5,0% рослин in vitro.   

На 40-й день культивування приріст висоти рослин in vitro був більшим 

на 40,0% при 16 годинах освітлення, ніж при 10 годинах і складав 2,9 см. 

Кількість міжвузлів, відповідно, складала 6,2 та 5,3 шт. Вона майже не 

відрізнялась при однакових фотоперіодах в межах інтенсивності освітлення: 

при 10 годинах освітлення з інтенсивністю 1500 лк вона становила 5,2 шт., 

2500 лк – 5,4 шт.; при 16 годинах – 6,3 шт. та 6,0 шт., відповідно. В 

середньому за фактором, при інтенсивності освітлення 1500 лк приріст 

рослин складав 2,4 см, 2500 лк  – 2,6 см. Кількість міжвузлів була однаковою 

– 5,7 шт. На 40-й день культивування тривалість фотоперіоду майже не 

впливала на формування мікробульб. При 16 годинах 11,8% рослин утворили 

мікробульби, при 10 – 13,5%.  При 10 годинах і освітленні 1500 лк 10,7% 

рослин утворили мікробульби, що на 5,6% менше ніж при освітленні 2500 лк. 

При 16 годинах і освітленні 1500 лк 9,3% рослин утворили мікробульби, що в 

1,5 рази менше ніж при освітленні 2500 лк.  

На 60-й день культивування спостерігається формування мікробульб у 

28,5% рослин при 16 годинах та 22,5% – при десятигодинному фотоперіоді, 

відповідно. В межах шістнадцятигодинного фотоперіоду при рН 4,8 20,5% 

рослин утворили мікробульби при рН 5,3 – 33,5%, рН 4,3 – 31,5%. За 
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десятигодинного освітлення  - відповідно 33,5; 23,0 і 12,0%. В середньому 

при 16 годинах освітлення з інтенсивністю 2500 лк 37,7% рослин утворили 

мікробульби, що в 1,9 рази більше ніж при освітленні 1500 лк, а при 10 

годинах 26,3 та 19,3% відповідно. На 60-й день культивування кращі 

показники бульбоутворення отримано при використанні десятигодинного 

фотоперіоду, інтенсивності освітлення 2500 лк і рН живильного середовища 

4,8 – 48,0% та при шістнадцятигодинному фотоперіоді з такою ж 

інтенсивністю освітлення і рН 4,3 – 43,0%.  

На 80-й день культивування продуктивність рослин картоплі сорту 

Невська в культурі in vitro значно зросла. Вплив взаємодії досліджуваних 

факторів на показники продуктивності був сильний, індекс множинної 

кореляції становив 0,890; 0,895; 0,866 та 0,926 (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18  

Продуктивність рослин картоплі сорту Невська в культурі in vitro 

залежно від кислотності (рН) живильного середовища, фотоперіоду  та 

інтенсивності освітлення, 2013-2014 рр. 
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10 

1500 

4,8 176,3 109,6 12,5 56,0 0,56 

4,3 92,4 28,7 0,0 31,0 0,31 

5,3 120,0 54,6 0,0 46,0 0,46 

2500 

4,8 183,6 150,6 9,0 83,0 0,83 

4,3 304,8 180,6 35,3 60,0 0,60 

5,3 413,2 343,1 51,8 84,0 0,84 

16 

1500 

4,8 399,7 176,1 46,1 45,0 0,45 

4,3 352,6 168,3 41,4 50,0 0,50 

5,3 555,4 407,8 71,4 74,0 0,74 

2500 

4,8 447,1 334,9 57,2 77,0 0,77 

4,3 309,1 217,4 34,0 72,0 0,72 

5,3 669,8 619,0 80,0 92,5 0,93 

Індекс множинної кореляції  0,890 0,895 0,866 0,926  

НІР05, мг 
А 49,6 58,8    
В 13,9 44,5    
С 30,5 23,3    
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На формування мікробульб у значній мірі впливала інтенсивність 

освітлення (r=0,764+0,204): при 2500 лк, в середньому за фактором, 78,1% 

рослин сформували мікробульби проти 50,3% при 1500 лк (табл. 3.19). Маса 

середньої мікробульби та маса мікробульб на одну рослину при 2500 лк 

освітлення склала 387,9 мг та 307,6 мг, що на 105,2 мг і 150,1 мг більше, ніж 

при інтенсивності освітлення 1500 лк, відповідно. Інтенсивність освітлення 

чинила середній вплив на масу середньої мікробульби, коефіцієнт кореляції 

(r) становив 0,313+0,300.  

Таблиця 3.19 

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності продуктивності рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська від фоторежиму та 

кислотності живильного середовища, 2013-2014 рр. 

Показник 

Фотоперіод, 

год, 

фактор А 

Інтенсивність 

освітлення, 

лк, 

фактор В 

рН 

живильного 

середовища, 

фактор С 

Маса середньої мікробульби, мг 0,716+0,221 0,313+0,300 0,425+0,286 

Маса мікробульб на рослину, 

мг 
0,549+0,264 0,468+0,279 0,528+0,269 

Вихід мікробульб масою понад 

350 мг, % 
0,720+0,219 0,312+0,300 0,368+0,294 

Кількість мікробульб на 

рослину, шт. 
0,232+0,308 0,764+0,204 0,469+0,279 

 

Спостерігався середній зв'язок  між інтенсивністю бульбоутворення, 

масою середньої мікробульби, масою мікробульб на одну рослину та рН 

живильного середовища (r=0,469+0,279; 0,425+0,286; 0,528+0,269, 

відповідно). Найменше мікробульб утворили рослини in vitro, які 

культивувались при рН живильного середовища 4,3 – 53,3%, що на 12,0 та 

20,9% менше, ніж при рН 4,8 та 5,3, відповідно. Мікробульби з найменшою 

масою сформувались при використанні рН живильного середовища 4,3 – 
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264,7 мг, проти 301,7 мг та 439,6 мг при рН 4,8 та 5,3, відповідно (рис. 3.10). 

Така ж сама залежність спостерігалась і при формуванні маси мікробульб на 

рослину – 148,8 мг, проти 192,8 та 356,1 мг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Вплив  фоторежиму та кислотності живильного 

середовища на формування мікробульб картоплі сорту Невська в 

культурі in vitro, 2013-2014 рр. 

 

Регресійний аналіз отриманих даних дозволив одержати лінійні 

математичні моделі залежності продуктивності рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська від взаємодії фоторежиму та 

кислотності живильного середовища (табл. 3.20).  

Собівартість однієї мікробульби при застосуванні 

шістнадцятигодинного освітлення зростає на 13,0%, у порівнянні з 

десятигодинним, в середньому за фактором (табл. 3.21). При використанні 

під час культивування рослин in vitro інтенсивності освітлення 2500 лк 
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собівартість знижувалась на 35,1%, а при рН живильного середовища 5,3 

вона була на 8,7 та 28,9% нижчою, ніж при рН  4,8 та 4,3. 

Таблиця 3.20  

Рівняння регресії залежності показників продуктивності рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська від фотоперіоду (X1), 

інтенсивності освітлення (X2), рН живильного середовища (X3),  

2013-2014 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої мікробульби, мг Y = -1235,69 + 40,09X1 + 0,11X2 + 174,88X3 

Маса мікробульб на рослину, мг Y = -1444,45+29,34X1 + 0,15X2 + 207,38X3  

Вихід мікробульб масою понад 350 

мг, % 

Y = -186,39+6,15X1 + 0,016X2 + 23,13X3  

Кількість рослин, що утворили 

мікробульби, % 

Y = -109,73+1,4X1+0,0277X2 + 20,88X3 

 

Таблиця 3.21 

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі 

середньораннього сорту Невська в культурі in vitro залежно від 

фоторежиму та кислотності живильного середовища, 2013-2014 рр. 
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сивність 
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лення, 

лк (В) 

рН 

живиль-
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середо-

вища (С) 

Кількість 

мікробульб 

на одну 

рослину, 

шт. 

Витрати 

на одну 

рослину, 

грн 

Собівар-

тість, 

грн/мікро-

бульбу 

Умовний 

чистий 

прибуток або 

збиток, 

грн/мікро-

бульбу 

Рента-

бель-

ність, 

% 

10 

1500 

4,8 0,56 6,00 10,71 5,29 49 

4,3 0,31 6,10 19,68 -3,68 -19 

5,3 0,46 6,20 13,48 2,52 19 

2500 

4,8 0,83 6,35 7,65 8,35 109 

4,3 0,60 6,45 10,75 5,25 49 

5,3 0,84 6,55 7,80 8,20 105 

16 

1500 

4,8 0,45 6,30 14,00 2,00 14 

4,3 0,50 6,40 12,80 3,20 25 

5,3 0,74 6,50 8,78 7,22 82 

2500 

4,8 0,77 6,65 8,64 7,36 85 

4,3 0,72 6,75 9,38 6,63 71 

5,3 0,93 6,85 7,37 8,63 117 
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Отже, максимальні показники продуктивності рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Невська отримані за шістнадцятигодинного 

фотоперіоду, інтенсивності освітлення 2500 лк та рН живильного середовища 

5,3: інтенсивність бульбоутворення – 92,5%, маса середньої мікробульби –

669,8 мг, маса мікробульб на одну рослину – 619,0 мг, кількість мікробульб 

масою понад 350,0 мг – 80%, собівартість мікробульби – 7,37 грн при 

рентабельності виробництва 117%. 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами досліджень, проведених з метою розробки нових та 

удосконалення існуючих прийомів та методів інтенсифікації процесу 

мікроклонального розмноження оздоровленого вихідного матеріалу в 

культурі in vitro можна зробити наступні висновки: 

1. Використання десятигодинного фотоперіоду та рекомендованого 

Інститутом картоплярства НААН при співвідношенні денних і нічних 

температур 20-22/10-12°С, сприяло формуванню максимальних показників 

продуктивності та найкращих показників економічної ефективності 

вирощування мікробульб картоплі ранньостиглого сорту Незабудка в 

культурі меристем in vitro: маса мікробульб на 1 рослину становила 478,6 та 

474,2 мг, собівартість – 6,06 та 6,13 грн/мікробульбу, рентабельність – 164 та 

161%, умовний чистий прибуток – 9,94 та 9,87 грн/мікробульбу, відповідно.  

2. Встановлено сильний та середній обернений парний взаємозв’язок 

між температурою і продуктивністю рослин при культивуванні in vitro 

ранньостиглих сортів картоплі Незабудка (r=-0,898; -0,887; -0,799; -0,714) та  

Кобза (r=-0,801; -0,895; -0,673; -0,895), тобто зі збільшенням температури 

культивування знижується маса середньої мікробульби, маса мікробульб на 

одну рослину, вихід мікробульб масою понад 350 мг та кількість утворених 

мікробульб, відповідно.  
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3. Встановлено, що вирішальним фактором в процесі морфогенезу 

рослин in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза та формуванні їх 

продуктивності були температурні умови культивування, а інтенсивність 

освітлення впливала значно менше. 

4. В умовах південного посушливого клімату особливого значення 

набуває отримання мікробульб in vitro з більшою масою, які мають 

підвищену спроможність давати максимальну кількість оздоровлених 

мінібульб картоплі, що в подальшому сприяє отриманню високих врожаїв 

добазового та базового насіння. Тому, враховуючи цей фактор, при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза в культурі меристем in vitro 

встановлено, що оптимальні показники продуктивності та економічної 

ефективності забезпечує вирощування пробіркових рослин при  температурі 

культивування 14-16ºС та інтенсивності освітлення 3000 лк. Кількість 

мікробульб на одну рослину  – 1,2 шт., маса середньої мікробульби –       

262,0 мг, маса мікробульб на одну рослину – 363,7 мг, кількість мікробульб 

масою понад 350,0 мг – 20,9%; собівартість мікробульби – 5,31 грн при 

рентабельності 201%. 

5. Максимальна продуктивність та віддача капіталовкладень при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб 

середньораннього сорту картоплі Невська в культурі in vitro отримана  при 

сполученні факторів: освітлення 16 годин, температури культивування 18-

20
0
С, заміна повного живильного середовища Murashige, Skoog (МС) на  20-й 

день культивування на середовище з половиною норми азоту. Кількість 

мікробульб на одну рослину  – 1,2 шт., маса середньої мікробульби –        

247,6 мг, маса мікробульб на одну рослину – 283,2 мг; собівартість 

мікробульби – 5,24 грн при рентабельності виробництва 205%. 

6. Використання шістнадцятигодинного фотоперіоду, інтенсивності 

освітлення 2500 лк та рН живильного середовища 5,3 при вирощуванні 

мікробульб середньораннього сорту картоплі Невська в культурі in vitro 

забезпечує максимальну продуктивність та віддачу капіталовкладень: 



108 
 

інтенсивність бульбоутворення – 92,5%, масу середньої мікробульби –     

669,8 мг, масу мікробульб на одну рослину – 619,0 мг, кількість мікробульб 

масою понад 350,0 мг – 80%, собівартість мікробульби –7,37 грн при 

рентабельності виробництва 117%. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наукові праці, 

які розміщені в списку використаних джерел під номерами: [40, 112, 181, 182, 

184, 186, 187, 189, 224, 248].  
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РОЗДІЛ 4  

ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНИХ ФАКТОРІВ КУЛЬТИВУВАННЯ НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗДОРОВЛЕНОГО В КУЛЬТУРІ МЕРИСТЕМ  

IN VITRO ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ 

 

4.1. Залежність бульбоутворення картоплі в культурі столонів        

in vitro від концентрації цукрів та фітогормонів в живильному 

середовищі 

 

Суттєво покращує ріст рослин in vitro додавання до середовища 

регуляторів росту. До них відносяться ауксини, цитокінини, гібереліни, 

абсцизова кислота, етилен. Для культивування рослин in vitro особливе 

значення мають перші три групи речовин. 

Група цитокінинів включає аденін, кінетин, БАП, зеатін та ін. Синтез 

цитокінинів в рослинах проходить, в основному, в коренях. Встановлено 

підвищення інтенсивності бульбоутворення при культивуванні рослин на 

середовищі з вмістом цитокінинів, зокрема кінетину, який активізує 

включення амінокислот в поліпептидний ланцюг і цим обумовлює більш 

інтенсивний біосинтез білку та посилене ділення клітин. Особливе значення 

при цьому має концентрація фітогормону в поживному середовищі [39]. Від 

концентрації та співвідношення біологічно активних речовин в рослині 

залежить початок та інтенсивність столоно- та бульбоутворення. Така ж 

закономірність характерна і у відношенні біологічно активних речовин, що 

використовуються рослинами з живильного середовища. 

Для кращого розвитку рослин in vitro слід використовувати в 

середовищі цукрозу як джерело вуглеводного живлення. Концентрація 

цукрози – фактор столоно- і бульбоутворення  та  накопичення маси 

мікробульби.  
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З метою вивчення впливу концентрації цукру та фітогормонів на 

процес бульбоутворення ранньостиглого сорту картоплі Кобза в культурі 

столонів in vitro в умовах мікроклональної лабораторії у 2007-2009 рр. було 

проведено двофакторний дослід.   

На 20-й день культивування з живців рослин in vitro сорту картоплі 

Кобза, які вирощували на поживному середовищі Мурасіге і Скуга (МС) 

(Murashige, Skoog, 1962) з вмістом цукру 6% та кінетину 0,5 мг/л, вилучали 

столони та пересаджували на поживне середовище з вмістом цукру 6, 8 та 

16% та кінетину  - 0,5; 1,0 і 2,5 мг/л. Вирощування мікробульб проводили за 

температури 20-22°С при розсіяному освітленні.   

Спостереження свідчать, що вміст цукру та кінетину значно впливав на 

висоту рослин. Так, вже на 20-й день після пересаджування, при вмісті 60 та   

80 г/л цукру, висота рослин, в середньому за фактором, становила  3,2; 2,7 см, 

в той час як при застосуванні 160 г/л лише 0,8 см. Кількість столонів, що 

сформували мікробульби була вищою при застосуванні 80 г/л цукру, і 

становила, в середньому по фактору, 35,6%, що перевищувало інші варіанти 

на 12,4 та 11,2% (табл. 4.1). В той же час найбільша кількість столонів, що 

утворили пагони сформувалася при застосуванні 60 г/л цукру і в середньому 

перевищила інші варіанти на 11,1 та 43,3%.  

На 40-й день культивування ситуація з висотою рослин залишалася 

незмінною. В той же час кількість столонів, що утворили мікробульби 

збільшувалася при концентрації цукру 60 г/л і становила, в середньому по 

фактору,57,8%, перевищуючи інші варіанти досліду на 8,9 та 6,7%. 

Стосовно кількості кінетину слід зазначити, що цей фактор теж 

впливав на показники накопичення продуктивності рослинами. Так, на 20-й 

день культивування при застосуванні 1 мг/л кінетину висота рослин, в 

середньому по фактору, була більшою порівняно з концентрацією 0,5 та      

2,5 мг/л на 13,6 та 19,0%, відповідно. При концентрації кінетину в 

живильному розчині 1 мг/л кількість столонів, що утворили мікробульби, 
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була найвищою і становила, у середньому по фактору, 32,2%, що 

перевищувало інші варіанти на 4,5 та 8,9%. Кількість столонів, що утворили 

пагони в залежності від концентрації кінетину 0,5; 1,0 та 2,5 мг/л становила 

відповідно 61,1; 56,7 та 51,1%. 

 Таблиця 4.1  

Вплив концентрації цукру та фітогормонів на бульбоутворення в 

культурі столонів in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза,  

2007-2009 рр. 
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6 

0,5 3,6 23,0 86,6 3,7 73,3 48,8 42,1 80 

1,0 3,2 26,7 66,7 3,3 53,3 41,5 24,9 60 

2,5 2,9 20,0 70,0 2,9 46,7 51,3 25,7 50 

8 

0,5 1,6 46,7 56,7 2,5 56,7 53,2 42,5 87 

1,0 3,3 33,3 73,3 4,2 46,7 61,0 42,7 70 

2,5 3,1 26,7 60,0 3,2 43,3 49,2 32,8 60 

16 

0,5 0,95 13,3 40,0 1,2 50,0 48,8 29,3 60 

1,0 0,9 36,7 30,0 0,9 60,0 31,1 19,7 63 

2,5 0,45 23,3 23,3 0,6 43,3 35,2 17,6 50 

Індекс множинної кореляції (R) 0,623 0,761 0,813 

НІР 05     А                     4,8 4,2  

                     В   5,9   5,3  

 

На 40-й день культивування висота рослин, залежно від вмісту 

кінетину в живильному середовищі, залишалась незмінною, але кількість 

столонів, які утворили мікробульби була найвищою, при концентрації 

кінетину 0,5 мг/л на 6,7 та 15,6%. 
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У кінці вегетації виявлена середня кореляційна залежність маси 

мікробульби (R=0,623) та сильна – маси мікробульб на 1 столон (R=0,761) і 

кількості столонів, що утворили мікробульби (R=0,813) від взаємодії 

досліджуваних факторів (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності показників економічної 

ефективності та продуктивності в культурі столонів in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза від концентрації цукру та 

фітогормонів, 2007-2009 рр. 

Показник 

Концентрація 

цукру, %, 

фактор А 

Вміст 

кінетину, мг/л,  

фактор В 

Маса середньої мікробульби, мг -0,597+0,138 -0,178+0,169 

Маса мікробульб на 1 столон, мг -0,576+0,140 -0,498+0,149 

Кількість столонів, що утворили 

мікробульби, % 
-0,339+0,161 -0,738+0,116 

Собівартість, грн/мікробульба 0,606+0,136 0,702+0,122 

Рентабельність, % -0,564+0,142 -0,677+0,126 

 

В середньому за фактором, маса середньої мікробульби була найвищою 

при вмісті 60 та  80 г/л цукру і становила 47,2 та 54,5 мг, що  перевищувало  

варіанти із застосуванням цукру у концентрації  160 г/л на 22,9 та 41,9%, 

відповідно. Маса мікробульб на 1 столон була найвищою (39,3 мг) при  

застосуванні 80 г/л цукру, що вище ніж при інших варіантах на 8,4 та 17,1 мг. 

Слід відмітити середній обернений парний взаємозв’язок між концентрацією 

цукру в живильному середовищі та продуктивністю рослин, тобто зі 

збільшенням вмісту цукру  знижується маса середньої мікробульби (r=           

-0,597+0,138), маса мікробульб на столон (r=-0,576+0,140) та кількість 

столонів, що утворили мікробульби (r=-0,339+0,161). 

Стосовно вмісту фітогормону в живильному середовищі, слід 

зазначити, що концентрація кінетину також має вплив на формування 
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продуктивності рослин  в культурі столонів in vitro ранньостиглого сорту 

картоплі Кобза. Зокрема, сильний обернений зв'язок виявлено між 

концентрацією кінетину та кількістю столонів, що утворили мікробульби (r= 

-0,738+0,116). Зі зменшенням вмісту кінетину до 0,5 мг/л у живильному 

середовищі їх кількість збільшується на 11,4 та 22,4%, у порівнянні з 

концентрацією 1,0 та 2,5 мг/л, відповідно. Дещо менший вплив чинить 

кінетин на формування маси мікробульб на один столон (r=-0,498+0,148), 

вона була більшою при застосуванні 0,5 мг/л кінетину і перевищувала інші 

варіанти на 8,9 та 12,6 мг. Концентрація кінетину у живильному середовищі 

практично не впливала на накопичення маси мікробульби (r=-0,178+0,169).  

Під кінець вегетації максимальна кількість столонів, що сформували 

мікробульби, в середньому по факторам, була при застосуванні 80 г/л цукру 

та 0,5 мг/л кінетину (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Бульбоутворення в культурі столонів in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза залежно від концентрації цукру та 

вмісту кінетину в живильному середовищі, 2007-2009 рр. 
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Регресійний аналіз отриманих даних дозволив одержати лінійні 

математичні моделі залежності продуктивності рослин картоплі 

ранньостиглого сорту Кобза в культурі столонів in vitro від концентрації 

цукру та вмісту кінетину в живильному середовищі (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Рівняння регресії залежності показників бульбоутворення в культурі 

столонів in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза від концентрації 

цукру (X1) та вмісту кінетину в живильному середовищі (X2),  

2007-2009 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої мікробульби, мг Y = 61,17 – 1,21X1 – 1,83X2 

Маса мікробульб на столон, мг Y = 50,37 – 1,23X1 – 5,42X2 

Кількість столонів, що утворили 

мікробульби, % 

Y = 87,44 – 0,93 X1  – 10,28X2 

 

Розрахунки економічної ефективності вирощування мікробульб 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза в культурі столонів in vitro залежно від 

досліджуваних факторів показали, що собівартість однієї мікробульби, в 

середньому за фактором, при використанні живильного середовища з 

вмістом цукру 8% на 10,2 та 30,3% нижча, ніж при 6 та 16%, відповідно; з  

вмістом кінетину 0,5 мг/л – на 13,2 та 32,2% нижча, ніж при використанні 1,0 

та 2,5 мг/л, відповідно (табл. 4.4). Така ж сама залежність відмічена і за 

рівнем рентабельності. 

Отже, максимальна продуктивність та віддача капіталовкладень при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза в культурі столонів in vitro сформована  

при додаванні до живильного середовища 80 г/л цукру та 0,5 мг/л кінетину: 

маса середньої мікробульби – 53,2 мг, кількість столонів, що утворили 

мікробульби  – 87,0% при собівартості мікробульби – 2,49 грн та 

рентабельності виробництва 141%. 
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Таблиця 4.4 

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі 

ранньостиглого сорту Кобза в культурі столонів in vitro залежно від 

концентрації цукру та вмісту кінетину в живильному середовищі,  

2007-2009 рр. 
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% (А) 
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Р
ен

та
б
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ь
н

іс
ть

, 

%
 

6 

0,5 0,80 2,08 2,60 3,40 131 

1,0 0,60 2,11 3,52 2,48 71 

2,5 0,50 2,24 4,48 1,52 34 

8 

0,5 0,87 2,17 2,49 3,51 141 

1,0 0,70 2,20 3,14 2,86 91 

2,5 0,60 2,32 3,87 2,13 55 

16 

0,5 0,60 2,53 4,22 1,78 42 

1,0 0,63 2,56 4,06 1,94 48 

2,5 0,50 2,68 5,36 0,64 12 

 

4.2. Інтенсивність бульбоутворення картоплі різних груп стиглості 

в культурі in vitro залежно від концентрації регулятору росту, 

температурного режиму та розміру пробірок  

 

Успіх у культивуванні клітин тканин та органів рослин визначається 

складом поживного середовища, в яке входять мікро- та макросолі, вітаміни, 

стимулятори, ІУК та кінетин [147]. В наш час у відкритому ґрунті широко 

застосовується стимулятор росту рослин Вітазим. Вплив його на 

інтенсивність бульбоутворення картоплі в культурі in vitro не вивчений.   

На ефективність біотехнологічного методу одержання оздоровленого 

вихідного матеріалу картоплі мають значний вплив і інші фактори процесу 
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бульбоутворення. Один з найважливіших – температурний, від якого 

залежать процеси поділу клітин і синтез ряду речовин, пов'язаних з 

метаболізмом рослин [207].  

З метою оптимізації процесу бульбоутворення картоплі різних груп 

стиглості в культурі in vitro протягом 2010-2012 рр. було проведено 

чотирифакторний дослід [25].  На вивчення були поставлені: фактор А – 

сорти різних груп стиглості (Тирас, ранній; Світанок київський, 

середньоранній та Явір, середньостиглий);  фактор В – температурні режими 

(16-18 та 20-23°С), фактор С – діаметри пробірок (15 та 20 мм), фактор D – 

концентрація регулятора росту Вітазим (без Вітазиму; 0,5 та 5,0 мг/л) (табл. 

4.5). 

Таблиця 4.5 

Вплив регулятору росту Вітазим, температурного режиму та діаметру 

пробірок на бульбоутворення в культурі in vitro ранньостиглого сорту 

картоплі Тирас, 2010-2012 рр. 
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о
л
о
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и
 

б
у
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ь
б

и
 

б
у
л
ь
б

и
 

б
у
л
ь
б

и
 

1
6

-1
8
 20 

0 4,7 4,5 82 18 0,6 5,1 17 85 97 98 
0,5 4,4 4,5 80 19 0,6 5,8 34 66 88 89 
5 5,0 4,6 90 10 0,8 5,3 11 91 94 96 

15 
0 4,4 4,1 92 8 0,4 4,6 10 91 91 92 

0,5 5,0 4,4 94 6 0,9 5,6 16 84 93 91 
5 4,8 4,5 82 17 0,3 4,8 11 90 94 94 

2
0

-2
3
 20 

0 3,6 4,0 68 31 0,3 4,1 26 74 79 80 
0,5 3,3 3,8 52 49 0,2 3,9 19 86 91 92 
5 3,6 4,0 65 30 0,3 4,1 50 46 64 66 

15 
0 3,3 3,7 57 41 0,4 3,8 35 64 76 79 

0,5 4,5 4,5 75 27 0,2 4,6 67 31 55 58 
5 3,9 4,1 54 43 0,3 4,3 50 46 56 59 
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Спостереження за ростом та розвитком рослин показали, що в 

середньому за роками досліджень, на 20-й день культивування середня 

висота була найбільшою у сорту Явір і становила  5,53 см, що вище ніж у 

сортів Тирас та Світанок київський на 31,3 та 23,2%, відповідно.  

Температурний режим культивування рослин in vitro також значно 

впливав на ці показники. Зокрема, при температурі 16-18°С у зазначений 

період висота рослин сорту Тирас коливалася від 4,4 до 5,0 см,  Світанок 

київський та Явір – від 3,8 до 4,6 см. При температурі 20-23°С рослини 

середньостиглого сорту Явір були найвищі – від 5,8 до 7,6 см.  

В середньому за три роки, на 20-й день культивування найбільше 

мікробульб утворили рослини in vitro раннього сорту Тирас при температурі 

20-23°С – від 27 до 49%, максимально при концентрації стимулятору           

0,5 мг/л і діаметрі пробірки 20 мм. 

На 40-й день культивування найбільше впливав на утворення 

мікробульб різних сортів температурний фактор. В середньому за роками 

досліджень, при температурі 16-18°С максимальне бульбоутворення (91%) у 

сорту Тирас відзначено при концентрації Вітазиму 5,0 мг/л і діаметрі 

пробірки 20 мм; сорту Явір – 95% при концентрації Вітазиму 0,5 та 5,0 мг/л і 

діаметрі пробірки 20 мм  та сорту Світанок київський – 90% при концентрації 

Вітазиму 5,0 мг/л та діаметрі пробірки 15 мм (табл. 4.6). З підвищенням 

температури культивування до 20-23°С бульбоутворення значно 

гальмувалось. У сорту Явір, в середньому за фактором, сформували бульби 

всього 1,6% (табл. 4.7). У сортів Тирас та Світанок київський при цій 

температурі утворення мікробульб складає  57,8 та 13,8%, відповідно. На   

60-й день культивування також спостерігався позитивний вплив низьких 

температур на утворення мікробульб. За три роки досліджень у сорту Тирас 

кращий показник бульбоутворення на цей період був при температурі 16-

18°С, діаметрі пробірок 20 мм та без використання Вітазиму і складав 97%. 
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 Таблиця 4.6 

Вплив регулятору росту Вітазим, температурного режиму та діаметру 

пробірок на бульбоутворення в культурі in vitro середньораннього сорту 

картоплі Світанок київський, 2010-2012 рр. 
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1
6

-1
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20 

0 4,2 4,3 78 21 0,6 4,5 22 77 94 96 

0,5 4,3 4,5 77 23 0,3 4,7 21 81 96 96 

5 3,8 4,1 79 20 0,3 4,4 9 88 91 91 

15 

0 3,9 4,2 78 21 0,3 4,5 22 78 83 83 

0,5 4,6 4,9 82 18 0,4 5,1 21 80 86 86 

5 4,2 4,6 79 21 0,3 4,8 10 90 96 96 

2
0

-2
3
 

20 

0 6,1 5,4 94 1,0 0,4 6,4 85 13 28 54 

0,5 5,6 5,2 94 0,7 0,5 5,8 89 10 31 40 

5 4,6 4,8 94 1,7 0,5 5,2 82 16 42 55 

15 

0 5,4 5,2 92 1,3 0,8 6,0 78 16 43 52 

0,5 3,5 3,8 92 2,0 0,6 4,0 79 15 40 46 

5 3,6 3,9 95 1,7 0,4 4,2 84 13 30 36 

 

Середньоранній сорт Світанок київський та середньостиглий сорт Явір 

були найбільш продуктивні при концентрації стимулятору 0,5 мг/л в 

пробірках діаметром 20 мм. Відсоток утворених мікробульб складав 96 та 

99%, відповідно. 

Кореляційна залежність між загальною кількістю рослин in vitro, що 

утворили мікробульби, масою мікробульб на 1 рослину, середньою масою 

мікробульби та взаємодією досліджуваних факторів сильна (індекс 

множинної кореляції, відповідно, R=0,901;0,742;0,716) (табл. 4.8). Взаємодія 

факторів впливу на вихід мікробульб масою понад 350 мг середня (R=0,552). 
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Таблиця 4.7 

Вплив регулятору росту Вітазим, температурного режиму та діаметру 

пробірок на бульбоутворення в культурі in vitro середньостиглого сорту 

картоплі Явір, 2010-2012 рр. 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 °
С

 

Д
іа

м
ет

р
 п

р
о
б

ір
к
и

, 
м

м
 

В
м

іс
т 

В
іт

аз
и

м
у
, 
м

г/
л

 На день культивування 

20-й 40-й 60-й 80-й 

в
и

со
та

 р
о
сл

и
н

, 

см
 

к
іл

ьк
іс

ть
 

м
іж

в
у
зл

ів
, 
ш

т.
 кількість 

рослин, що 

утворили,% 

п
р
и

р
іс

т 
в
и

со
ти

 

р
о
сл

и
н

, 
см

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

м
іж

в
у
зл

ів
, 
ш

т.
 кількість 

рослин, що 

утворили,% 

кількість 

рослин, що 

утворили,% 

ст
о
л
о
н

и
 

б
у
л
ь
б

и
 

ст
о
л
о
н

и
 

б
у
л
ь
б

и
 

б
у
л
ь
б

и
 

б
у
л
ь
б

и
 

1
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 20 

0 4,1 4,2 79 22 0,2 4,1 27 77 94 99 

0,5 4,2 4,6 83 17 0,3 4,1 9 95 99 99 

5 4,0 3,9 77 24 0,2 4,1 8 95 98 98 

15 

0 4,5 4,6 93 7 0,2 4,7 23 78 82 82 

0,5 3,9 3,9 75 25 0,2 4,2 13 91 92 92 

5 4,6 4,5 80 15 0,2 4,6 18 85 90 90 

2
0
-2

3
 20 

0 7,4 6,7 97 1,0 0,3 6,9 97 1,7 54 56 

0,5 6,9 6,4 97 1,7 0,2 6,6 96 2,7 42 43 

5 7,6 7,1 99 0,3 0,3 7,2 99 1,0 50 51 

15 

0 7,1 6,6 99 1,0 0,2 6,7 96 2,0 53 54 

0,5 5,8 5,6 98 0,3 0,4 6,1 97 0,7 36 37 

5 6,2 5,8 96 1,7 0,2 5,9 96 1,7 51 52 

 

Таблиця 4.8 

Продуктивність рослин картоплі різних груп стиглості в культурі in vitro 

залежно від концентрації регулятору росту Вітазим, температурного 

режиму та діаметру пробірок, 2010-2012 рр. 
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) Вміст 
Вітазиму, 
мг/л (D) 

Маса 
середньої 

мікробульби, 
мг 

Маса 
мікробульб 

на 
1 рослину, 

мг 

Вихід 
мікробульб 

масою понад 
350 мг,% 

Кількість 
рослин, що 
утворили 

мікробульби, 
% 

Тирас (А), ранньостигла група 

16-18 

20 

0 140,0 136,7 3,0 98 

0,5 140,2 122,9 2,0 89 
5 143,2 136,3 1,0 96 

15 
0 145,4 132,9 1,7 92 

0,5 103,5 91,1 0,3 91 
5 140,8 141,7 4,0 94 
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Продовження табл. 4.8 
Т

ем
п

ер
ат

у
р
а,

 

°С
 

Д
іа

м
ет

р
 

п
р
о
б

ір
к
и

, 
м

м
 

Вміст 

Вітазиму, 

мг/л 

Маса 

середньої 

мікробульби, 

мг 

Маса 

мікробульб 

на 

1 рослину, 

мг 

Вихід 

мікробульб 

масою понад 

350 мг,% 

Кількість 

рослин, що 

утворили 

мікробульби, 

% 

20-23 

20 
0 217,3 172,6 20,0 80 

0,5 167,1 152,4 8,0 92 

5 112,7 80,3 1,0 66 

15 

0 181,5 156,7 16,0 79 

0,5 114,2 68,4 0,0 58 
5 136,5 78,8 1,7 59 

Світанок київський (А), середньорання група 

16-18 

20 
0 95,8 87,9 0,0 96 

0,5 96,5 92,6 0,0 96 

5 66,1 60,0 0,0 91 

15 

0 71,6 54,9 0,0 83 

0,5 61,4 54,8 0,0 86 
5 58,2 45,8 0,0 96 

20-23 

20 
0 72,7 39,4 0,3 54 

0,5 79,6 31,6 0,0 40 
5 75,3 41,4 0,7 55 

15 
0 88,4 46,0 0,7 52 

0,5 65,6 29,4 0,0 46 

5 56,0 20,4 0,0 36 

Явір (А), середньостигла група 

16-18 

20 
0 103,8 93,9 1,0 99 

0,5 86,9 83,8 0,0 99 
5 107,8 105,0 0,0 98 

15 
0 59,9 47,1 0,0 82 

0,5 92,3 81,7 0,0 92 

5 95,4 84,6 0,0 90 

20-23 

20 

0 72,0 40,9 0,0 56 

0,5 85,8 36,4 0,0 43 

5 93,7 47,4 0,7 51 

15 

0 64,7 35,5 0,0 54 

0,5 53,0 19,4 0,0 37 

5 63,6 32,1 0,0 52 

Індекс множинної 

кореляції (R) 
0,716 0,742 0,552 0,901 

НІР05, мг                         А 6,0 7,4 

 
 

В 4,2 4,2 

С 5,3 4,2 

D 7,4 5,2 

 

На 80-й день культивування кількість утворених мікробульб практично 

не змінилась – зростання становить лише 1-3% по всіх сортах, за 
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виключенням сорту Світанок київський при температурі 20-23°С. Кількість 

мікробульб цього сорту на 80-й день зросла, в середньому за фактором, на 

11,6% у порівнянні з 60-м днем культивування. Виявлена середня обернена 

кореляційна залежність маси середньої мікробульби (r= -0,674+0,062) та маси 

мікробульб на одну рослину in vitro (r=-0,612+0,066) від групи стиглості 

сорту (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності показників продуктивності 

рослин картоплі різних груп стиглості в культурі in vitro від 

концентрації регулятору росту Вітазим, температурного режиму та 

діаметру пробірок, 2010-2012 рр. 

 

Для сорту Тирас кращий результат (98%) отриманий за температури 

16-18°С при діаметрі пробірки 20 мм, без внесення Вітазиму. Така ж 

температура, діаметр пробірки, за відсутності або внесення 0,5 мг/л 

стимулятору дозволили отримати найвищий вихід мікробульб у сортів Явір 

та Світанок київський – 99 та 96%, відповідно.  

Показник 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду сорту,  

фактор А 

Темпера-

тура, °С, 

фактор В 

Діаметр 

пробірки, 

мм, 

фактор С 

Вміст 

Вітазиму, 

мг/л, фактор 

D 

Маса середньої 

мікробульби, мг 
-0,674+0,062 -0,07+0,084 0,220+0,082 -0,095+0,084 

Маса мікробульб на 

рослину, мг 
-0,612+0,066 -0,344+0,079 0,223+0,082 -0,088+0,084 

Вихід мікробульб 

масою понад  

350 мг, % 

-0,456+0,075 0,236+0,082 0,087+0,084 -0,183+0,083 

Кількість рослин, 

що утворили 

мікробульби, % 

-0,235+0,082 -0,856+0,043 0,149+0,083 -0,025+0,084 
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Продуктивність рослин картоплі різних груп стиглості в культурі           

in vitro, незалежно від розміру пробірок та використання стимулятору 

Вітазим, значно залежить від температури культивування. Найбільш тісний 

обернений зв'язок виявлено між температурними умовами та кількістю 

утворених мікробульб (r=-0,856+0,043). 

У сорту Тирас найбільшу масу середньої мікробульби отримано, в 

середньому по фактору, при температурі 20-23°С – 154,9 мг.  У сортів Явір та 

Світанок київський більш високі маси середньої мікробульби одержано при 

нижчих температурах – 91,0 мг та 74,9 мг, відповідно.  

Маса середньої мікробульби сорту Тирас була більшою при діаметрі 

пробірки 15 мм за відсутності Вітазиму і становила 145,4 мг. Маса ж 

мікробульб на одну рослину була максимальною при діаметрі пробірки         

15 мм і концентрації Вітазиму 5,0 мг/л – 141,7 мг. Маса середньої 

мікробульби сорту Світанок київський складала – 96,5 мг, маса мікробульб 

на одну рослину –  92,6 мг. 

Для середньостиглого сорту Явір при 16-18°С найбільша маса середньої 

мікробульби та маса мікробульб на одну рослину отримана при діаметрі 

пробірки 20 мм з концентрацією Вітазиму 5,0 мг/л – 107,8 та 105,0 мг, 

відповідно.  

З підвищенням температури культивування до 20-23°С стимулятор 

росту Вітазим гальмував індукцію бульбоутворення раннього сорту картоплі 

Тирас. Так, при цій температурі та діаметрі пробірок 20 мм без Вітазиму 

отримано масу середньої мікробульби та масу мікробульб на одну рослину 

більше на 50,2; 20,2 та 104,6; 92,3 мг, відповідно, ніж при концентрації 

стимулятору 0,5 та 5,0 мг/л, відповідно.  

Для середньораннього сорту Світанок київський при температурі 20-

23°С, діаметрі пробірки 20 мм маса середньої мікробульби становила 79,6 та 

75,3 мг при концентрації стимулятору 0,5 і 5,0 мг/л, відповідно, а при 
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діаметрі пробірки 15 мм – маса знижується до 56,0 мг із збільшенням 

концентрації Вітазиму. 

Згідно трирічних результатів досліджень максимальну продуктивність 

вихідного матеріалу сортів Тирас, Світанок київський та Явір  в культурі       

in vitro забезпечує вирощування рослин у пробірках 20 мм за температури 16-

18°С (рис. 4.2). Вихід мікробульб при цьому складає, відповідно, 94,3; 93,7 та 

97,0%, вага мікробульб на одну рослину – 132,0; 80,2 та 94,2 мг при масі 

однієї мікробульби 141,1; 86,1 та 99,5 мг, відповідно. Підвищення 

температури культивування до 20-23°С призводить до зниження 

бульбоутворення, в середньому за фактором, відповідно за сортами на 21,0; 

44,1 та 44,5%.  Додавання до поживного середовища стимулятору Вітазим не 

чинило позитивного впливу на продуктивність рослин in vitro.  

 

 

 

Рис. 4.2. Вплив температури та розміру пробірок на утворення 

мікробульб сортів картоплі різних груп стиглості при культивуванні в 

культурі меристем in vitro, 2010-2012 рр. 
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Регресійний аналіз отриманих даних дозволив одержати математичні 

лінійні моделі залежності продуктивності рослин картоплі різних груп 

стиглості в культурі in vitro від температури культивування, розміру пробірок 

та вмісту регулятору росту в живильному середовищі (табл. 4.10).  

Таблиця 4.10  

Рівняння регресії залежності показників продуктивності рослин in vitro 

від групи стиглості сорту картоплі (X1), температури культивування (X2), 

розміру пробірок (X3) та вмісту регулятору росту в живильному 

середовищі (X4), 2010-2012 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої мікробульби, мг Y = 109,91-31,81X1-0,13X2 + 3,38X3-1,63X4 

Маса мікробульб на рослину, 

мг 

Y = 208,91-31,79X1-7,29X2 + 3,78X3-1,65X4 

Вихід мікробульб масою понад 

350 мг, % 

Y = -4,5-2,38X1 + 0,5X2 + 0,15X3-0,35X4 

Кількість рослин, що утворили 

мікробульби, % 

Y = 227,57-6,08X1-9,04X2 + 1,26X3-0,23X4 

 

Розрахунки економічної ефективності вирощування картоплі в культурі 

in vitro залежно від досліджуваних факторів показали, що на собівартість 

однієї мікробульби в значній мірі впливає група стиглості досліджуваних 

сортів: найменшою вона була при ранньостиглого сорту Тирас – 7,99 грн і 

зростала відносно середньораннього сорту Світанок київський та 

середньостиглого Явір на 32,3 та 27,9%, відповідно. При температурі 

культивування 16-18°С відповідно згаданих сортів собівартість становила 

6,49; 6,65 та 6,51 грн/мікробульбу, а підвищення температури до 20-23°С 

спричинило її зростання у 1,5; 2,2 та 2,2 рази (табл. 4.11).   

 Найбільш прибутковим було вирощування мікробульб в культурі in 

vitro ранньостиглого сорту картоплі Тирас – чистий прибуток, в середньому 

по фактору, становив 8,01 грн/мікробульба, рентабельність 110%. Світанок 
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київський та Явір значно поступались за цими показниками:                        

5,43 грн/мікробульба, 77% та 5,78 грн/мікробульба, 82%, відповідно.  

Отже, максимальну продуктивність та віддачу капіталовкладень при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб в 

культурі in vitro забезпечує вирощування в пробірках 20 мм за температури 

16-18°С без додавання до поживного середовища стимулятора Вітазим. Для 

ранньостиглого сорту картоплі Тирас вихід мікробульб становить 98%, вага 

мікробульб на одну рослину 136,7 мг, маса середньої мікробульби 140 мг, 

собівартість 6,12 грн/мікробульба, умовний чистий прибуток                       

9,88 грн/мікробульба, рентабельність виробництва 161%. Для 

середньораннього сорту Світанок київський відповідно: 96%;                      

87,9 мг/рослину; 95,8 мг; 6,25 грн/мікробульба; 9,75 грн/мікробульба та 

156%; для середньостиглого сорту картоплі Явір –  99%; 93,9 мг/рослину; 

103,8 мг; 6,06 грн/мікробульба; 9,94 грн/мікробульба та 164%.   

Таблиця 4.11  

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі різних 

груп стиглості в культурі меристем in vitro залежно від температури 

культивування, розміру пробірок та вмісту регулятору росту в 

живильному середовищі, 2010-2012 рр. 

 С
о
р
т 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

  

°С
 

Д
іа

м
ет

р
  

п
р
о
б

ір
к
и

, 
м

м
 

Вміст 

Віта-

зиму, 

мг/л 

Кількість 

мікробульб 

на одну 

рослину, 

шт. 

Витрати 

на одну 

рослину, 

грн 

Собівар-

тість, 

грн/мікро-

бульба 

Умовний чистий 

прибуток або 

збиток,  

грн/мікробульба 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Т
и

р
ас

 

1
6
-1

8
 20 

0 0,98 6,00 6,12 9,88 161 

0,5 0,89 6,02 6,76 9,24 137 

5 0,96 6,20 6,46 9,54 148 

15 

0 0,92 5,96 6,48 9,52 147 

0,5 0,91 5,98 6,57 9,43 143 

5 0,94 6,16 6,55 9,45 144 

2
0
-2

3
 20 

0 0,80 6,60 8,25 7,75 94 

0,5 0,92 6,62 7,20 8,80 122 

5 0,66 6,82 10,33 5,67 55 

15 

0 0,79 6,56 8,30 7,70 93 

0,5 0,58 6,58 11,34 4,66 41 

5 0,59 6,78 11,48 4,52 39 
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Продовження табл. 4.11 
С

о
р
т 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

  
°С

 

Д
іа

м
ет

р
  

п
р
о
б

ір
к
и

, 
м

м
 

Вміст 
Віта-
зиму, 
мг/л 

Кількість 
мікробульб 

на одну 
рослину, 

шт. 

Витрати 
на одну 
рослину, 

грн 

Собівар-
тість, 

грн/мікро-
бульба 

Умовний чистий 
прибуток або 

збиток,  
грн/мікробульба 

Рента-
бель-
ність, 

% 

С
в
іт

ан
о
к
 к

и
їв

сь
к
и

й
 

1
6
-1

8
 20 

0 0,96 6,00 6,25 9,75 156 

0,5 0,96 6,02 6,27 9,73 155 

5 0,91 6,20 6,81 9,19 135 

15 

0 0,83 5,96 7,18 8,82 123 

0,5 0,86 5,98 6,95 9,05 130 

5 0,96 6,16 6,42 9,58 149 

2
0
-2

3
 20 

0 0,54 6,60 12,22 3,78 31 

0,5 0,40 6,62 16,56 -0,56 -3 

5 0,55 6,82 12,40 3,60 29 

15 

0 0,52 6,56 12,61 3,39 27 

0,5 0,46 6,58 14,30 1,70 12 

5 0,36 6,78 18,82 -2,82 -15 

Я
в
ір

 

1
6
-1

8
 20 

0 0,99 6,00 6,06 9,94 164 

0,5 0,99 6,02 6,08 9,92 163 

5 0,98 6,20 6,33 9,67 153 

15 

0 0,82 5,96 7,27 8,73 120 

0,5 0,92 5,98 6,50 9,50 146 

5 0,90 6,16 6,84 9,16 134 

2
0
-2

3
 20 

0 0,56 6,60 11,79 4,21 36 

0,5 0,43 6,62 15,40 0,60 4 

5 0,51 6,82 13,37 2,63 20 

15 

0 0,54 6,56 12,14 3,86 32 

0,5 0,37 6,58 17,78 -1,78 -10 

5 0,52 6,78 13,03 2,97 23 

 

4.3. Продуктивність рослин картоплі in vitro за різної концентрації 

Ріверму, інтенсивності освітлення та фотоперіоду  

 

Одним із актуальних завдань фізіології рослин є пошук нових 

фізіологічно активних сполук або їх композицій (природних або 

синтетичних), які б прискорювали ріст і розвиток рослин, підвищували 

фотосинтез, продуктивність і якість врожаю картоплі, а також посилювали б 

в рослинах їх природні генетично детерміновані властивості, такі як стійкість 

рослин до вірусних і грибних захворювань [116, 147]. Тому для вирішення 
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таких важливих для фізіології та біотехнології рослин завдань як 

оздоровлення і мікроклональне розмноження рослин за допомогою техніки 

культури ізольованих тканин та органів in vitro виникає постійна потреба в 

нових рістрегуляторах [161, 337]. Перед застосуванням на практиці кожного 

з них потрібно провести оцінку його фізіологічної активності за показниками 

росту і розвитку рослин, продуктивності, взаємодії їх з іншими факторами 

впливу при вирощуванні в культурі меристем in vitro, такими як 

інтенсивність освітлення та фотоперіод [207]. 

Для визначення оптимального режиму бульбоутворення в культурі       

in vitro сорту картоплі Світанок київський у 2010-2012 рр. мікроклональною 

лабораторією був проведений дослід відповідно до загальноприйнятих 

методик [39, 211]. На вивчення були поставлені три фактори: А – фотоперіод 

(10 та 16 годин); В – інтенсивність освітлення (1500 та 3000 лк); С – 

концентрація регулятору росту Ріверм (0; 0,5 та 5,0 мг/л) [93, 173, 234]. 

Спостереження за ростом і розвитком рослин показали, що на 20-й день 

висота рослин та кількість міжвузлів при обох фотоперіодах (10 та 16 годин) 

відрізнялись незначно (табл. 4.12). Так, висота рослин, у середньому за 

фактором, становила 7,0 та 7,1 см, кількість міжвузлів – 6,8 та 7,0 шт., 

відповідно. Кількість рослин, що утворили мікробульби, складала 12,2% при 

10 годинах освітлення та 11,7% при 16 годинах. 

Інтенсивність освітлення на 20-й день культивування впливала на 

розвиток рослин. При освітленні 3000 лк висота рослин була на 0,8 см, 

кількість міжвузлів на 0,9 шт., а кількість мікробульб  на 1,2% більше, ніж 

при 1500 лк.  

Визначення впливу концентрації регулятора росту Ріверм на розвиток 

рослин на 20-й день культивування виявило, що його додавання до 

поживного середовища пригнічувало ріст рослин у висоту. Зокрема, висота 

рослин без Ріверму була більшою на 0,5 см та 1,5 см, ніж при концентрації 

0,5 та 5,0 мг/л, а кількість міжвузлів – на 0,5 та 1,3 шт., відповідно. Але на 
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інтенсивність бульбоутворення вплив Ріверму прямо протилежний: 

мікробульб утворилось на 12,5 та 3,8% більше при концентрації 5,0 та         

0,5 мг/л відповідно, ніж у варіанті без його додавання. 

Таблиця 4.12 

Вплив регулятора росту, освітлення та фотоперіоду на інтенсивність 

бульбоутворення середньораннього сорту  картоплі Світанок київський 

в культурі in vitro, 2010-2012 рр. 
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10 

 

1500 

0 7,5 6,9 92,0 9,0 0,40 7,5 47,0 53,0 80,0 80,0 

0,5 6,1 6,0 87,0 13,0 0,13 6,2 25,0 73,0 85,0 85,0 

5,0 6,5 6,2 86,0 14,0 0,23 6,6 44,0 56,0 79,0 79,0 

 

3000 

0 8,7 8,5 96,0 4,0 0,30 8,6 64,0 36,0 97,0 97,0 

0,5 6,8 6,6 88,0 9,0 0,23 6,7 56,0 38,0 90,0 90,0 

5,0 6,1 6,3 76,0 24,0 0,23 6,5 39,0 61,0 87,0 88,0 

16 

 

1500 

0 6,5 6,5 93,0 7,0 0,27 6,6 40,0 60,0 95,0 95,0 

0,5 7,7 7,4 91,0 9,0 0,20 7,3 47,0 53,0 91,0 91,0 

5,0 5,5 5,6 83,0 16,0 0,20 5,8 44,0 55,0 92,0 93,0 

 

3000 

0 8,1 7,9 94,0 6,0 0,23 8,0 34,0 50,0 80,0 81,0 

0,5 8,0 7,9 90,0 10,0 0,27 7,8 52,0 47,0 96,0 96,0 

5,0 6,5 6,5 78,0 22,0 0,20 6,7 45,0 56,0 95,0 95,0 

 

При десятигодинному фотоперіоді інтенсивність освітлення майже не 

впливала на ріст і розвиток рослин: середній приріст складав 6,7 та 7,2 см; 

кількість міжвузлів – 6,4 та 7,1 шт.; відсотки бульбоутворення – 12,0 та 12,3% 

при 1500 та 3000 лк, відповідно. 
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При фотоперіоді 16 годин приріст рослин у висоту був на 0,9 см, 

кількість міжвузлів на 0,9 шт. більше при освітленні 3000 лк, ніж при        

1500 лк; кількість рослин, що утворили мікробульби – зросла на 2,0%. 

На 40-й день досліджень фотоперіод та інтенсивність освітлення на 

приріст висоти рослин та кількість міжвузлів не впливали: приріст був 0,25 

та 0,23 см (10 та 16 годин), по 0,24 см при 1500 і 3000 лк; кількість рослин, 

що утворили мікробульби при обох фотоперіодах майже однакова – 52,8 та 

53,5% при 10 та 16 годинах, відповідно. 

При інтенсивності освітлення 1500 лк було утворено на 10,3% 

мікробульб більше, ніж при 3000 лк. Тенденція пригнічення росту рослин у 

висоту при додаванні Ріверму спостерігалась і на 40-й день культивування: 

по 0,2 см при концентрації 0,5 та 5,0 мг/л регулятора росту та 0,3 см – без 

нього; кількість міжвузлів, відповідно, 7,0; 6,4 та 7,7 шт. Інтенсивність 

бульбоутворення зростала з підвищенням концентрації Ріверму: на 3,0% при 

0,5 мг/л та на 7,2% при 5,0 мг/л, порівняно з його відсутністю. 

На 60-й та 80-й дні досліджень інтенсивність бульбоутворення майже 

не змінилась і залежала від фотоперіоду та інтенсивності освітлення. Так, 

при 10 годинах вона становила 86,3  та 86,5%, відповідно, що на 5,2 та на 

5,3% менше, ніж при шістнадцятигодинному фотоперіоді. При інтенсивності 

освітлення 3000 лк на 60-й та 80-й дні спостережень утворено мікробульб на  

3,8 та  4,0% більше, ніж при 1500 лк. 

При десятигодинному фотоперіоді та інтенсивності освітлення 3000 лк 

мікробульб утворилось на 10,0 та 10,4% більше, ніж при 1500 лк, а при 

освітленні 16 годин, навпаки, мікробульб утворилось менше на 2,4 та 2,3% 

при 3000 лк, ніж при 1500 лк.  

Фотоперіод та інтенсивність освітлення значно впливали на 

продуктивність (табл. 4.13). Проведений кореляційний та регресійний аналіз 

отриманих даних дозволив виявити середню залежність маси середньої 

мікробульби, маси мікробульб на одну рослину, виходу мікробульб масою 
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понад 350 мг та кількості рослин, що утворили мікробульби залежно від цих 

факторів.  

Таблиця 4.13  

Продуктивність рослин картоплі сорту Світанок київський в культурі in 

vitro залежно від концентрації Ріверму, інтенсивності освітлення та 

фотоперіоду, 2010-2012 рр. 
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10 

1500 

0 111,9 89,1 2,4 80 

0,5 110,6 93,7 2,8 83 

5,0 122,9 97,2 8,3 79 

3000 

0 184,8 180,0 16,8 97 

0,5 153,8 139,5 12,8 90 

5,0 150,0 130,8 10,4 88 

16 

1500 

0 144,7 135,4 11,6 95 

0,5 172,4 157,2 17,1 91 

5,0 148,4 137,6 12,4 93 

3000 

0 237,8 190,4 30,1 81 

0,5 282,7 272,3 42,7 96 

5,0 298,5 281,5 38,0 95 

Індекс множинної кореляції (R) 0,920 0,901 0,918 0,562 

НІР05, мг, за роками     2010         28,1 23,6   

               2011         18,3                  13,4   

2012          13,0                  11,6   

 

Коефіцієнти кореляції становили залежно від фотоперіоду, відповідно 

до показників продуктивності, 0,617+0,135; 0,608+0,136; 0,656+0,129 та 

0,444+0,154; від інтенсивності освітлення – 0,680+0,126; 0,663+0,128; 

0,641+0,132 та 0,340+0,161, в середньому по фактору (табл. 4.14). Так, маса 

середньої мікробульби та маса мікробульб на одну рослину при 16 годинах 
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освітлення були, відповідно, на 75,1 та 74,0 мг більше, ніж при 

десятигодинному фотоперіоді. Вихід мікробульб масою понад 350 мг був у 

2,8 рази вищим при шістнадцятигодинному освітленні, ніж при 

десятигодинному, а кількість рослин, що утворили мікробульби становила 92 

та 86%, відповідно. 

Таблиця 4.14 

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності показників продуктивності 

рослин середньораннього сорту картоплі Світанок київський в культурі 

in vitro від концентрації Ріверму, інтенсивності освітлення та 

фотоперіоду, 2010-2012рр. 

Показник 
Фотоперіод, 

годин 

Інтенсивність 

освітлення, лк 

Концентрація Ріверму 

в поживному 

середовищі, мг/л 

Маса середньої 

мікробульби, мг 
0,617+0,135 0,680+0,126 0,046+0,171 

Маса мікробульб на 

рослину, мг 
0,608+0,136 0,663+0,128 0,046+0,171 

Вихід мікробульб масою 

понад 350 мг, % 
0,656+0,129 0,641+0,132 0,020+0,171 

Кількість рослин, що 

утворили мікробульби, % 
0,444+0,154 0,340+0,161 -0,017+0,171  

 

При інтенсивності освітлення 3000 лк маса середньої мікробульби 

становила 217,9 мг, що на 82,7 мг більше, ніж при 1500 лк, маса мікробульб 

на одну рослину була вищою на 80,7 мг, а вихід мікробульб масою понад   

350 мг в 2,8 рази вищий. Кількість рослин, що утворили мікробульби 

складала 91 та 87%, відповідно до тривалості фотоперіодів. 

При взаємодії цих двох факторів маса середньої мікробульби при 10 

годинах освітлення та 3000 лк збільшувалась в порівнянні з 1500 лк на       

47,8 мг; маса мікробульб на одну рослину – на 56,8 мг; вихід мікробульб 

масою понад 350 мг – в 3,0 рази. Кількість рослин, що утворили мікробульби 

становила 92 та 81%, відповідно. 
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При фотоперіоді 16 годин і освітленні 3000 лк маса середньої 

мікробульби складала 273,0 мг і була більшою на 117,8 мг; маса мікробульб 

на одну рослину – на 104,7 мг; вихід мікробульб масою понад 350 мг – 

вищим у 2,7 рази, ніж при освітленні 1500 лк. Кількість рослин, що утворили 

мікробульби становила 91 та 93%, відповідно. 

При інтенсивності освітлення 1500 лк і фотоперіоді 16 годин маса 

середньої мікробульби зростала на 55,9% при концентрації Ріверму 0,5 мг/л і 

на 20,8% при його концентрації 5,0 мг/л, порівняно з десятигодинним 

освітленням. При цьому маса мікробульб на одну рослину була більшою на  

67,8% при концентрації Ріверму 0,5 мг/л і на 41,6% при концентрації 5,0 мг/л, 

відповідно. 

Мікробульби з максимальною масою отримано за фотоперіоду 16 

годин і освітленні 3000 лк: при концентрації Ріверму 0,5 мг/л – 282,7 мг, при 

концентрації 5,0 мг/л – 298,5 мг, що відповідно на 128,9 та 148,5 мг більше, 

ніж при фотоперіоді 10 годин. Маса мікробульб на одну рослину також була 

вищою і становила при концентрації Ріверму 0,5 мг/л 272,3 мг, 5,0 мг/л – 

281,5 мг, що, відповідно, на 132,8 та 150,7 мг більше, ніж при 

десятигодинному фотоперіоді. 

Залежність маси середньої мікробульби та маси мікробульб на одну 

рослину від всіх трьох факторів відображена на рис. 4.3. Взаємодія всіх 

досліджуваних факторів чинить сильний вплив на формування маси 

середньої мікробульби, маси мікробульб на одну рослину, вихід мікробульб 

масою понад 350 мг – індекс множинної кореляції (R) становив, відповідно, 

0,920; 0,901, 0,918 та середній вплив – на формування кількості мікробульб 

на рослину (R=0,562).  

При інтенсивності освітлення 1500 лк і фотоперіоді 16 годин, в 

порівнянні з десятигодинним, вихід мікробульб масою понад 350 мг був 

більшим на 14,3% при концентрації Ріверму 0,5 мг/л і на 4,1% при 

концентрації 5,0 мг/л. Кількість рослин, що утворили мікробульби зростала 
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при фотоперіоді 16 годин, освітленні 3000 та 1500 лк на 6 та 8% за 

концентрації Ріверму 0,5 мг/л і, відповідно, на 7 та 14% – за концентрації     

5,0 мг/л, ніж при фотоперіоді 10 годин. 

 

 

Рис. 4.3. Продуктивність рослин картоплі сорту Світанок 

київський в культурі in vitro в залежності від концентрації Ріверму, 

інтенсивності освітлення та фотоперіоду, 2010-2012 рр. 

 

В умовах південного посушливого клімату особливого значення 

набуває отримання мікробульб з порівняно великою масою, які мають 

підвищену спроможність давати максимальну кількість оздоровлених 

мінібульб картоплі, що в подальшому сприяє отриманню високих врожаїв 

добазового та базового насіння. При додаванні до живильного середовища 

5,0 мг/л Ріверму за вирощування мікробульб картоплі сорту Світанок 

київський в умовах in vitro при фотоперіоді 16 годин і інтенсивності 

освітлення 3000 лк маса середньої мікробульби збільшилась на 60,7 мг 

(25,5%), маса мікробульб на одну рослину – на 91,1 мг (47,9%), вихід 



134 
 

мікробульб масою понад 350 мг – на 7,9% у порівнянні з контролем. Індукція 

бульбоутворення була вищою на 14% у рослин in vitro, які вирощувались на 

поживному середовищі з додаванням Ріверму. 

Регресійний аналіз отриманих даних дозволив отримати лінійні 

математичні моделі залежності продуктивності рослин in vitro 

середньораннього сорту картоплі Світанок київський від тривалості 

фотоперіоду, інтенсивності освітлення та концентрації Ріверму в 

живильному середовищі (табл. 4.15).  

Таблиця 4.15 

Рівняння регресії залежності показників продуктивності рослин in vitro 

сорту Світанок київський від тривалості фотоперіоду (X1), інтенсивності 

освітлення (X2) та концентрації Ріверму в живильному середовищі (X3), 

2010-2012 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої мікробульби, мг Y = -112,58 + 12,51X1 + 0,0552X2 + 1,23X3 

Маса мікробульб на рослину, мг Y = -124,98 + 12,34X1 + 0,0538X2 + 1,23X3 

Вихід мікробульб масою понад 

350 мг, % 

Y = -42,67 + 2,73X1 + 0,0107X2 + 0,11X3 

Кількість мікробульб на 

рослину, % 

Y = 70,31 + 0,94X1 + 0,00289X2-0,0495X3 

 

Розрахунки економічної ефективності вирощування мікробульб 

середньораннього сорту картоплі Світанок київський в культурі in vitro 

залежно від досліджуваних факторів показали, що найменшу собівартість 

одиниці продукції (6,55 грн/мікробульбу) та максимальну рентабельність 

(144%) забезпечило культивування рослин при  десятигодинному 

фотоперіоді з інтенсивністю освітлення 3000 лк (табл. 4.16).  

Однак, враховуючи немаловажне значення маси мікробульб для 

подальшого розмноження в насінницькому процесі, слід рекомендувати 

вирощування пробіркових рослин при шістнадцятигодинному фотоперіоді з 
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інтенсивністю освітлення 3000 лк та внесенням в живильне середовище 

Ріверму в дозі 5 мг/л, що забезпечить отримання мікробульб з середньою 

масою 298,5 мг, мікробульб на одну рослину масою 281,5 мг, вихід 

мікробульб понад 350 мг – 38% та інтенсивністю бульбоутворення – 95%. 

Таблиця 4.16  

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі 

середньораннього сорту Світанок київський в культурі меристем in vitro 

залежно від тривалості фотоперіоду, інтенсивності освітлення та вмісту 

регулятору росту в живильному середовищі, 2010-2012 рр. 
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10 

 

1500 

0 0,80 6,00 7,50 8,50 113 

0,5 0,83 6,07 7,31 8,69 119 

5,0 0,79 6,15 7,78 8,22 106 

 

3000 

0 0,97 6,35 6,55 9,45 144 

0,5 0,90 6,52 7,24 8,76 121 

5,0 0,88 6,60 7,50 8,50 113 

16 

 

 

1500 

0 0,95 6,30 6,63 9,37 141 

0,5 0,91 6,37 7,00 9,00 129 

5,0 0,93 6,45 6,94 9,06 131 

 

3000 

 

0 0,81 6,65 8,21 7,79 95 

0,5 0,96 6,72 7,00 9,00 129 

5,0 0,95 6,80 7,16 8,84 124 

 

4.4. Вплив температури, фотоперіоду та концентрації натрію 

молібденовокислого на формування мікробульб картоплі в культурі       

in vitro  

 

Для вирощування рослин в культурі in vitro за основу використовують 

живильне середовище Murashige, Skoog (МС), основними складовими якого є 
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мікро- і макросолі, вітаміни, органічні речовини та регулятори росту. 

Враховуючи невеликі розміри листового апарату рослин in vitro, необхідно 

створити для них оптимальний рівень мінерального живлення з метою 

отримання максимальної листової поверхні та накопичення врожаю. 

 Для визначення найбільш оптимального температурного режиму, 

фотоперіоду та складу мікросолей в поживному середовищі при  

вирощуванні в культурі in vitro ранньостиглого сорту картоплі Тирас у 2013-

2014 рр. в умовах мікроклональної лабораторії був проведений 

трьохфакторний дослід [15]. На вивчення були поставлені такі фактори: А – 

температурний режим (16-18 та 20-23°С); В – фотоперіод (10 та 16 годин); С 

– концентрація натрію молібденовокислого в поживному середовищі (0,25; 

0,20 та 0,30 мг/л).  

 На 20-й день культивування вищі рослини спостерігались при 

температурі 20-23°С, в середньому по фактору, 4,7 см, що на 3,0 см більше, 

ніж при температурному режимі 16-18°С (табл. 4.17). При обох фотоперіодах 

(10 та 16 годин) висота рослин майже однакова – 3,2 та 3,3 см. Також вони 

мало різнилися при концентраціях натрію молібденовокислого 0,25; 0,20 та 

0,30 мг/л і становили 3,2; 3,0 і 3,5 см, відповідно.  

Висота рослин в межах температури 16-18°С при  фотоперіоді 16 годин 

була на 0,2 см більша, ніж при 10 годинах освітлення. При температурному 

режимі 20-23°С середня висота рослин була майже однаковою (4,8 та 4,7 см) 

при 16 та 10 годинах, відповідно. 

При взаємодії температури та концентрації натрію молібденовокислого 

незалежно від фотоперіоду висота рослин при всіх концентраціях була 

однакова і становила 1,7 см. При температурному режимі 20-23°С вищі 

рослини (5,2 см) спостерігались при концентрації натрію 

молібденовокислого 0,30 мг/л, що на 0,5 та 0,9 см більше, ніж при 

концентраціях 0,25 та 0,20 мг/л, відповідно. 
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Таблиця 4.17 

Вплив температури, фотоперіоду та концентрації натрію 

молібденовокислого на бульбоутворення картоплі сорту Тирас в 

культурі in vitro, 2013-2014 рр. 
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-1
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10 

0,25 1,5 2,2 53 47 0,4 2,6 9 91 96 

0,20 1,7 2,3 62 38 0,3 2,7 8 92 96 

0,30 1,7 2,4 53 47 0,4 2,8 5 95 103 

 

16 

0,25 1,9 2,2 59 41 0,4 2,7 7 93 96 

0,20 1,7 2,1 67 33 0,3 2,6 15 85 92 

0,30 1,7 2,3 64 36 0,4 2,6 9 91 97 

2
0

-2
3
 

 

10 

0,25 4,7 3,8 94 6 0,3 4,7 60 40 71 

0,20 3,9 3,3 99 1 0,3 4,2 63 37 52 

0,30 5,5 4,0 89 11 0,3 5,3 45 55 74 

 

16 

0,25 4,7 4,2 98 2 0,4 5,0 59 41 67 

0,20 4,7 4,4 97 3 0,4 4,9 55 45 56 

0,30 4,9 4,4 96 4 0,2 5,0 41 59 78 

 

Температурний режим значно впливав на формування кількості 

міжвузлів в рослинах in vitro. Так, при 20-23°С міжвузлів утворилось в 

середньому 4,0 шт., а при температурі 16-18°С – всього 2,3 шт. При 

фотоперіоді 16 годин середня кількість міжвузлів – 3,3 шт., а при 10 годинах 

– на 0,3 шт. більше. Концентрація натрію молібденовокислого значного 

впливу на кількість міжвузлів не проявила: 3,1; 3,0 та 3,3 шт., відповідно, при 

концентрації 0,25; 0,20 та 0,30 мг/л. При температурі 16-18°С та фотоперіоді 

16 годин середня кількість міжвузлів була на 0,1 шт. більшою, ніж при 10 
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годинах. При більш високій температурі (20-23°С) кількість міжвузлів при 16 

годинах освітлення становила 4,3 шт. проти 3,7 шт. при 10 годинах.   

При взаємодії температурного режиму та концентрації натрію 

молібденовокислого спостерігається однакова середня кількість міжвузлів в 

межах температурного режиму 16-18°С – 1,7 шт. При 20-23°С середня 

кількість міжвузлів становила 4,7; 4,3; 5,2 шт. при концентрації 0,25; 0,20; 

0,30 мг/л натрію молібденовокислого. 

Режим температур значно впливав на бульбоутворення на 20-й день 

культивування. При 20-23°С утворилось всього 4,5% мікробульб, в той час як 

при 16-18°С – 40,3%. При обох фотоперіодах (10 та 16 годин) утворилась 

майже однакова кількість мікробульб: 25,0 та 19,8%. Відповідно до вмісту в 

живильному середовищі 0,25; 0,20 та 0,30 мг/л натрію молібденовокислого 

24,0; 18,8 та 24,5% рослин in vitro утворили мікробульби. 

При фотоперіоді 10 годин та температурі 16-18°С інтенсивність 

бульбоутворення була у 7,3 рази вищою, ніж при 20-23°С та складала 44,0%. 

При такому ж температурному режимі та освітленні 16 годин мікробульб 

утворилось, в порівнянні з температурою 20-25°С, в 12,2 рази більше.  

За температури 16-18°С при відповідних концентраціях натрію 

молібденовокислого  0,25; 0,20; 0,30 мг/л утворилось 44,0; 35,5 та 41,5%  

мікробульб, в той час як при температурі 20-23°С всього 4,0; 2,0 та 7,5%, 

відповідно.  

На 40-й день культивування приріст рослин у висоту при обох 

температурах був незначним і склав 0,4 см та 0,3 см при температурі 16-18°С 

і 20-23°С, відповідно, кількість міжвузлів – 2,7 та 4,9 шт. При обох 

фотоперіодах (10 та 16 годин) приріст рослин був – по 0,3 см та 0,4 см, 

кількість міжвузлів також однакова – по 3,7 та 3,8 шт.  

Концентрація натрію молібденовокислого також суттєво не впливала 

на приріст рослин та кількість міжвузлів. При концентрації 0,25; 0,20 та    
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0,30 мг/л приріст складав 0,4; 0,3 та 0,3 см, а кількість міжвузлів – 3,8; 3,6 та       

3,9 шт., відповідно.  

Взаємодія температурного фактору і фотоперіоду забезпечили при 16-

18°С приріст 0,4 см і кількість міжвузлів 2,6 шт. проти 0,3 см та 5,0 шт. при 

температурі 20-23°С при 16 годинах освітлення. При освітленні 10 годин при 

більш високій температурі (20-23°С) приріст склав 0,3 см, кількість 

міжвузлів 4,7 шт., проти 0,4 см і 2,7 шт. при температурі 16-18°С. 

При температурі 20-23°С і концентраціях натрію молібденовокислого 

0,25; 0,20 та 0,30 мг/л кількість міжвузлів була  в 1,8; 1,7 та 1,9 раз більшою 

ніж при температурі 16-18°С: 4,9; 4,6; 5,2 шт. проти 2,7 шт.   

При температурі 16-18°С інтенсивність бульбоутворення вище майже в 

2 рази і становить 91,2% проти 46,2% при температурі 20-23°С. При обох 

фотоперіодах бульб утворилось майже однакова кількість – 68,3 та 69,0%.  

При нижчій температурі та 10 годинах освітлення бульбоутворення 

складало 92,7%, що у 2,1 раз більше, ніж при температурі 20-23°С. При 

фотоперіоді 16 годин та температурі 16-18°С мікробульб утворилось на 

41,3% більше, ніж при 20-23°С, і складає 89,7%.  

При взаємодії температурного режиму і концентрації  натрію 

молібденовокислого на 40-й день спостерігається значне бульбоутворення 

при нижчій температурі: 92,0; 88,5 та 93,0% при відповідних концентраціях 

0,25; 0,20; 0,30 мг/л натрію молібденовокислого. При 20-23°С утворилось 

всього 40,5; 41,0 та 57,0% мікробульб, відповідно.  

Інтенсивність бульбоутворення на 60-80-й день досліджень залежала 

від температурного режиму. При температурі 16-18°С утворилось 96,7 та 

102% мікробульб, в той час як при 20-23°С – 66,3 та 74,3%, відповідно.  

Фотоперіод менше впливав на бульбоутворення. При 10 годинах 

освітлення відсоток мікробульб складав 82,0 та 86,3% (на 60-й та 80-й день); 

при 16-ти годинному освітленні – 81,0 та 90,0%.  
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При сукупності факторів освітлення та температури спостерігалось 

бульбоутворення у 98,3 та 95,0% рослин при температурі культивування 16-

18°С та 10 і 16 годинах освітлення, відповідно, на 60-й день; по 102 % - на 

80-й день, що на 32,7 та 28,0% більше, ніж при 20-23°С і 10 та 16 годинах 

фотоперіоду на 60-й день та на 31,3 і 24,0% більше на 80-й день 

культивування, відповідно.  

На 60-й день при нижчій температурі та концентрації 0,30 мг/л натрію 

молібденовокислого  інтенсивність бульбоутворення становила 100%, що на 

4,0 та 6,0% більше, ніж при концентраціях 0,25 та 0,20 мг/л. При 20-23°С 

інтенсивність бульбоутворення при 0,30 мг/л натрію молібденовокислого 

складає 76,0%, що на 7,0 та 22,0% більше, ніж при концентраціях 0,25 та   

0,20 мг/л. 

На 80-й день температура культивування чинила дуже сильний вплив 

на індукцію бульбоутворення, коефіцієнт кореляції (r) становив -0,907+0,072 

(табл. 4.18).  

Таблиця 4.18 

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності продуктивності рослин in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Тирас від температури, фотоперіоду та 

концентрації натрію молібденовокислого, 2013-2014 рр. 

Показник 
Температура, °С, 

фактор А 

Фотоперіод, 

годин, 

фактор В 

Концентрація натрію 

молібденовокислого в 

живильному середовищі, 

мг/л, фактор С 

Маса середньої 

мікробульби, мг 
-0,388+0,158 0,412+0,156 0,736+0,116 

Маса мікробульб на 

рослину, мг 
-0,670+0,127 0,303+0,163 0,614+0,135 

Вихід мікробульб 

масою понад 350 мг, % 
-0,145+0,170 0,255+0,166 0,755+0,112 

Кількість мікробульб 

на рослину, шт. 
-0,907+0,072 0,120+0,170 0,321+0,162 
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При температурі 16-18°С інтенсивність бульбоутворення при вмісті 

натрію молібденовокислого 0,30 мг/л складає 105,5%, що на 3,5 та 7,0% 

більше, ніж при 0,25 та 0,20 мг/л, відповідно. При вищій температурі та 

концентрації натрію молібденовокислого 0,30 мг/л бульбоутворення 

становить лише 81,0%, що на 3,0 та 17,0% більше, ніж при концентраціях 

0,25 та 0,20 мг/л. Максимальна інтенсивність бульбоутворення відмічена при 

температурі 16-18°С, фотоперіоді 16 годин та концентрації натрію 

молібденовокислого 0,30 мг/л – 106%.  

На формування маси середньої мікробульби, маси мікробульб на одну 

рослину, вихід мікробульб масою понад 350 мг та на інтенсивність 

бульбоутворення впливали як окремо досліджувані фактори, так і їх 

взаємодія. Індекс множинної кореляції (R) відповідно становив 0,929; 0,958; 

0,810 та 0,970 (табл. 4.19). Так, при температурі 16-18°С маса середньої 

мікробульби і маса мікробульб на одну рослину були на 31,1 та 75,1 мг 

більше, ніж при 20-23°С, відповідно і складали 191,3 та 196,3 мг (r=                  

-0,388+0,158; -0,670+0,127). Вихід мікробульб масою понад 350 мг становив, 

відповідно 11,1 та 8,5%. 

При фотоперіоді 16 годин маса середньої мікробульби та маса 

мікробульб на одну рослину більше на 33,0 та 33,9 мг, ніж при освітленні 10 

годин і складали 192,3 і 175,7 мг (r=0,412+0,156; 0,303+0,163). Відсоток 

мікробульб масою понад 350 мг – 11,4 та 7,0%, відповідно. Було отримано 

масу середньої мікробульби при концентрації натрію молібденовокислого 

0,30 мг/л на 57,2 і 72,2 мг більше, ніж при концентраціях 0,25 та 0,20 мг/л, що 

становило 218,9 мг. Маса мікробульб на одну рослину – 206,6 мг, що на 59,4 

та 84,3 мг більше, ніж при концентраціях досліджуваного компоненту 0,25 і 

0,20 мг/л. Вихід мікробульб масою понад 350 мг при концентрації 0,30 мг/л 

натрію молібденовокислого – 19,8%, що в 3,2 та 5,8 рази більше, ніж при 

концентраціях 0,25 та 0,20 мг/л.  
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Таблиця 4.19 

Продуктивність рослин картоплі сорту Тирас в культурі in vitro залежно 

від температури, фотоперіоду та концентрації натрію 

молібденовокислого,   2013-2014 рр. 
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10 

0,25 157,7 159,9 4,0 102 1,02 

0,20 148,7 150,8 6,6 99 0,99 

0,30 206,6 219,0 10,5 105 1,05 

 

16 

0,25 178,8 181,3 5,9 102 1,02 

0,20 180,7 176,2 6,2 98 0,98 

0,30 275,4 290,4 33,2 106 1,06 

2
0

-2
3
 

 

10 

0,25 148,1 115,6 7,3 76 0,76 

0,20 116,3 65,5 0,9 57 0,57 

0,30 178,3 139,7 15,9 79 0,79 

 

16 

0,25 162,2 132,0 7,5 80 0,80 

0,20 141,3 96,7 0 71 0,71 

0,30 215,4 177,3 19,4 83 0,83 

Індекс множинної кореляції (R) 0,929 0,958 0,810 0,970 0,970 

НІР05, мг 

А 28,0 32,9    

В 31,5 24,3    

С 13,5 14,8    

              
При взаємодії температурного режиму з фотоперіодом маса середньої 

мікробульби та маса мікробульб на одну рослину при 16-18°С і фотоперіоді 

16 годин – 211,6 і 216,0 мг, що на 40,6 і 39,4 мг більше, ніж при 10 годинах 

освітлення; відсоток мікробульб масою понад 350 мг – 15,1%, що в 2,2 рази 

вище, ніж при 10 годинах. При режимі 20-23°С і 16 годинах освітлення 

отримано масу середньої мікробульби та масу мікробульб на одну рослину 

173,0 і 135,3 мг, що на 25,4 і 28,4 мг більше, ніж при 10 годинах; вихід 



143 
 

мікробульб масою понад 350 мг майже однаковий і складає 8,0 та 9,0%, 

відповідно.  

В межах фотоперіоду 16 годин при температурі 16-18°С маса середньої 

мікробульби та маса мікробульб на одну рослину на 38,7 та 80,6 мг більше, 

ніж при 20-23°С. Вихід мікробульб масою понад 350 мг – в 1,7 рази вище, 

відповідно. При освітленні 10 годин маса середньої мікробульби та 

мікробульб на одну рослину також більша при 16-18°С на 23,4 та 69,6 мг, ніж 

при 20-23°С. Вихід мікробульб масою понад 350 мг становить 7,0 та 8,0%, 

відповідно. 

Відмічено середній та сильний взаємозв’язок продуктивності рослин  

картоплі сорту Тирас в культурі in vitro від концентрації натрію 

молібденовокислого в живильному середовищі. Коефіцієнти кореляції за 

показниками продуктивності становлять: маса середньої мікробульби – 

0,736+0,116, маса мікробульб на рослину – 0,614+0,135, вихід мікробульб 

масою понад 350 мг – 0,755+0,112,  кількість мікробульб на рослину – 

0,321+0,162. 

При дослідженні взаємодії температурного режиму і концентрації 

натрію молібденовокислого кращі результати отримані при нижчій 

температурі (16-18°С).  Маса середньої мікробульби при концентраціях 0,25; 

0,20; 0,30 мг/л на 13,1; 35,9 та 44,1 мг більша, ніж при 20-23°С, відповідно. 

Маса мікробульб на одну рослину – більша на 46,8; 82,4 і 96,2 мг, відповідно. 

Вихід мікробульб масою понад 350 мг вищий на 5,9 та 4,2% при 

концентраціях 0,20  і  0,30 мг/л, а при концентрації 0,25 мг/л менший на 2,4%  

при нижчій температурі.  

Інтенсивність бульбоутворення при режимі температури 16-18°С 

становила 102%, що на 27,7% більше, ніж при 20-23°С. При фотоперіоді 16 

годин інтенсивність бульбоутворення на 3,7% вища, ніж при 10 годинах. При 

концентрації 0,30 мг/л натрію молібденовокислого отримано 93,3% 

мікробульб, що на 3,3 і 12,0% більше, ніж при концентраціях 0,25 і 0,20 мг/л, 
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відповідно. При 16-18°С та фотоперіодах 10 і 16 годин утворилось  по 102 

мікробульби на 100 рослинах, а при 20-23°С – всього 70,7 і 78,0 шт., 

відповідно. Інтенсивність бульбоутворення при 16-18°С при концентрації 

натрію молібденовокислого 0,30 мг/л – 105,5%, що на 3,5 та 7,0% більше, ніж 

при концентраціях 0,25 і 0,20 мг/л, відповідно. При 20-23°С та концентрації 

дослідженого компоненту 0,30 мг/л інтенсивність бульбоутворення складає 

81,0%, що на 3,0 та 17,0% вище, ніж при концентраціях 0,25 та 0,20 мг/л.  

Кращий результат, у середньому за роками досліджень, отримано при 

режимі температури 16-18°С, фотоперіоді 16 годин і концентрації натрію 

молібденовокислого 0,30 мг/л: маса середньої мікробульби – 275,4 мг; маса 

мікробульб на одну рослину – 290,4 мг, що на 68,8 і 71,4 мг більше, ніж в 

межах вище означеної температури і концентрації 0,30 мг/л та при освітленні 

10 годин, а також більше на 60,0 і 113,1 мг, відповідно, ніж при температурі 

20-23°С і 16 годинах освітлення. Вихід мікробульб масою понад 350 мг      

становить 33,2% при 16-18°С і концентрації 0,30 мг/л натрію 

молібденовокислого, проти 19,4% при 20-23°С і цій же концентрації; 

інтенсивність бульбоутворення 106% проти 83,0%. 

Регресійний аналіз отриманих даних дозволив одержати лінійні 

математичні моделі залежності продуктивності рослин картоплі 

ранньостиглого сорту Тирас в культурі in vitro від температури, фотоперіоду 

та концентрації натрію молібденовокислого (табл. 4.20).  

Собівартість однієї мікробульби при застосуванні температурного 

режиму 16-18°С зменшується на 33,0%, у порівнянні з використанням 

температури 20-23°С, в середньому за фактором (табл. 4.21). При цьому 

собівартість виробництва відповідно зростає на 79%. Використання під час 

культивування рослин in vitro десяти- та шістнадцятигодинного фотоперіоду 

забезпечує    практично   однакову   собівартість    одиниці    продукції    та 

рентабельність – 7,57; 7,38 грн/мікробульбу та 124%, у середньому за 

фактором. Додавання до живильного середовища натрію молібденовокислого 
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концентрацією 0,30 мг/л сприяє формуванню мінімальної, у середньому за 

фактором, собівартості мікробульби – 7,05 грн проти 7,11 і 8,25 грн (0,25 та 

0,20 мг/л, відповідно) та максимальної рентабельності – 133%. 

Таблиця 4.20 

Рівняння регресії залежності показників продуктивності рослин in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Тирас від температури (X1), фотоперіоду 

(X2) та вмісту натрію молібденовокислого в живильному середовищі (X3),      

2013-2014 рр. 

Показник Вид рівняння 

Маса середньої мікробульби, мг Y = 63,54-7,76X1 + 5,5X2 + 721,75X3 

Маса мікробульб на рослину, мг Y = 212,6-18,78X1 + 5,65X2 + 843X3  

Вихід мікробульб масою понад 350 мг, % Y = -29,23-0,64X1 + 0,75X2 +163,25X3  

Кількість рослин, що утворили 

мікробульби, % 

Y = 174,72-6,92X1+0,61X2 + 120X3 

 

Таблиця 4.21  

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі 

ранньостиглого сорту картоплі Тирас залежно від температури, 

фотоперіоду та концентрації натрію молібденовокислого, 2013-2014 рр. 
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новокислого в 

живильному 

середовищі, мг/л  

Кількість 

мікробульб 
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рослину, 
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Витрати 

на одну 

рослину, 

грн 

Собівар-
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Умовний 

чистий 

прибуток 

або збиток, 

грн/мікр. 

Рента-

бель-

ність, 

% 

1
6

-1
8
 

 

10 

0,25 1,02 6 5,88 10,12 172 

0,20 0,99 5,9 5,96 10,04 168 

0,30 1,05 6,1 5,81 10,19 175 

 

16 

0,25 1,02 6,12 6,00 10,00 167 

0,20 0,98 6,22 6,35 9,65 152 

0,30 1,06 6,32 5,96 10,04 168 

2
0

-2
3
 

 

10 

0,25 0,76 6,3 8,29 7,71 93 

0,20 0,57 6,4 11,23 4,77 43 

0,30 0,79 6,5 8,23 7,77 94 

 

16 

0,25 0,80 6,62 8,28 7,73 93 

0,20 0,71 6,72 9,46 6,54 69 

0,30 0,83 6,82 8,22 7,78 95 
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Отже, максимальні показники продуктивності рослин in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Тирас отримані при використанні 

температури культивування 16-18°С, фотоперіоду 16 годин і концентрації 

натрію молібденовокислого 0,30 мг/л: інтенсивність бульбоутворення – 

106%,  маса середньої мікробульби – 275,4 мг; маса мікробульб на одну 

рослину – 290,4 мг, кількість мікробульб масою понад 350 мг – 33,2%, 

собівартість мікробульби – 5,96 грн при рентабельності виробництва 168%. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. При визначенні оптимальних елементів технології вирощування 

мікробульб ранньостиглого сорту картоплі Кобза в культурі столонів in vitro 

максимальна продуктивність та оптимальні показники економічної 

ефективності сформовано  при додаванні до живильного середовища 80 г/л 

цукру та 0,5 мг/л кінетину: маса середньої мікробульби – 53,2 мг, кількість 

столонів, що утворили мікробульби  – 87% при собівартості мікробульби – 

2,49 грн та рентабельності виробництва 141%.  

2. Максимальну продуктивність та віддачу капіталовкладень при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб в 

культурі меристем in vitro забезпечує вирощування в пробірках 20 мм за 

температури 16-18°С без додавання до поживного середовища Вітазиму. Для 

ранньостиглого сорту картоплі Тирас вихід мікробульб становить 98%, вага 

мікробульб на одну рослину 136,7 мг, маса середньої мікробульби 135,5 мг, 

собівартість 6,12 грн/мікробульба, умовний чистий прибуток                       

9,88 грн/мікробульба, рентабельність виробництва 161%. Для 

середньораннього сорту Світанок київський відповідно: 96%;                      

87,9 мг/рослину; 95,8 мг; 6,25 грн/мікробульба; 9,75 грн/мікробульба та      

156%; для середньостиглого сорту картоплі Явір –  99%; 93,9 мг/рослину; 

103,8 мг; 6,06 грн/мікробульба; 9,94 грн/мікробульба та 164%.   
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3. Висока інтенсивність бульбоутворення сорту картоплі Світанок 

київський в культурі in vitro забезпечується використанням фотоперіоду 16 

годин з інтенсивністю освітлення 3000 лк та додаванням до живильного 

середовища Ріверму 5,0 мг/л: маса середньої мікробульби складає 298,5 мг, 

маса мікробульб на одну рослину – 281,5 мг, вихід мікробульб масою понад 

350 мг – 38%, інтенсивність бульбоутворення – 95%. 

4. Дослідження по впливу температурного режиму, фотоперіоду та 

концентрації молібденово-кислого натрію на продуктивність картоплі сорту 

Тирас показали, що максимальну продуктивність рослин in vitro забезпечує 

культивування за температурного режиму 16-18°С, фотоперіоду 16 годин і 

концентрації натрію молібденовокислого 0,30 мг/л: інтенсивність 

бульбоутворення – 106%,  маса середньої мікробульби – 275,4 мг; маса 

мікробульб на одну рослину – 290,4 мг, кількість мікробульб масою понад 

350 мг – 33,2%, собівартість мікробульби – 5,96 грн при рентабельності 

виробництва 168%. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наукові праці, 

які розміщені в списку використаних джерел під номерами: [15, 25, 111, 185, 

251].  
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РОЗДІЛ 5  

НАСІННИЦТВО КАРТОПЛІ ВИЩИХ КАТЕГОРІЙ НА ОСНОВІ 

ОЗДОРОВЛЕНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ 

ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ДВОВРОЖАЙНОЇ КУЛЬТУРИ В 

УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

 

Природно-кліматичні умови півдня України не сприяють одержанню 

високих та сталих врожаїв картоплі. Температури повітря та ґрунту в період 

вегетації рослин часто перевищують 30
0
С, вологість повітря знижується до 

20-30%, що призводить до гальмування і навіть до припинення процесу 

фотосинтезу, в’яненню фітомаси і відмиранню найбільш активної частки 

кореневої системи [179]. Зрошення шляхом проведення частих поливів 

невеликими нормами (350-400 м
3
/га), особливо в критичний період розвитку 

рослин (від початку бутонізації до кінця цвітіння), дозволяє значною мірою 

пом’якшувати вплив на рослини високих температур повітря та ґрунту і 

частих суховіїв в літні місяці [73, 258]. Однак жорсткі умови негативно 

позначаються не тільки на продуктивності рослин, а й також на насіннєвих 

якостях бульб. Шкодочинність вірусних хвороб на півдні України 

посилюється, оскільки хворі рослини з порушенням обміну речовин більш 

чутливі до впливу несприятливих умов, і, чим жорсткіші умови, тим більше 

вони знижують продуктивність [44]. За даними Інституту зрошуваного 

землеробства, зниження урожайності бульб при репродукуванні насіннєвого 

матеріалу, одержаного як з північних, так і відтвореного в місцевих умовах, 

лише в весняних посадках вже на другий рік складає 25-30%, а на третій 

іноді перевищує 50%. Тому традиційне насінництво картоплі, яке базується 

на клоновому доборі та розмноженні матеріалу у розсадниках весняного 

садіння протягом 5-6 років, на півдні України безперспективне, погіршення 

насіннєвих якостей матеріалу відбувається вже в процесі відтворення еліти. 
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Досягнення біологічної науки в напрямку оздоровлення рослин 

дозволили вирішувати питання насінництва картоплі на півдні України на 

основі одержання і розмноження в культурі in vitro вихідного оздоровленого 

матеріалу [289]. Вивчення такої можливості в Інституті зрошуваного 

землеробства було розпочате ще в 80-ті роки минулого століття під 

керівництвом М.С. Бойко, коли в умовах Брилівської дослідної станції 

розмножували оздоровлений бульбовий матеріал, одержаний в Інституті 

картоплярства. Цінність цих робіт пов’язана насамперед з використанням в 

процесі розмноження методу двоврожайної культури [49, 51].    

Матеріал при першому і другому садінні підтримується в здоровому 

стані завдяки накопиченню меншої кількості суми активних температур і 

збиранню фізіологічно молодих бульб. Крім того, масовий літ попелиць – 

основних переносників вірусів, проходить в досходовий період. Тобто 

нівелюються два найбільш важливих фактори прискорення процесу 

виродження; високі температури і перезараження матеріалу шляхом 

перенесення вірусної інфекції. Таким чином, двоврожайна культура дозволяє 

не тільки скоротити календарний термін отримання еліти, а й зберегти  

значною мірою показники якості.  

 

5.1. Трирічна схема вирощування еліти картоплі  

 

З 1980 року дослідження в Інституті зрошуваного землеробства 

проводили під керівництвом І. П. Бугаєвої [71]. В 1988 р. було створено 

лабораторію біотехнології картоплі, одним з основних напрямків роботи якої 

стали наукові розробки, пов’язані зі створенням системи насінництва 

картоплі на півдні України в умовах зрошення з використанням 

біотехнологічних прийомів оздоровлення вихідного матеріалу картоплі в 

сполученні з методом двоврожайної культури при його розмноженні.  
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В 1991-1996 рр. був проведений дослід з розробки схеми відтворення 

еліти картоплі. Програма досліду передбачала одержання еліти картоплі на 

оздоровленій основі при розмноженні вихідного матеріалу культури in vitro в 

лабораторних умовах, в закритому ґрунті та в п’яти розсадниках польового 

репродукування: випробування, розмноження, супер-супереліти, супереліти 

та еліти [62, 95, 96, 102, 121, 294]. Варіанти досліду відрізнялись якістю 

садивного матеріалу в розсаднику випробування. В першому варіанті 

висаджували мінібульби, одержані в теплиці з рослин in vitro; в другому – 

мінібульби, отримані в теплиці з мікробульб in vitro; в третьому – рослини in 

vitro; в четвертому – мікробульби in vitro. Дослідження проводились з трьома 

сортами картоплі: ранньостиглим Незабудка, середньораннім Світанок 

київський та середньостиглим Луговська. Повний обсяг досліджень 

проведений за три роки в кожному розсаднику. В 1992 р. 10 червня пройшов 

сильний град, який майже повністю знищив рослини розсадника 

випробування, тому у цьому році розсадник випробування не було закладено. 

Починаючи з другого етапу, розмноження матеріалу в полі проводили в 

двоврожайній культурі. Розсадник випробування (весняне садіння, збирання 

в фізіологічній стиглості) висаджували у 1991, 1993, 1994 рр.; розсадник 

розмноження (весняне садіння, збирання в кінці червня) – 1992, 1994, 1995 

рр.; розсадник супер-супереліти (літнє садіння свіжозібраними бульбами) – 

1992,1994, 1995 рр.; розсадник супереліти (весняне садіння, збирання в кінці 

червня) – 1993, 1995, 1996 рр. і розсадник еліти (літнє садіння 

свіжозібраними бульбами) – 1993,1995, 1996 рр. 

Садивний матеріал для розсадника випробування одержували 

наступними способами: рослини in vitro культивували в торфокрихті 

методом рулонної культури, висаджували в грунт теплиці в зимово-весняний 

період і отримували від них мінібульби (рис. 5.1). Для досліду відбирали 

бульби діаметром 2-3 см і, після обробки 4-х компонентним розчином 

стимуляторів в складі 1% роданистого калію, 1% тіосечовини, 0,002% 



151 
 

янтарної кислоти та 0,0005% гібереліну для переривання періоду спокою, 

висаджували в першому варіанті досліду в розсаднику випробування. Для 

другого варіанту в теплицях вирощували мінібульби з мікробульб in vitro. 

Для третього варіанту необхідну кількість пробіркових рослин культивували 

в торфокрихті в рулонах протягом 2-3 тижнів до початку садіння, потім 

розсаду висаджували в поле. Для четвертого варіанту зберігали мікробульби 

in vitro до садіння в полі (рис. 5.2). 

 

 

Рис. 5.1. Мінібульби картоплі, отримані від рослин in vitro 

 

Рис. 5.2. Мікробульби in vitro сортів картоплі: 

1 – Незабудка; 2 – Світанок київський; 3 – Луговська 
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Відмічена залежність схожості або приживання, густоти насаджень від 

походження вихідного матеріалу. Спостереження за появою сходів і 

приживанням розсадних рослин показали, що мінібульби протягом років 

досліджень забезпечили досить високу схожість всіх сортів: 75-96%. Між 

сортами не спостерігалось великої різниці за цим показником, в середньому 

за три роки він був близьким до 77% (рис. 5.3). Приживання розсади 

становило у сорту Незабудка 85,6, Світанок київський – 89,7, Луговська – 

92,5%. В роки досліджень різких коливань не спостерігалось, але слід 

відзначити, що догляд за розсадою в період її вкорінення в ґрунті потребує 

значних додаткових витрат праці та енергії на поливання, мульчування 

ґрунту біля рослин після поливання, підгортання, а також захист рослин від 

можливих заморозків в цей період. Мікробульби in vitro лише в 1991 р. 

забезпечили схожість близьку до схожості мінібульб, в 1993 і 1994 рр. вона 

була дуже низькою.  

 

    

Рис. 5.3. Польова схожість та приживання рослин картоплі в 

розсаднику випробування залежно від походження вихідного матеріалу, 

% (1991, 1993, 1994 рр.) 
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В середньому за три роки схожість мікробульб in vitro ранньостиглого 

сорту картоплі Незабудка на 10,0-20,6% поступалась мінібульбам, 

середньораннього Світанок київський – на 40,2-40,3%, середньостиглого 

сорту Луговська – на 28,3-29,3%, а відповідно значно нижчою в цьому 

варіанті була густота стояння рослин. 

Візуальна оцінка ураженості вірусними хворобами зазначила, що сорт 

Луговська не мав рослин з ознаками цих хвороб, Світанок київський – 0,52%,  

Незабудка – 0,78% (табл. 5.1). За серологічною оцінкою кількість рослин з 

вірусною інфекцією в латентній формі лише в окремих варіантах сортів 

Незабудка та Світанок київський складала 0,3%, в більшості варіантів їх не 

відмічено. 

Таблиця 5.1 

Продуктивність та показники якості картоплі в розсаднику 

випробування (1991, 1993, 1994 рр.) 
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Незабудка (А), ранньостигла група 

Мінібульби від 

розсади  
76,2 43,5 7,46 33,4 49,2 28,2 32,3 15,5 8,7 0 0 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
67,2 38,4 7,60 39,7 46,4 25,4 29,2 15,8 9,1 0,3 0,3 

Розсада 85,6 49,1 8,23 36,6 50,0 27,2 33,3 16,6 9,5 0,8 0,3 

Мікробульби in 

vitro 
60,5 34,6 3,24 26,7 54,9 9,8 21,3 16,4 9,5 0 0 

Світанок київський (А), середньорання група 

Мінібульби від 

розсади  
76,6 43,8 3,80 47,2 64,4 24,6 34,3 17,9 10,8 0,2 0 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
76,4 43,9 4,44 32,3 53,5 15,2 26,9 17,8 11,0 0,5 0 

Розсада 89,7 51,3 7,40 42,5 60,3 26,1 35,8 18,0 10,7 0,3 0 

Мікробульби in 

vitro 
45,3 26,1 2,72 34,8 71,1 13,5 30,4 16,8 9,6 0 0,3 
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Продовження табл. 5.1 
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Луговська (А), середньостигла група 

Мінібульби від 

розсади  
76,7 43,5 3,83 43,2 53,0 30,5 31,0 16,4 9,3 0 0 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
75,6 43,3 2,78 51,4 53,6 26,9 28,7 17,2 10,2 0 0 

Розсада 92,5 52,9 8,15 45,6 56,5 35,0 38,3 17,1 9,8 0 0 

Мікробульби in 

vitro 
54,2 30,8 1,49 8,6 27,7 11,6 17,1 - - 0 0 

Коефіцієнт 

кореляції (r) 

урожайності від 

0
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- -   

Оцінка істотності часткових різниць  

НІР 05 ділянки І 

порядку 
12,0 6,9 2,08 3,8 11,6 3,6 2,7 1,4 1,4   

НІР 05 ділянки ІІ 

порядку 
20,5 11,7 1,79 8,7 6,4 6,9 4,5 1,4 0,9   

Оцінка істотності головних ефектів  

НІР 05 А 6,0 3,4 1,04 1,9 5,8 1,8 1,3 0,7 0,7   

НІР 05 В 11,8 6,8 1,03 5,0 3,7 4,0 2,6 0,8 0,5   

 

Схожість або приживання матеріалу і, в кінцевому результаті, густота 

насадження позначились на продуктивності рослин розсадника (r= 

0,703+0,225; 0,706+0,224, відповідно), яка у більшій мірі залежала від сорту, 

ніж від походження вихідного матеріалу. На рівень урожайності також мала 

середній вплив маса насіннєвої та середньої бульби (r=0,665+0,236; 

0,691+0,229, відповідно). Індекс множинної кореляції (R) урожайності, 

схожості (приживання), густоти насаджень і структурних показників врожаю 

становив 0,871, що вказує на сильний взаємозв’язок між ними. 
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Максимальну урожайність бульб всіх сортів забезпечили розсадні 

рослини – 7,4-8,23 т/га. У сорту Незабудка продуктивність рослин від 

тепличних мінібульб наближалась до продуктивності отриманих з розсади, у 

сортів Світанок київський і Луговська вона була нижчою. Але мінімальна 

врожайність в досліді була одержана від мікробульб in vitro, висаджених 

безпосередньо в поле. Недобір густоти рослин негативно позначився на 

кількості одержаного матеріалу в розсаднику. Але це явище спостерігалось 

лише на початковому етапі польового розмноження. В подальшому 

мікробульби як вихідний матеріал ні за продуктивними, ні за показниками 

якості насіннєвих бульб не поступались мінібульбам. При збільшенні 

схожості мікробульб шляхом передсадивного пророщування, стимулювання 

та ін. коефіцієнт розмноження матеріалу різко зростає. Тому в процесі 

насінництва в розсаднику випробування можливо використання як міні- так і 

мікробульб. 

Простежується залежність кількості насіннєвих бульб в розсаднику 

випробування від походження вихідного матеріалу. Найменшу кількість 

насіннєвих бульб в урожаї отримано при використанні мікробульб in vitro: 

26,7% у сорту Незабудка та 8,6% - Луговська. Те ж саме можна сказати і про 

масу середньої та насіннєвої бульби. За вмістом в бульбах сухих речовин та 

крохмалю не простежувалась залежність від походження садивного 

матеріалу. 

Бульби фізіологічної стиглості, одержані в розсаднику випробування, 

весною наступного року висаджували в розсадник розмноження і подальше 

репродукування матеріалу здійснювалось у двоврожайній культурі: бульби 

збирали в кінці червня та після обробки розчином стимуляторів для 

переривання періоду спокою, висаджували повторно на початку липня. 

Таким чином, за один рік насіннєві бульби проходили два етапи 

репродукування. Результати вирощування картоплі в розсадниках 

розмноження і супер-супереліти, в середньому за 1992, 1994 і 1995 рр. 
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свідчать, що на урожайність бульб суттєво впливає група стиглості сорту 

(рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4. Частка впливу сорту (А) та походження вихідного 

матеріалу (В) на формування врожаю картоплі в розсаднику 

розмноження (1992, 1994, 1995рр.)  

 

В розсаднику розмноження у ранньостиглого сорту Незабудка він мав 

рівень 7,4-10,2 т/га, середньораннього Світанок київський – 4,6-8,8, 

середньостиглого Луговська – 3,8-6,6 т/га. При цьому в межах кожного сорту 

відмічено залежність продуктивності від походження вихідного матеріалу. 

Як і в розсаднику випробування, простежується зниження продуктивності 

при використанні в якості вихідного матеріалу мікробульб in vitro: у сорту 

Незабудка – на 18,8-27,8, Світанок київський – 29,5-47,2, Луговська – на 8,3-

41,4% (табл. 5.2). Вихід бульб насіннєвої фракції був близьким за всіх схем, 

що вивчались. На кількість насіннєвих бульб однаково впливає як група 

стиглості сорту, так і походження вихідного матеріалу.  

В розсаднику супер-супереліти при літньому садінні спостерігалась 

висока схожість свіжозібраних бульб в 1992 і 1994 рр., вона складала 82-

100% , незалежно від походження матеріалу. В 1995 р. цей показник по всіх  

сортах був значно нижчий і складав у сорту Незабудка близько 60, Світанок 

київський – 54 і Луговська – 46%. В середньому за три роки схожість бульб  

була на рівні 77% (рис. 5.5). 
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Таблиця 5.2  

Продуктивність та показники якості картоплі в розсаднику 

розмноження (1992, 1994, 1995 рр.) 
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Незабудка (А), ранньостигла група 

Мінібульби від 

розсади  
10,07 46,2 65,6 29,1 42,6 18,0 9,9 0 0 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
10,20 50,9 71,5 30,9 43,3 17,8 9,7 0,2 0 

Розсада 9,07 39,0 62,0 23,2 39,2 16,2 8,6 0 3,3 

Мікробульби in vitro 7,37 41,6 62,7 24,8 39,1 17,3 9,5 0 6,6 

Світанок київський (А), середньорання група 

Мінібульби від 

розсади  
8,77 50,1 74,4 33,6 50,9 19,5 11,3 0 6,6 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
6,57 47,1 70,1 29,8 42,4 18,8 11,3 0 0 

Розсада 7,23 43,4 65,3 25,3 41,4 19,1 10,9 0,2 0 

Мікробульби in vitro 4,63 37,6 69,6 23,6 46,8 12,6 10,8 0 0 

Луговська (А), середньостигла група 

Мінібульби від 

розсади  
4,87 50,9 66,4 33,2 43,2 15,4 8,1 0 3,3 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
4,20 49,3 63,0 31,3 40,3 15,4 8,1 0 0 

Розсада 6,57 49,6 68,2 33,8 47,0 16,8 9,2 0 0 

Мікробульби in vitro 3,85 51,8 69,7 29,9 40,4 13,7 7,6 0 0 

Оцінка істотності часткових різниць  

НІР 05 І порядку 2,27 9,5 10,8 6,0 8,8 4,1 2,7   

НІР 05 ІІ порядку 1,00 7,6 9,3 4,1 7,4 1,7 1,1   

Оцінка істотності головних ефектів  

НІР 05 А 1,13 4,7 5,4 3,0 4,4 2,1 1,4   

НІР 05 В 0,58 4,4 5,4 2,4 4,3 1,0 0,7   

 

Густота насадження змінювалась відповідно схожості і також не 

залежала від походження матеріалу. Більш високий рівень продуктивності 

мали сорти Незабудка і Світанок київський.  
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Рис. 5.5. Польова схожість рослин картоплі в розсаднику супер-

супереліти залежно від походження вихідного матеріалу, % (1992, 1994, 

1995рр.) 

 

На відміну від попередніх, в розсаднику супер-супереліти не 

спостерігалось післядії використання різного вихідного матеріалу, урожай 

насіннєвих бульб був практично однаковий в різних схемах відтворення 

еліти (табл. 5.3). Слід відзначити, що на середній рівень врожайності 

негативно вплинули результати 1995 р., коли несприятливі погодні умови не 

дозволили одержати більше 6,0 т/га. 

Вміст насіннєвої фракції значно нижчий, ніж в розсаднику 

розмноження, що пов’язано, в першу чергу, з більшою масою бульб. Але цей 

показник на півдні України не має такого значення, як в інших регіонах, 

оскільки насіннєвий матеріал з літніх посадок використовується для садіння 

майже повністю: великі бульби ріжуть на частки біля 40 г, дрібні висаджують 

більш загущено. В обох розсадниках бульби сорту Світанок київський мали 

більш високий вміст крохмалю, ніж Незабудка і Луговська, хоча різниці за 

варіантами не спостерігалось.  
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Таблиця 5.3 

Продуктивність та показники якості картоплі в розсаднику супер-

супереліти (1992, 1994, 1995 рр.) 

Походження вихідного 

матеріалу (В) 
У

р
о
ж

ай
н

іс
ть

 

б
у
л
ь
б

, 
т/

га
 

Вихід 

насіннєвої 

фракції, % 

Маса 

бульби, г 

Вміст у 

бульбах, % 

Уражено 

рослин 

вірусними 

хворобами, %, 

за оцінкою 

за
 

к
іл

ьк
іс

тю
 

за
 м

ас
о
ю

 

се
р
ед

н
ь
о
ї 

н
ас

ін
н

єв
о
ї 

су
х
о
ї 

р
еч

о
в
и

н
и

 

к
р
о
х
м

ал
ю

 

візуаль-

ною 

серо-

логіч-

ною 

Незабудка (А), ранньостигла група 

Мінібульби від розсади  11,4 31,3 29,0 58,0 51,8 17,8 10,4 0 0 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
12,7 32,6 30,9 59,9 59,9 19,1 11,0 0,2 3,3 

Розсада 11,5 32,2 27,6 63,6 50,9 19,3 11,2 0 3,3 

Мікробульби in vitro 10,5 36,6 33,4 62,4 59,8 19,3 11,1 0,2 0 

Світанок київський (А), середньорання група 

Мінібульби від розсади  12,1 37,0 28,9 75,5 58,6 19,2 11,7 0,2 0 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
13,4 38,0 27,2 73,9 53,2 18,5 10,9 0 0 

Розсада 13,7 36,7 26,5 84,8 55,6 19,5 12,0 0 3,3 

Мікробульби in vitro 12,7 33,7 24,9 84,4 57,8 18,3 10,6 0,2 0 

Луговська (А), середньостигла група 

Мінібульби від розсади  7,2 31,7 30,4 59,4 54,0 17,1 9,6 0,2 3,3 

Мінібульби від 

мікробульб in vitro 
9,7 33,8 32,2 71,0 67,2 16,9 9,5 0 3,3 

Розсада 9,5 33,1 27,0 73,4 60,4 19,3 11,2 0 0 

Мікробульби in vitro 9,8 36,5 28,0 69,3 53,3 16,6 9,4 0 6,6 

Оцінка істотності часткових різниць  

НІР 05 ділянки І 

порядку 
3,09 8,3 11,9 18,7 12,5 2,4 1,7   

НІР 05 ділянки ІІ 

порядку 
1,82 7,2 8,6 8,4 17,3 1,5 0,9   

Оцінка істотності головних ефектів  

НІР 05 А 1,54 4,1 6,0 9,4 6,2 1,2 0,9   

НІР 05 В 1,05 4,1 5,0 4,8 10,0 0,9 0,5   

 

Починаючи з розсадника супереліти, при оцінці одержаних результатів 

брали для порівняння насіннєвий матеріал досліджуваних сортів з 

розсадника супер-супереліти Інституту картоплярства. На заключних етапах 

насінницького процесу в розсадниках супереліти і еліти зберігалась висока 

якість садивного матеріалу в досліджуваних схемах. Схожість бульб складала 
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92-100% і не поступалась схожості супер-супереліти, отриманої з північного 

регіону. Одержаний урожай і його складові також знаходились на рівні 

контрольного варіанту (табл. 5.4, 5.5). 

Таблиця 5.4 

Продуктивність та показники якості картоплі в розсаднику супереліти  

(1993, 1995, 1996 рр.) 

Походження вихідного 
матеріалу (В) 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

 

б
у
л
ь
б

, 
т/

га
 

Вихід 
насіннєвої 
фракції, % 

Маса 
бульби, г 

Вміст у 
бульбах, % 

Уражено 
рослин 

вірусними 
хворобами, 

%, за оцінкою 

за
 к

іл
ь
-

к
іс

тю
 

за
 м

ас
о
ю

 

се
р
ед

-

н
ь
о
ї 

н
ас

ін
-

н
єв

о
ї 

су
х
о
ї 

р
еч

о
в
и

-

н
и

 

к
р
о
х

-

м
ал

ю
 

візу-
аль-
ною 

серо-
логіч-
ною 

Незабудка (А), ранньостигла група 

Супер-супереліта 
Інституту картоплярства 

8,6 51,2 58,0 34,7 38,2 19,0 10,9 1,8 6,7 

Мінібульби від розсади  9,6 53,5 52,5 44,3 41,7 18,9 10,8 0,5 3,3 

Мінібульби від 
мікробульб in vitro 

9,5 50,2 48,6 45,1 41,8 18,6 10,5 0,9 0 

Розсада 9,0 47,5 51,2 42,5 44,9 18,6 10,5 0,7 6,7 

Мікробульби in vitro 10,5 45,3 46,1 43,8 42,6 18,9 10,8 0 0 

Світанок київський (А), середньорання група 

Супер-супереліта 
Інституту картоплярства 

6,9 47,2 66,4 25,4 36,2 20,1 11,9 0,3 6,7 

Мінібульби від розсади  7,6 46,7 62,6 28,5 38,4 19,0 11,3 0,3 0 

Мінібульби від 
мікробульб in vitro 

6,3 54,4 68,5 28,9 37,7 19,3 11,2 0,8 3,3 

Розсада 7,4 52,7 69,1 30,2 39,7 19,9 11,8 0,2 3,3 

Мікробульби in vitro 6,7 54,7 69,9 31,2 39,8 19,5 11,4 0,8 0 

Луговська (А), середньостигла група 

Супер-супереліта 
Інституту картоплярства 

6,0 45,3 60,7 26,8 35,5 18,2 10,1 0,3 3,3 

Мінібульби від розсади  6,1 37,3 40,4 39,7 38,5 18,3 10,2 0,2 3,3 

Мінібульби від 
мікробульб in vitro 

6,3 36,0 41,4 40,1 40,9 18,8 10,6 0,4 0 

Розсада 6,6 40,6 42,2 42,5 39,6 17,6 10,1 0,3 3,3 

Мікробульби in vitro 6,4 39,2 42,3 39,5 38,4 18,9 10,8 0,2 0 

Оцінка істотності часткових різниць  

НІР 05 ділянки І порядку 0,85 6,3 6,0 2,9 7,8 1,0 1,0   

НІР 05 ділянки ІІ порядку 1,04 9,8 10,5 5,2 5,8 0,3 0,2   

Оцінка істотності головних ефектів  

НІР 05 А 0,38 2,8 2,7 1,3 3,5 0,5 0,4   

НІР 05 В 0,60 5,7 6,0 3,0 3,3 0,2 0,1   
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Таблиця 5.5 

Продуктивність та показники якості картоплі в розсаднику еліти  

(1993, 1995, 1996 рр.) 

Походження вихідного 

матеріалу (В) 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

 

б
у
л
ь
б

, 
т/

га
 

Вихід 

насіннєвої 

фракції, % 

Вміст у 

бульбах, % 

Уражено рослин 

вірусними 

хворобами, %, за 

оцінкою 

за
 

к
іл

ь
-

к
іс

тю
 

за
 

м
ас

о
ю

 

су
х
о
ї 

р
еч

о
-

в
и

н
и

 

к
р
о
х
-

м
ал

ю
 

візуальною 
серологіч-

ною 

Незабудка (А), ранньостигла група 

Супер-супереліта Інституту 

картоплярства 
7,2 40,6 42,9 17,8 9,7 0,4 3,3 

Мінібульби від розсади  8,3 43,8 46,0 17,7 9,6 0 0 

Мінібульби від мікробульб 

in vitro 
7,3 42,9 40,6 17,7 9,6 0,2 6,7 

Розсада 7,7 37,1 44,0 17,8 9,7 0,2 0 

Мікробульби in vitro 7,4 33,4 40,3 17,7 9,6 0,2 6,6 

Світанок київський (А), середньорання група 

Супер-супереліта Інституту 

картоплярства 
9,3 36,1 35,9 18,1 9,9 0,2 0 

Мінібульби від розсади  9,5 41,9 37,7 18,2 10,0 0,2 6,7 

Мінібульби від мікробульб 

in vitro 
8,3 37,5 38,2 18,1 9,9 0,3 3,3 

Розсада 9,0 36,0 37,5 18,6 10,5 0,2 3,3 

Мікробульби in vitro 8,6 39,8 39,8 18,6 10,5 0,4 0 

Луговська (А), середньостигла група 

Супер-супереліта Інституту 

картоплярства 
5,3 35,1 32,9 17,7 9,6 0 3,3 

Мінібульби від розсади  6,6 37,5 44,5 17,5 9,4 0,2 0 

Мінібульби від мікробульб 

in vitro 
6,3 38,0 38,3 18,2 10,0 0 6,7 

Розсада 7,2 38,3 40,9 17,8 9,7 0 0 

Мікробульби in vitro 5,8 41,9 44,9 17,4 9,3 0,2 3,3 

Оцінка істотності часткових різниць   

НІР 05 ділянки І порядку 3,9 15,5 13,3 1,2 1,0   

НІР 05 ділянки ІІ порядку 2,5 9,8 10,7 0,9 0,9   

Оцінка істотності головних ефектів   

НІР 05 А 1,7 6,9 6,0 0,5 0,4   

НІР 05 В 1,4 5,6 6,2 0,5 0,5   

 

Спостереження за ураженням рослин вірусними хворобами в досліді 

дозволили прийти до висновку, що матеріал зберігав здоровий стан протягом 

всього процесу відтворення еліти. За візуальною оцінкою, кількість рослин з 
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ознаками вірусних хвороб в жодному розсаднику не досягала 1%, а у сорту 

Луговська – 0,5%. За серологічною оцінкою, кількість рослин, які мали 

вірусну інфекцію у латентній формі, лише в окремих випадках складала      

6,7%. Рослини всіх сортів у досліджуваних варіантах за ураженістю 

вірусними хворобами суттєво не відрізнялись порівняно з матеріалом, який 

завозився з регіонів традиційного картоплярства.  

Економічну оцінку ефективності різних схем відтворення еліти в 

залежності від походження вихідного матеріалу здійснювали, виходячи з 

ціни 5,42 грн за одну мікробульбу та 3,16 грн за рослину in vitro, 

технологічних витрат на вирощування згідно норм та розцінок при 

виробництві картоплі в ІЗЗ НААН, цін на ресурси (паливно-мастильні 

матеріали, комплектуючі матеріали системи зрошення, добрива, пестициди 

та хімікати, зрошувальну воду) згідно технологічних карт 2015 р. Для  

порівняння брали однакову кількість вихідного матеріалу (по 5 тис. одиниць 

мікробульб або розсади). Мікробульби в умовах мікроклональної лабораторії 

вирощували протягом 2 місяців, рослини  in vitro – 35 днів. 

Витрати на вирощування матеріалу в умовах закритого ґрунту 

враховують заробітну плату двох робітників на рік, потребу у воді для 

поливу, добривах та матеріалах (табл. 5.6). Одержаний матеріал в теплиці в 

подальшому розмножувався в польових умовах. Врожай картоплі в 

розсадниках насінницького процесу відповідає трирічним даним досліду 

стосовно сорту Незабудка. Для визначення витрат на виробництво 

контрольного варіанту в розсадниках супереліти та еліти (завезеного з 

Інституту картоплярства) за основу взяті витрати на біотехнологічну 

лабораторію, теплиці та технологічні витрати в польових умовах ті ж, що і в 

дослідних варіантах. Урожайність в період розмноження брали умовно         

15 т/га, враховуючи, що супер-супереліта Інституту картоплярства 

біологічної стиглості та висаджувалась з нормою садіння 3,5 т/га. Вартість 
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завезеного матеріалу включала витрати на перевезення (10%), додаткове 

перебирання (5%) і збитки при збереженні (20%).  

 Таблиця 5.6  

Економічна ефективність вирощування еліти  картоплі за різних схем 

насінництва, сорт Незабудка 

Походження вихідного 

матеріалу 

Витрати, 

тис. 

грн/га 

Собівар-

тість, 

тис. грн/т 

Умовний 

чистий 

прибуток, 

тис. грн/га 

Рента-

бель-

ність, % 

Супер-супереліта Інституту 

картоплярства 
12,1 2,58 25,5 210 

Мінібульби від розсади  11,8 2,18 31,5 267 

Мінібульби від мікробульб 

in vitro 
11,5 2,39 27,0 235 

Розсада 13,4 2,72 26,0 194 

Мікробульби in vitro 27,2 5,65 11,3 41 

 

Економічна оцінка способів одержання еліти картоплі показала, що для 

півдня України найбільш обґрунтованими є схеми насінництва, де вихідний 

матеріал, одержаний біотехнологічними методами, проходить перший етап 

розмноження в умовах закритого ґрунту. Додаткові витрати на цей етап 

нівелюються за рахунок одержання більшої кількості насіннєвого матеріалу 

при наступному розмноженні. Собівартість еліти при використанні схеми, де   

вихідним матеріалом є мінібульби, на 7,4 та 15,5% нижча, ніж від супер-

супереліти, одержаної з південного Полісся. При використанні безпосередньо 

розсади та мікробульб in vitro в розсаднику випробування собівартість еліти 

збільшувалась відповідно на 5,4 і 119%. Ця залежність визначалась 

походженням вихідного матеріалу. Слід відмітити, що загалом висока 

собівартість насіннєвих бульб високих категорій пов’язана насамперед з тим, 

що умови 1995 і 1996 рр., коли в досліді вирощували супереліту і еліту, були 

дуже складними, що не могло не позначитись на продуктивності і, як 

наслідок, на собівартості матеріалу. Багаторічні результати досліджень 
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Інституту зрошуваного землеробства вказують, що за умов культивування 

оздоровленого вихідного матеріалу в процесі відтворення еліти при 

двоврожайній культурі врожайність бульб при весняному садінні й ранньому 

збиранні та в літніх посадках свіжозібраними бульбами складала не менше 

12-15 т/га. При такому рівні врожайності собівартість її знижується до 1,0- 

1,3 тис. грн/т. 

Отже, еліта картоплі, одержана на півдні України на основі 

розмноження вихідного оздоровленого біотехнологічними методами 

матеріалу в двоврожайній культурі, не поступається за продуктивними та 

насіннєвими якостями еліті від супер-супереліти, одержаній в регіоні зі 

сприятливими умовами для вирощування картоплі. 

Найбільш ефективними слід вважати способи відтворення еліти, при 

яких вихідний матеріал для розсадника випробування формується на основі 

мінібульб від рослин або мікробульб in vitro, одержаних в умовах закритого 

ґрунту, собівартість еліти при цьому на 7,4-15,4% нижча від одержаної з 

південного Полісся.     

 

5.2. Удосконалена схема насінницького процесу відтворення еліти 

картоплі 

 

Одним з шляхів подальшого вдосконалення   процесу насінництва є 

скорочення терміну розмноження вихідного матеріалу до еліти. Це зменшує 

вірогідність перезараження оздоровлених рослин вірусними хворобами, 

стримує процес негативного впливу жорстких екологічних умов на 

картоплю. В 1997-2000 рр. нами було проведено дослід з метою вивчення 

можливості скорочення терміну польового репродукування вихідного 

матеріалу в процесі створення еліти з трьох до півтора року [72, 120, 176]. 

Варіанти досліду різнились способами одержання мінібульб для 

розсадника супер-супереліти сорту Незабудка. В першому варіанті 
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мінібульби вирощували в теплиці з мікробульб культури in vitro в осінній 

період і зберігали до літньої посадки наступного року. В другому варіанті 

мінібульби одержували в теплиці  весною того ж року, коли закладали 

розсадник супер-супереліти, тобто матеріал для подальшого розмноження 

був більш фізіологічно молодий.  

В польовому репродукуванні розмноження матеріалу відбувалось за 

три етапи: 

І рік, 1 етап – розсадник супер-супереліти, 

літнє садіння (1997, 1998, 1999 рр.) 

ІІ рік, 2 етап – розсадник супереліти, весняне садіння, 

збирання в кінці червня (1998, 1999, 2000 рр.) 

          3 етап – розсадник еліти, літнє садіння свіжозібраними  

бульбами (1998, 1999, 2000 рр.) 

В розсадниках супереліти та еліти для порівняння висаджували 

матеріал від супер-супереліти Інституту картоплярства НААН. 

В роки проведення досліджень погодні умови були контрастними. 

Зокрема в 1997 р. вони були відносно сприятливими для першого і другого 

садіння. У 1998 р. умови були типовими для регіону при весняному садінні і 

складними для другої посадки. У 1999 р. травневі заморозки та наступна 

спека і повітряна посуха в червні не дозволили реалізувати потенційні 

можливості рослин  весняного садіння до раннього збирання, а в літніх 

посадках  вирішальну роль для одержання урожаю  насіннєвої картоплі 

відіграло зрошення. 2000 р. за умовами вегетації був відносно сприятливим 

для рослин весняного і літнього садіння. 

В досліді використовували прийоми вирощування картоплі згідно 

технології, що розроблена Інститутом зрошуваного землеробства для умов 

зрошення. Весною бульби висаджували в гребені, які нарізали підгортачами 

восени попереднього року. До раннього збирання залежно від умов 

проводили 2-4 поливи дощуванням нормою 350-400 м
3
/га води. Після поливів 
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рихлили ґрунт в міжряддях та підгортали рослини, проводили боротьбу з 

шкідниками та переносниками вірусних хвороб. Перший урожай збирали 25-

28 червня, на свіжозібраних бульбах робили стимулюючі надрізи та 

обробляли розчином стимуляторів (1% тіосечовини, 1% роданистого калію, 

0,002% янтарної кислоти і 0,0005% гібереліну) для переривання періоду 

спокою. До появи сходів літнього садіння вологість ґрунту підтримували на 

рівні 80% НВ шляхом проведення поливів дощуванням нормою 250-300 м
3
/га 

води. В період догляду за рослинами велика увага приділялась боротьбі з 

хворобами, особливо з фітофторозом, шляхом обприскувань фунгіцидами. 

Збирали бульби другого урожаю у першій декаді жовтня. 

Спостереження за динамікою появи сходів у розсадниках показали, що 

на першому етапі  найбільшу енергію проростання мали фізіологічно більш 

молоді мінібульби одержані в теплиці весною поточного року (табл.5.7). 

Польова схожість матеріалу в цьому варіанті складала в середньому за 1997-

1999 рр. 86,8%, тоді як у варіанті з мінібульбами від  осіннього вирощування 

попереднього року – 58,7%.   

Таблиця 5.7 

Польова схожість та густота стояння рослин картоплі при польовому 

репродукуванні матеріалу в насінницьких розсадниках залежно від 

способу одержання вихідних мінібульб 

 

Спосіб одержання 

вихідних мінібульб 

від мікробульб  

in vitro 

Польова схожість, % 
Густота насадження,  

тис. шт./га 

в розсадниках, за роками 

супер-

супереліти, 

1997-1999 

супер-

еліти, 

1998-

2000  

еліти, 

1998-

2000 

супер-

супереліти, 

1997-1999  

супер-

еліти, 

1998-2000 

еліти, 

1998-

2000 

Восени попереднього 

року в теплиці 
58,7 97,5 76,2 21,2 34,8 27,0 

Весною поточного 

року в теплиці 
86,8 98,5 71,5 31,0 35,2 26,4 

Супер-супереліта 

Інституту 

картоплярства 

- 97,7 71,3 - 35,1 25,2 
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В розсаднику супереліти схожість і густота стояння рослин були 

близькими за варіантами  і знаходились в межах, відповідно, 97,5–98,5% та 

34,8-35,2 тис. шт./га. В розсаднику еліти більш дружно сходили рослини від 

мінібульб, одержаних в теплиці в осінній період (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Розсадник еліти – рослини ранньостиглого сорту картоплі 

Незабудка від мінібульб, одержаних в теплиці в осінній період   

 

Облік рослин, уражених вірусними хворобами та серологічний аналіз 

на наявність вірусної інфекції в латентному стані показали, що матеріал в 

процесі польового репродукування зберігав здоровий стан, різниця між 

варіантами була несуттєвою (табл. 5.8).  

Виявлена залежність продуктивності картоплі в розсаднику супер-

супереліти від способу одержання мінібульб в закритому ґрунті. Результати 

обліку урожаю дозволяють вважати ефективним на першому етапі 

розмноження матеріалу одержання вихідних мінібульб шляхом вирощування 

з мікробульб культури in vitro в теплиці весною поточного року. 
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 Таблиця 5.8  

Ураження рослин картоплі сорту Незабудка вірусними хворобами, % 

 

Спосіб одержання вихідних 

мінібульб від мікробульб  

in vitro 

За візуальною оцінкою За серологічною оцінкою 

в розсадниках, за роками 

супер-

супер-

еліти, 

1997-1999  

супер-

еліти, 

1998-

2000  

еліти, 

1998-

2000  

супер-

супер-

еліти, 

1997-1999 

супер-

еліти, 

1998-

2000  

еліти, 

1998-

2000 

Восени попереднього 

року в теплиці 
0 0 0,22 0,3 3,3 0 

Весною поточного року 

в теплиці 
0,6 0 0 0,3 3,3 3,3 

Супер-супереліта 

Інституту 

картоплярства 

- 0,34 0 - 3,3 3,3 

 

Прибавка урожаю бульб порівняно з варіантом, де мінібульби 

вирощували восени попереднього року становила 50,7% (табл. 5.9., рис. 5.7).  

Таблиця 5.9 

Урожайність картоплі за різних схем одержання еліти, т/га 

Розсадник Рік 

Спосіб одержання вихідних мінібульб від мікробульб in vitro 

восени 

попереднього 

року в теплиці 

весною 

поточного року 

в теплиці 

супер-супереліта 

Інституту 

картоплярства 

Супер-

супереліта 

 

1997 4,92 7,25 - 

1998 10,43 13,00 - 

1999 7,41 14,08 - 

серед. 7,59 11,44 - 

НІР 0,05, т/га 1997 р. – 1,54; 1998 р. – 2,93; 1999 р. – 2,73          

Супереліта 

1998 11,40 15,90 11,90 

1999 10,82 10,86 9,07 

2000 17,35 17,29 11,64 

серед. 13,19 14,68 10,87 

НІР 0,05, т/га 1998 р. – 2,17; 1999 р. – 1,33; 2000 р. – 1,96         

Еліта 

1998 8,72 9,98 7,58 

1999 18,77 15,95 12,27 

2000 10,21 11,55 8,73 

серед. 12,57 12,49 9,53 

НІР 0,05, т/га 1998 р. – 1,52; 1999 р. – 2,59; 2000 р. – 1,38 
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         Рис. 5.7. Урожайність картоплі в насінницьких розсадниках за 

різних схем отримання еліти, т/га 

 

Перевага пояснюється більшою густотою стояння рослин у варіанті. На 

наступних етапах продуктивність картоплі в дослідних варіантах 

вирівнюється, але і в розсаднику супереліти, і в розсаднику еліти зберігається 

перевага власного матеріалу над отриманим з південного Полісся і становить 

відповідно 21,3-35,1 та 31,1-31,9%.  

Урожайність еліти, одержаної за півтора роки польового 

репродукування не нижче, ніж при розмноженні матеріалу впродовж трьох 

років (дослідження 1993, 1995, 1996 рр.), тобто скорочена схема дозволяє 

мати коефіцієнт розмноження, що забезпечує подальший процес насінництва. 

Еліта від завезеної супер-супереліти як за кількістю, так і за масою 

мала більший вміст насіннєвої фракції (табл. 5.10), хоча цей показник досить 

умовний для двоврожайної культури, оскільки на посадку використовуються 

бульби всіх фракцій, за виключенням менше 20 г. 
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Таблиця 5.10 

Показники якості еліти картоплі сорту Незабудка, відтвореної за 

різними схемами насінницького процесу, 1998-2000 рр. 

Спосіб одержання вихідних 

мінібульб від мікробульб 

in vitro 

Вміст насіннєвої 

фракції, % 
Вміст у бульбах, % 

по 

кількості 
по масі 

сухих 

речовин 
крохмалю 

Восени попереднього року в 

теплиці 
38,2 33,9 16,7 8,8 

Весною поточного року в теплиці 35,8 30,5 17,1 9,0 

Супер-супереліта Інституту 

картоплярства 
44,0 40,3 16,9 8,7 

 

Більш висока ефективність використання скороченої схеми створення 

власної еліти на півдні в порівнянні з аналогічним матеріалом від завезеної 

супер-супереліти підтверджується економічними розрахунками, які 

здійснювали, виходячи з ціни 5,42 грн за одну мікробульбу in vitro, 

технологічних витрат на вирощування згідно норм та розцінок при 

виробництві картоплі в ІЗЗ НААН, цін на ресурси (паливно-мастильні 

матеріали, комплектуючі матеріали системи зрошення, добрива, пестициди 

та хімікати, зрошувальну воду) згідно технологічних карт 2015 р. Для  

порівняння брали однакову кількість вихідного матеріалу (по 5 тис. 

мікробульб). 

Собівартість еліти при використанні скороченої схеми відтворення, де   

вихідним матеріалом є мінібульби вирощені від мікробульб in vitro в 

закритому ґрунті, на 17 та 37% була нижча, ніж від супер-супереліти, 

одержаної з південного Полісся (табл. 5.11). 

Отже, урожайність еліти, одержаної на півдні від вихідних мінібульб 

вирощених в закритому ґрунті з мікробульб культури in vitro на 31,1-31,9% 

перевищувала продуктивність відповідного матеріалу від привозної супер-

супереліти та забезпечувала на 17-37% нижчу собівартість та найвищий 

рівень рентабельності виробництва 228-332%. Скорочення процесу 
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створення еліти картоплі на півдні України в умовах двоврожайної культури 

до півтора року польового репродукування за рахунок розсадників 

випробування та розмноження, забезпечило необхідний обсяг насіннєвого 

матеріалу для подальшого  насінницького процесу.      

Таблиця 5.11 

Економічна ефективність вирощування еліти  картоплі за скороченої 

схеми насінництва 

Спосіб одержання 

вихідних мінібульб від 

мікробульб 

in vitro 

Витрати, 

тис. 

грн/га 

Собівар-

тість, 

тис. 

грн/т 

Умовний 

чистий 

прибуток, 

тис. грн/га 

Рентабель-

ність, % 

Восени попереднього року 

в теплиці 
22,3 2,44 51 228 

Весною поточного року в 

теплиці 
17,7 1,85 59 332 

Супер-супереліта 

Інституту картоплярства 
20,2 2,94 35 172 

    

5.3. Ефективність різних схем відтворення еліти картоплі 

 

Подальші дослідження в напрямку створення власного насінництва 

картоплі на півдні дозволили зробити висновок, що особливої актуальності в 

процесі відтворення еліти набуває розробка найбільш ефективного способу 

отримання мінібульб від матеріалу культури in vitro в польових умовах [17].  

Для визначення найбільш ефективної схеми відтворення еліти у 2006-

2010 рр. були проведені відповідні дослідження. На вивчення були 

поставлені три схеми насінницького процесу, які відрізнялися методом 

отримання мінібульб з вихідних оздоровлених у мікроклональній лабораторії 

мікробульб сортів Кобза, Світанок київський та Явір. Перша схема 

передбачала вирощування картоплі з мікробульб до настання біологічної 

стиглості мінібульб у весняному садінні. В цій схемі з другого року 



172 
 

репродукування матеріалу здійснювалося двоврожайною культурою, 

починаючи з розсадника розмноження. Еліту одержували на третій рік 

репродукування в літньому садінні свіжозібраними бульбами (5 етапів 

насінницького процесу). 

Друга схема відрізнялася тим, що мінібульби в першому розсаднику 

збирали наприкінці червня і після обробки стимуляторами для переривання 

періоду спокою в цей же рік висаджували повторно в розсадник 

випробування. В наступному році репродукування проводили аналогічно, як 

і при першій схемі, але процес вже мав 6 етапів. 

За третьої схеми мінібульби з мікробульб вирощували в літній посадці і 

збирали у жовтні, в подальшому розмноження матеріалу відбувалось таким 

же чином, як і в першій схемі.  

У весняному садінні картоплю раннього сорту Кобза, 

середньораннього Світанок київський та середньостиглого сорту Явір 

вирощували в розсадниках отримання мінібульб, розмноження та супереліти; 

в літньому садінні – в розсадниках отримання мінібульб, випробування, 

супер-супереліти та еліти. 

Роки проведення досліджень значно різнилися за кліматичними  

умовами. Якщо вегетаційний період 2006 р. можна вважати типовим для 

півдня, то погодні умови 2007 р. були унікальними для регіону і вкрай 

несприятливими для вегетації картоплі весняного та літнього садіння. 2008 р. 

був сприятливим для вирощування картоплі весняного садіння. Умови 

вегетації картоплі літнього садіння 2009 р. були досить складними  - жарка та 

суха погода з незначними опадами та затяжними періодами посухи. 2010 р. 

характеризувався сприятливими погодними умовами для формування 

урожаю картоплі весняного садіння, але вкрай високі температури і посухи 

серпня обумовили ускладнення при отриманні повноцінних сходів 

свіжозібраних бульб картоплі. 
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В розсаднику одержання мінібульб з мікробульб in vitro, в середньому 

за роки досліджень, всі сорти забезпечили вищу врожайність в першій схемі, 

що пов’язано з тривалішим періодом вегетації та накопиченням більшої маси 

бульб при вирощуванні картоплі до біологічної стиглості (табл. 5.12, 5.13, 

5.14).  

В розсаднику випробування врожайність сортів Кобза і Явір була, 

відповідно,  на 3,76 та 1,78 т/га більшою, ніж у сорту Світанок київський. 

Таблиця 5.12 

Урожайність ранньостиглого сорту картоплі Кобза в   розсадниках 

різних схем насінницького процесу 

 

Розсадник 

Схема 

насінництва 

Урожайність бульб за роками, т/га 

2006 2007 2008 2009 2010 серед. 

Одержання 

мінібульб 

1 10,52 2,99 9,87 - - 7,79 

2 4,67 3,30 2,53 - - 3,50 

3 4,25 0,41 3,26 - - 2,64 

Випробування 2 12,36 1,04 13,57 - - 8,99 

Розмноження 

1 - 3,57 17,70 3,60 - 8,29 

2 - 1,76 13,07 9,18 - 8,00 

3 - 2,20 11,53 15,45 - 9,74 

 

Супер-

супереліта 

1 - 1,88 15,46 12,20 - 9,85 

2 - 5,02 19,02 15,25 - 13,10 

3 - 10,98 14,82 14,40 - 13,40 

 

Супереліта 

1 - - 7,22 5,49 17,42 10,04 

2 - - 11,95 11,35 13,58 12,29 

3 - - 11,11 10,83 21,78 14,57 

 

Еліта 

1 - - 17,66 14,54 9,25 13,82 

2 - - 17,84 14,36 7,63 13,28 

3 - - 18,68 17,27 12,13 16,03 

 

В розсаднику розмноження починає проявлятись перевага третьої 

схеми насінницького процесу, що передбачає вирощування картоплі з 

мікробульб in vitro у літній посадці.  
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Таблиця 5.13 

Урожайність середньораннього сорту картоплі Світанок київський в   

розсадниках різних схем насінницького процесу 

 

Розсадник 
Схема 

насінництва 

Урожайність бульб за роками, т/га 

2006 2007 2008 2009 2010 серед. 

Одержання 

мінібульб 

1 6,44 2,77 8,97 - - 6,06 

2 2,26 3,59 2,69 - - 2,85 

3 0,82 0,15 3,78 - - 1,58 

Випробування 2 6,56 0,60 8,56 - - 5,23 

 

Розмноження 

1 - 3,10 14,44 7,96 - 8,50 

2 - 3,22 10,38 8,91 - 7,50 

3 - 2,39 8,00 15,30 - 8,56 

Супер-

супереліта 

1 - 1,18 11,54 10,17 - 7,63 

2 - 1,82 12,72 13,38 - 9,31 

3 - 1,94 10,68 12,26 - 8,29 

Супереліта 
1 - - 12,10 7,34 14,52 11,32 

2 - - 13,07 7,91 17,15 12,71 

Супереліта 3 - - 11,93 7,09 20,09 13,04 

 

Еліта 

1 - - 12,17 12,40 4,90 9,82 

2 - - 12,28 12,95 3,23 9,49 

3 - - 11,66 11,24 1,85 8,25 

 

Таблиця 5.14 

Урожайність середньостиглого сорту картоплі Явір в   розсадниках 

різних схем насінницького процесу 

 
Розсадник 

Схема 
насінництва 

Урожайність бульб за роками, т/га 

2006 2007 2008 2009 2010 серед. 

Одержання 
мінібульб 

1 11,57 3,18 9,91 - - 8,22 
2 4,67 3,06 4,86 - - 4,20 

3 1,49 0,53 5,14 - - 2,39 
Випробування 2 11,81 2,94 6,28 - - 7,01 
 
Розмноження 

1 - 6,12 17,38 12,53 - 12,01 

2 - 4,38 15,11 12,58 - 10,69 
3 - 4,69 15,82 18,10 - 12,87 

 
Супер-супереліта 

1 - 7,67 12,34 11,77 - 10,59 
2 - 7,11 19,96 14,39 - 13,82 
3 - 8,45 16,66 12,55 - 12,55 

 
Супереліта 

1 - - 13,70 9,93 25,55 16,39 
2 - - 14,91 11,74 23,06 16,57 

3 - - 14,01 11,94 26,12 17,36 
 
Еліта 

1 - - 19,11 16,84 10,53 15,49 

2 - - 23,07 13,19 9,13 15,13 
3 - - 20,17 12,78 6,50 13,15 
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Таблиця 5.15 

Оцінка істотності урожаїв, отриманих в розсадниках різних схем 

насінницького процесу 

 

 

Найменша істотна різниця за ряд 

років (НІР0,5), т/га 

 

Розсадники 
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Часткових відмінностей по 

фактору 

А 1,02 0,60 1,38 2,15 0,71 2,09 

В 0,95 - 1,16 1,15 1,53 1,60 

Головних ефектів по фактору 
А 0,59 - 0,80 1,24 0,41 1,20 

В 0,55 - 0,67 0,67 0,88 0,92 

 

У сорту Кобза у цьому варіанті врожайність була на 17,5 та 21,8% 

вища, ніж в першому та другому варіантах (рис. 5.8),  а у сорту Явір – на 7,2 

та 20,4%. Сорт Світанок київський менш урожайний, ніж сорти Кобза і Явір, 

але перевага третьої схеми насінництва простежується і відносно цього 

сорту.  

 

Рис. 5.8. Урожайність картоплі ранньостиглого сорту Кобза в 

насінницьких розсадниках за різних схем отримання еліти, т/га 
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При вирощуванні в розсаднику супер-супереліти ранньо- та 

середньостиглого сорту суттєво більшу врожайність забезпечила схема, за 

якою мінібульби збирають наприкінці червня і після обробки стимуляторами 

для переривання періоду спокою в цей же рік висаджують повторно в 

розсадник випробування, а також схема, при якій мінібульби з мікробульб 

вирощують в літній посадці і збирають у жовтні. Прибавка врожайності 

порівняно з першою схемою відносно сорту Кобзі становить 3,25 та 3,55 т/га, 

Явір – 3,23 та 1,96 т/га, відповідно. Така ж тенденція простежується і щодо 

сорту Світанок київський (рис. 5.9). 

 

 

Рис. 5.9. Урожайність картоплі середньораннього сорту Світанок 

київський в насінницьких розсадниках за різних схем отримання еліти, 

т/га 

 

В розсаднику супереліти середньостиглий сорт Явір, в середньому по 

фактору, сформував на 35,7 і 36,3% вище врожай ніж сорти Кобза та 
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Світанок київський, відповідно (рис. 5.10). Схема насінницького процесу, за 

якою мінібульби з мікробульб вирощують в літній посадці і збирають у 

жовтні, в середньому по фактору, забезпечила істотну прибавку врожаю на 

8,2-19,2% у порівнянні з першою та другою схемами. Особливо чітко в 

розсаднику супереліти це простежується при вирощуванні ранньостиглого 

сорту – прибавка врожайності досягає 45,1% або 4,53 т/га. 

 

Рис. 5.10. Урожайність картоплі середньостиглого сорту Явір в 

насінницьких розсадниках за різних схем отримання еліти, т/га 

 

В розсаднику еліти третя схема насінництва забезпечила суттєво 

більшу врожайність ранньостиглого сорту Кобза  – на 2,75 та 2,21 т/га у 

порівнянні з другою та першою, відповідно. При садінні мікробульб in vitro 

середньостиглого сорту Явір в літню посадку отримано на 15,1 та 13,1% 

нижче врожай мінібульб, ніж при вирощуванні їх до біологічної стиглості та  

при  ранньому збиранні і повторному їх садінні в розсадник випробування. 

Така ж тенденція відмічена на середньоранньому сорті Світанок київський. В 
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середньому по фактору, цей сорт сформував в розсаднику еліти, відповідно, 

на 5,19 та 5,40 т/га (36,1 і 37,0%) нижчу врожайність, ніж ранньостиглий сорт 

Кобза та середньостиглий Явір, відповідно. В середньому по фактору, 

отримано практично однакову врожайність за всіма схемами насінницького 

процесу.  

Економічний аналіз виробництва еліти за різними  схемами показав, що 

найкращі економічні показники: собівартість 1,25; 2,37; 0,95 тис. грн/т  та 

рівень рентабельності – 299, 111, 427% відповідно за сортами Кобза, 

Світанок київський, Луговська забезпечила друга схема насінницького 

процесу (табл. 5.16).   

Таблиця 5.16 

Економічна ефективність вирощування еліти  картоплі за різних схем 

насінництва, 2006-2010 рр. 

Спосіб одержання вихідних мінібульб від мікробульб in 

vitro (В) 

В
и
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и
, 
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о
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н
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, 
%

 

Кобза (А), ранньостигла група 

Весняне садіння, збирання при біологічній стиглості  15,32 1,70 29,7 194 

Весняне садіння, збирання наприкінці червня та літнє 

садіння в розсадник випробування після обробки 

стимуляторами для переривання періоду спокою  

11,83 1,25 35,4 299 

Літнє садіння, збирання у жовтні 20,32 1,71 39,2 193 

Світанок київський (А), середньорання група 

Весняне садіння, збирання при біологічній стиглості  17,32 2,69 14,9 86 

Весняне садіння, збирання наприкінці червня та літнє 

садіння в розсадник випробування після обробки 

стимуляторами для переривання періоду спокою 

15,41 2,37 17,1 111 

Літнє садіння, збирання у жовтні 41,82 7,60 -14,3 -34 

Явір (А), середньостигла група 

Весняне садіння, збирання при біологічній стиглості  12,92 1,09 46,3 358 

Весняне садіння, збирання наприкінці червня та літнє 

садіння в розсадник випробування після обробки 

стимуляторами для переривання періоду спокою  

11,12 0,95 47,5 427 

Літнє садіння, збирання у жовтні 18,07 1,77 33,0 182 



179 
 

Отже, при вирощуванні насіннєвого матеріалу картоплі високих 

репродукцій на півдні України за сукупністю показників найбільш 

ефективною є схема насінницького процесу, згідно з якою мінібульби 

збирають наприкінці червня і після обробки стимуляторами для переривання 

періоду спокою в цей же рік висаджують повторно в розсадник 

випробування. 

 

5.4. Порівняльна оцінка продуктивності власної та завезеної еліти 

картоплі при репродукуванні насіннєвого матеріалу за двоврожайної 

культури 

 

Дослідженнями Інституту зрошуваного землеробства доведено, що 

еліта картоплі, одержана на півдні України, з використанням 

біотехнологічних методів оздоровлення вихідного матеріалу та методу 

двоврожайної культури при подальшому його польовому репродукуванні не 

поступається за своїми продуктивними та якісними характеристиками еліті, 

яка вирощена в регіоні традиційного насінництва картоплі. Рівень ураженості 

рослин вірусними та іншими хворобами навіть нижчий, ніж у завезеного 

матеріалу, а адаптованість до складних умов вирощування значно вища. 

Щоб виявити, як за подальшого репродукування еліти, що одержана 

безпосередньо на півдні та в південному Поліссі, змінюються продуктивні та 

якісні показники, нами у 1996-2000 рр. було проведено методом 

розщеплених ділянок трифакторний польовий дослід [82, 217]. Розмноження 

до шостої репродукції ранньостиглого сорту Незабудка, середньораннього 

Світанок київський і середньостиглого Луговська проводили у двоврожайній 

культурі. У весняній посадці зі збиранням у кінці червня отримували бульби 

першої, третьої і п’ятої репродукцій, у літній посадці свіжозібраними 

бульбами – другої, четвертої та шостої репродукцій. 
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Погодні умови 1996 р. були дуже складними навіть для півдня. Високі 

температури, низька вологість повітря, значний недобір опадів 

характеризували вегетаційний період весняного та літнього садіння картоплі. 

Уже в першу декаду травня температура на поверхні ґрунту сягала 57
0
С, а 

весь період вегетації сортів картоплі при весняному садінні, коли рослини 

формували врожай, складав лише місяць, тому рівень їх продуктивності був 

низьким. Умови 1997, 1998 і 2000 рр. слід вважати типовими для регіону. У 

1999 р. травневі приморозки та наступна спека і повітряна посуха в червні не 

дозволили реалізувати рослинам потенційні продуктивні можливості, а в 

літній посадці свіжозібраними бульбами вирішальну роль відіграло 

зрошення: вчасно зроблені поливи дозволили одержати повні і дружні сходи 

і забезпечили добрий розвиток рослин. 

Весною елітний матеріал різного походження висаджували на початку 

квітня. Фізіологічно більш молоді бульби, одержані в літніх посадках на 

півдні, забезпечили появу сходів дещо пізніше, ніж завезене насіння від 

весняного садіння в південному Поліссі: у рослин сорту Незабудка сходи 

з’явились, у середньому, на 6 днів пізніше, Світанок київський – на 4, 

Луговська – на 5 днів. Повільніше відбувався на першому етапі і розвиток 

рослин від «південної» еліти. Але, починаючи з висоти 10-15 см, у цих 

рослинах прискорюються процеси росту та розвитку і до фази бутонізації 

матеріал різного походження вирівнювався.  

Результати обліку урожаю показали, що в першій репродукції сорт 

Незабудка забезпечив практично однакову урожайність як від власної еліти – 

11,04 т/га, так і від еліти Інституту картоплярства – 10,71 т/га (табл. 5.17). 

Дещо нижча урожайність від власної еліти у сортів Світанок київський та 

Луговська, але різниця знаходилась в межах похибки досліду і становила, 

відповідно, 1,0 і 1,09 т/га. У другій репродукції простежувалась перевага в 

продуктивності матеріалу від власної еліти у сортів Незабудка та Луговська, 

прибавка складала 1,77 і 1,19 т/га або 24,2 і 20,1%, відповідно. Сорт Світанок 
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київський сформував урожайність на 1,21 т/га вищу від завезеної еліти. За 

вмістом у бульбах крохмалю не простежувалась залежність від походження 

садивного матеріалу. За кількістю рослин, що мають ознаки ураженості 

вірусними хворобами та інфекцію у латентній формі, також не можна було 

надати перевагу тому чи іншому матеріалу. 

 Таблиця 5.17 

Показники продуктивності та якості I та II репродукцій картоплі 

залежно від походження еліти, 1996-1998 рр. 
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візуальною 

сероло-

гічною 

Незабудка 
ІК 

I 

10,71 53,7 51,4 10,5 0,09 0 

ІЗЗ 11,04 42,7 42,0 10,5 0,38 1,1 

Світанок 

київський 

ІК 10,02 49,9 63,8 10,2 0,38 3,3 

ІЗЗ 9,02 53,1 61,6 10,2 0,26 0,83 

Луговська 
ІК 9,86 61,0 70,2 10,4 0,48 0,17 

ІЗЗ 8,77 51,8 51,8 11,0 0,55 0,08 

Незабудка 
ІК 

II 

7,31 35,2 39,2 10,1 0,5 3,3 

ІЗЗ 9,08 34,2 32,3 10,2 0,04 6,7 

Світанок 

київський 

ІК 6,77 36,9 32,2 9,3 0,87 1,7 

ІЗЗ 5,56 37,2 38,2 9,2 1,35 0 

Луговська 
ІК 5,92 41,7 34,7 10,2 0,61 0 

ІЗЗ 7,11 36,0 34,7 10,2 0,17 3,3 

НІР0,5, т/га  1996р. 1997р 1998р.    

I репродукція  1,40 1,98 2,14    

II репродукція  1,60 0,92 1,16    

 

Примітка: ІК – Інститут картоплярства НААН 

ІЗЗ – Інститут зрошуваного землеробства НААН  

 

Урожайність бульб у третій репродукції більшою мірою залежала від 

сорту. У середньому за варіантами походження ранньостиглий сорт 
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Незабудка сформував урожайність до кінця червня на 14,2% вищу, ніж 

середньоранній Світанок київський і на 28,8% - ніж середньостиглий сорт 

Луговська (табл. 5.18). У всіх сортів спостерігається тенденція до зростання 

продуктивності від матеріалу, що походить  від власної еліти: у сорту 

Незабудка перевага становить 11,1; Світанок київський – 13,1; Луговська – 

4,9%. Аналогічні результати одержано в четвертій репродукції. Накопичення 

інфекції в матеріалі не відбувалось.  

Таблиця 5.18 

Показники продуктивності та якості III та IV репродукцій картоплі 

залежно від походження еліти, 1997-1999 рр. 

С
о
р
т 
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я
 

ел
іт
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Р
еп
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о
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к
ц
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, 
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Вміст 

насіннєвої 

фракції, % 
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м
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т 
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у
л

ь
б
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к
р
о
х
м
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ю

, 
%

 Уражено рослин вірусними 

хворобами, %, за оцінкою 

за
 к

іл
ь
- 

к
іс

тю
 

за
 м

ас
о
ю

 

в
із

у
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ь
- 

н
о
ю

 

се
р
о
л
о

-

гі
ч

н
о
ю

 

Незабудка 
ІК 

III 

11,76 54,5 49,3 9,7 0 3,3 

ІЗЗ 13,07 56,7 51,5 9,4 0,33 0 

Світанок 

київський 

ІК 10,01 53,3 59,3 8,9 0 0 

ІЗЗ 11,32 53,2 66,8 9,1 0 0 

Луговська 
ІК 8,63 51,6 51,1 8,7 0,33 3,3 

ІЗЗ 9,05 60,9 62,8 9,4 0 0 

Незабудка 
ІК 

IV 

10,42 42,1 41,8 9,5 0 0 

ІЗЗ 11,24 42,2 42,7 9,5 1,33 6,7 

Світанок 

київський 

ІК 8,75 37,8 31,5 9,7 0 0 

ІЗЗ 8,86 40,8 33,7 9,3 1,54 13,3 

Луговська 
ІК 

IV 
7,61 38,4 31,5 9,8 0,33 0 

ІЗЗ 8,54 40,6 30,9 9.3 0 0 

НІР0,5, т/га  1997р. 1998р. 1999р.    

III репродукція  1,98 2,14 1,26    

IV репродукція  1,16 1,16 1,34    
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Під час вирощування п’ятої та шостої репродукцій зберігалась 

тенденція зростання продуктивності матеріалу від еліти, створеної на півдні 

України (табл. 5.19).  

Таблиця 5.19 

Показники продуктивності та якості V та VI репродукцій картоплі 

залежно від походження еліти, 1998-2000 рр. 
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Незабудка 
ІК 

V 

13,26 51,4 41,2 9,2 0 6,7 

ІЗЗ 13,60 47,0 47,6 8,8 0 3,3 

Світанок 

київський 

ІК 9,24 61,5 75,2 8,9 0 3,3 

ІЗЗ 10,36 60,7 64,9 8,7 0,33 0 

Луговська 
ІК 8,91 48,6 43,0 9,4 0,80 0 

ІЗЗ 10,02 55,6 50,4 9,1 0 3,3 

Незабудка 
ІК 

VI 

10,77 40,2 39,3 9,2 0,37 6,7 

ІЗЗ 10,17 40,4 38,2 8,6 0 0 

Світанок 

київський 

ІК 7,97 44,4 38,1 9,2 0,97 6,7 

ІЗЗ 8,07 49,3 50,5 9,0 1,34 0 

Луговська 
ІК 3,76 44,3 43,3 8,6 0 0 

ІЗЗ 5,06 52,6 54,2 9,0 0 6,7 

НІР0,5, т/га  1997р. 1998р. 1999р.    

V репродукція  2,14 1,26 0,74    

VI репродукція  1,16 1,34 1.73    

 

На третій рік репродукування у двоврожайній культурі не 

спостерігалось зростання кількості рослин, уражених вірусними хворобами 

та тих, що містили інфекцію в латентному стані, тобто не простежувавсь 

процес прискореного виродження матеріалу. Коливання продуктивності 

рослин під час репродукування пов’язане, в основному, з типом садіння. Як 
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правило, при весняному садінні урожаї вищі, ніж при літньому (рис. 5.11, 

5.12).  

 

Рис. 5.11. Вплив репродукування насіннєвого матеріалу різного 

походження в двоврожайній культурі на продуктивність ранньостиглого 

сорту картоплі Незабудка 

 

 

Рис. 5.12. Вплив репродукування насіннєвого матеріалу різного 

походження в двоврожайній культурі на продуктивність ранньостиглого 

сорту картоплі Світанок київський 
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Порівнюючи урожаї весняного садіння, слід сказати, що 

продуктивність усіх сортів п’ятої репродукції, у середньому за варіантами 

походження, не нижча, а навіть дещо вища за першу репродукцію. Те ж 

спостерігається і під час літнього садіння. Виняток тут становить лише сорт 

Луговська, у якого урожайність у шостій репродукції знижувалась порівняно 

з урожаєм другої репродукції на 32,4% (рис. 5.13).  

 

Рис. 5.13. Вплив репродукування насіннєвого матеріалу різного 

походження в двоврожайній культурі на продуктивність ранньостиглого 

сорту картоплі Луговська 

 

Одержані результати свідчать, що вирощування картоплі в 

двоврожайній культурі дозволяє подовжити строк використання насіннєвого 

матеріалу до наступного сортооновлення порівняно з рекомендованим на 2-3 

і більше років залежно від сорту. Насіннєвий матеріал I-VI репродукцій, 

одержаний у двоврожайній культурі від еліти, що створена в умовах півдня 

України, за показниками продуктивності та якості не поступається матеріалу 

від еліти, вирощеної в південному Поліссі.  
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5.5. Регіональна система насінництва картоплі вищих категорій на 

основі використання методів біотехнології та двоврожайної культури 

 

Використання біотехнологічного методу створення вихідного 

оздоровленого матеріалу і наступного його розмноження методом 

двоврожайної культури дозволяє одержувати на півдні еліту, яка за своїми 

продуктивними та якісними показниками не поступається відповідній 

категорії матеріалу, отриманого в регіоні традиційного насінництва картоплі.  

Дослідження Інституту зрошуваного землеробства НААН довели 

принципову можливість і економічну доцільність створення насіннєвого 

матеріалу картоплі вищих категорій в регіоні, який вважали для цього 

непридатним (рис. 5.14).  

 

 

Рис. 5.14. Вирощування насіннєвого матеріалу картоплі вищих 

категорій в Інституті зрошуваного землеробства НААН на краплинному 

зрошенні 
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Розроблено схему відтворення еліти картоплі на півдні України за три 

роки польового репродукування, яка затверджена рішенням Координаційно-

методичної ради Наукового центру з проблем картоплярства від 13.09.1997 р. 

(протокол №1) та ввійшла до "Положення про насінництво картоплі" (патент 

України № 24910 А від 06.10.1998 р.) з наданням права на відтворення еліти 

Інституту зрошуваного землеробства НААН [121].   

Для уникнення повторного інфікування оздоровлених рослин 

вірусними хворобами при польовому репродукуванні та стримання процесу 

негативного впливу жорстких екологічних умов на картоплю було проведено 

скорочення терміну польового репродукування і розроблена півторарічна 

схема насінницького процесу, яка захищена патентом  України № 39772 А 

від 02.03.2001 р. [23]. Високі показники продуктивності і якості власної еліти 

зберігаються до 6 репродукції, тобто впродовж 3 років. 

Подальшим етапом наукового забезпечення галузі картоплярства є 

створення системи насінництва картоплі ранніх та середньоранніх сортів 

безпосередньо в регіоні [14, 20, 22, 30, 105-107, 109, 343]. Надання Інституту 

зрошуваного землеробства НААН права на відтворення еліти слід вважати за 

основу для створення регіональної системи насінництва картоплі. Щорічно в 

Інституті вирощується від 100 до 500 т картоплі вищих категорій (табл. 5.20).  

Розмноженням елітного матеріалу, який одержує наукова установа, 

повинні займатись на постійній основі насінницькі господарства, які 

спеціалізуються на виробництві сортового репродукційного матеріалу та 

мають право на його вирощування і реалізацію. Вони повинні забезпечувати 

прискорене розмноження насіння картоплі, збереження та підтримку його 

сортової чистоти, продуктивних ознак та посівних якостей.  Подальшим 

розмноженням матеріалу повинні займатись репродукційні спеціалізовані 

господарства при суворому державному контролі за якістю насіннєвої 

продукції. 
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Таблиця 5.20  

Виробництво насіннєвої картоплі вищих категорій в Інституті 

зрошуваного землеробства НААН 

Категорія 

насіння 

Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Мікробульби 

від рослин in 

vitro, шт. 

59000 70994 54155 54873 40544 43517 33455 26333 29760 

Мінібульби, т 1,577 0,208 0,832 0,980 0,910 0,950 0,960 0,710 0,730 

Первинне, т 11,343 16,086 8,22 40,95 20,97 24,34 23,79 23,61 22,39 

Добазове,т, в 

т.ч.: 
296,3 70,018 215,53 104,66 152,24 78,36 115,76 243,51 170,6 

супер-

супереліта 
25,1 34,48 10,72 59,05 8,71 16,59 51,24 37,65 19,56 

супереліта 271,2 35,538 204,81 45,61 143,53 61,77 64,52 205,86 151,04 

Базове,т 79,0 15,33 264,77 35,47 11,28 71,88 78,3 106,05 21,08 

Всього,т 388,22 101,642 489,352 182,06 185,4 175,53 218,81 373,88 214,8 

 

Такі господарства мають бути забезпечені зрошуваною землею в 

обсягах, що дозволять вирощувати картоплю весняного і літнього садіння в 

сівозміні з поверненням на місце вирощування не раніше, ніж через 3-4 роки і 

зберігати просторову ізоляцію між першою і другою посадками не менше   

500 м.  

В процесі створення системи виникає ряд проблем, що потребують 

вирішення. Зокрема, дуже гостро постає питання захисту картоплі від хвороб 

і шкідників; контролю за якістю насіннєвого матеріалу на всіх етапах його 

створення; сертифікації та захисту насіннєвих бульб від фальсифікації; 

необхідності створення ринку збуту насіннєвої продукції, цінової політики, 

організації навчання фахівців з насінництва особливостям процесу одержання 

і обробітку насіннєвого матеріалу і таке ін.   

Обов’язковою умовою при виробництві репродукційного насіннєвого 

матеріалу є використання методу двоврожайної культури. Для кращого 
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збереження картоплі від повторного ураження вірусними хворобами бажано, 

щоб господарство вирощувало лише насіннєвий матеріал. 

Схема розмноження еліти має наступний вигляд: 1-й рік – весняне 

садіння еліти і одержання в кінці червня насіннєвих бульб першої 

репродукції, які після сортування та обробки стимуляторами росту для 

переривання періоду спокою висаджують в літню посадку для отримання в 

жовтні бульб другої репродукції; на другий рік за таким же способом 

вирощують в весняному садінні третю, в літньому садінні четверту 

репродукцію. Виробникам насіннєвої картоплі в процесі вирощування слід 

дотримуватись вимог технології та методики насінницького процесу, 

ретельно зберігати сортову чистоту матеріалу, його продуктивні та якісні 

показники, вести необхідну документацію за затвердженими формами, нести 

відповідальність за матеріал, що підлягає реалізації. 

Одержаний насіннєвий матеріал виробник реалізує колективним 

господарствам, фермерам та власникам садових і присадибних ділянок для 

вирощування картоплі на продовольчі цілі або з метою одержання насіннєвих 

бульб для власних потреб без права реалізації. Для весняного садіння 

використовують матеріал другої і четвертої репродукцій, тобто лише від 

літнього садіння, для літніх посадок використовують бульби першої і третьої 

репродукцій. Схему системи насінництва картоплі для південного регіону 

наведено на рисунку 5.15. При використанні еліти з інших регіонів, схема 

внутрішньогосподарського насінництва зберігається. При репродукуванні 

матеріалу лише в весняних посадках – сортооновлення слід проводити 

щорічно. 

Отже, виробництво продовольчої продукції  картоплі в південному 

Степу конкурентоздатне в порівнянні з більш сприятливими за кліматичними 

умовами регіонами лише при наявності власної системи насінництва, яке 

основане на відтворенні оздоровленого вихідного матеріалу і розмноженні 

його біотехнологічними методами і в двоврожайній культурі.  
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Рис. 5.15. Система насінництва картоплі для півдня України

Наукова установа 

Первинне насінництво Добазове та базове насінництво 
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вихідного матеріалу 
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мінібульб з мікробульб 

та розсади in vitro 

Супер-

супереліта 

– літня 

посадка 

мінібульб 

Супереліта – 

весняне 

садіння, 

збирання в 

кінці червня 

Еліта – літнє 

садіння 

свіжозібраними 

бульбами, 

збирання в 

жовтні 

Насінницькі господарства – базове та репродукційне насінництво 

Перша репродукція – весняне 

садіння, збирання в кінці 

червня 

 

Друга репродукція – літнє 

садіння свіжозібраними 

бульбами 

Третя репродукція – весняне 

садіння, збирання в кінці 

червня 

Виробники продовольчої 
картоплі і насіннєвих бульб 
для власних потреб – весняне 
садіння, раннє збирання 

Виробники насіннєвих бульб для власних потреб і 

продовольчої картоплі для споживання в зимово-

весняний період – літнє садіння свіжозібраними 

бульбами або бульбами від минулорічної літньої 

посадки 

Виробники насіннєвих бульб для власних потреб і 

продовольчої картоплі для осіннє-зимового 

споживання – літнє садіння свіжозібраними або 

бульбами від минулорічного літнього садіння 

Супер-супереліта – літнє 

садіння свіжозібраними 

бульбами, збирання в 

жовтні 

Супереліта – весняне 

садіння, збирання в 

кінці червня 

Еліта – літнє садіння 

свіжозібраними бульбами, 

збирання в жовтні 

3-х річна схема 

насінництва 

1,5-річна схема 

насінництва 

Отримання мінібульб з мікробульб in vitro 

в польових умовах, весняне садіння, 

збирання в кінці червня  

Розсадник 
розмноження – 

весняне садіння, 
збирання в кінці 

червня 

Розсадник 

випробування – 

весняна посадка 

мінібульб 

Четверта репродукція – літнє 

садіння свіжозібраними бульбами 



 
 

Система насінництва картоплі на півдні України повинна включати в 

себе Інститут зрошуваного землеробства НААН, де оздоровлюється і 

відтворюється до еліти вихідний матеріал та мережу репродукційних 

спеціалізованих господарств при суворому контролі з боку держави за якістю 

насіннєвої продукції. Потрібно створити інформаційно-консультаційний 

центр для забезпечення потреб виробників в інформації по застосуванню 

новітніх технологій виробництва продовольчої і насіннєвої продукції, 

спеціалізованої підготовки кадрів для галузі картоплярства. 

Створення власної системи насінництва дозволить значною мірою 

забезпечити виробника продовольчої продукції якісним насіннєвим 

матеріалом та  відмовитись від перевезень продукції з інших регіонів, тобто 

зробити галузь картоплярства на півдні України більш автономною і 

економічно прибутковою. 

 

Висновки до розділу 5 

 

За результатами досліджень, спрямованих на розробку насінницького 

процесу відтворення еліти та регіональної системи насінництва картоплі 

вищих категорій на основі оздоровленого біотехнологічними методами 

вихідного матеріалу за двоврожайної культури в умовах півдня України 

встановлено, що: 

1. Еліта картоплі, одержана на півдні України за трирічною схемою 

насінництва на основі розмноження вихідного, оздоровленого 

біотехнологічними методами, матеріалу в двоврожайній культурі, не 

поступається за продуктивними та насіннєвими якостями еліті від супер-

супереліти, одержаної в регіоні зі сприятливими умовами для вирощування 

картоплі. 

2. Найбільш ефективними за трирічною схемою насінництва слід 

вважати способи відтворення еліти, де вихідний матеріал для розсадника 



192 
 

випробування формується на основі мінібульб від рослин або мікробульб     

in vitro, одержаних в умовах закритого ґрунту, собівартість еліти при цьому 

на 7,4-15,4% нижча від одержаної з південного Полісся.      

3. Еліта, одержана на півдні за півторарічною схемою насінництва від 

вихідних мінібульб, що вирощені в закритому ґрунті з мікробульб культури 

in vitro на 31,1-31,9% перевищує продуктивність відповідного матеріалу від 

завезеної супер-супереліти та забезпечує на 17-37% нижчу собівартість та 

найвищий рівень рентабельності виробництва 228-332%. 

4. Скорочення процесу створення еліти картоплі на півдні України в 

умовах двоврожайної культури до півтора року польового репродукування за 

рахунок розсадників випробування та розмноження, забезпечує необхідний 

обсяг насіннєвого матеріалу для подальшого  насінницького процесу.         

5. При вирощуванні насіннєвого матеріалу картоплі високих категорій 

на півдні України за сукупністю показників найбільш ефективною є схема 

насінницького процесу, за якою мінібульби збирають наприкінці червня і 

після обробки стимуляторами для переривання періоду спокою в цей же рік 

висаджують повторно в розсадник випробування. Собівартість і рівень 

рентабельності при цьому становить 1,25; 2,37; 0,95 тис. грн/т  та 299, 111, 

427%, відповідно, за сортами Кобза, Світанок київський, Луговська. 

6. Вирощування картоплі в двоврожайній культурі в південному регіоні 

дозволяє подовжити строк використання насіннєвого матеріалу до 

наступного сортооновлення порівняно з рекомендованим щорічним на 2-3 і 

більше років, залежно від сорту. 

7. Насіннєвий матеріал картоплі I-VI репродукцій, одержаний у 

двоврожайній культурі від еліти, що створена в умовах півдня України, за 

показниками продуктивності та якості не поступається матеріалу від еліти, 

вирощеної в південному Поліссі. 

8. Виробництво продовольчої продукції  картоплі в південному Степу 

конкурентоздатне в порівнянні з більш сприятливими за кліматичними 
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умовами регіонами лише при наявності власної системи насінництва, яка 

основана на відтворенні оздоровленого вихідного матеріалу і розмноженні 

його біотехнологічними методами і в двоврожайній культурі.  

9. Система насінництва картоплі на півдні України повинна включати в 

себе Інститут зрошуваного землеробства НААН, де оздоровлюється і 

відтворюється до супер-супереліти вихідний матеріал та мережу елітгоспів і 

репродукційних господарств на основі наукових та дослідних господарств 

системи НААН, великих спеціалізованих господарств різних форм власності 

при суворому державному контролі за якістю насіннєвої продукції. Потрібно 

створити інформаційно-консультаційний центр для забезпечення потреб 

виробників в інформації по застосуванню новітніх технологій виробництва 

продовольчої і насіннєвої продукції, спеціалізованої підготовки кадрів для 

галузі картоплярства.  

10.Створення власної системи насінництва дозволить значною мірою 

забезпечити виробника продовольчої продукції якісним насіннєвим 

матеріалом та  відмовитись від перевезень продукції з інших регіонів, тобто 

зробити галузь картоплярства на півдні України більш автономною і 

економічно прибутковою. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наукові праці, 

які розміщені в списку використаних джерел під номерами: [14, 17, 20-22, 30, 

60, 72, 82, 95, 96, 105, 106, 109, 120, 176, 188, 217, 218, 294, 343].  
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РОЗДІЛ 6 

ВІДТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ, 

ОЗДОРОВЛЕНОГО В КУЛЬТУРІ МЕРИСТЕМ IN VITRO, В 

ПЕРВИННИХ ЛАНКАХ НАСІННИЦЬКОГО ПРОЦЕСУ  

 

Використання оздоровленого вихідного матеріалу для створення еліти 

в поєднанні з методом двоврожайної культури при подальшому його 

розмноженні, дозволяє організувати ефективну систему насінництва і в 

нетипових для вирощування картоплі умовах, зокрема на півдні. 

Основними складовими системи насінництва є первинне, добазове та 

базове насінництво. Створення насіннєвої картоплі вищих категорій в умовах 

півдня на сучасному етапі розвитку біологічної науки можливо лише при 

поєднанні біотехнологічних методів оздоровлення вихідного матеріалу 

(термо- і хемотерапії, апікальної меристеми) та методу двоврожайної 

культури при подальшому його польовому репродукуванні [71, 273]. У 

південному регіоні єдиним виробником оздоровленого вихідного матеріалу, 

добазового та базового насіння картоплі, що використовує при відтворенні 

еліти унікальне поєднання цих методів є Інститут зрошуваного землеробства 

НААН. На основі проведених досліджень була доведена принципова 

можливість та економічна доцільність вирощування насіннєвого матеріалу 

картоплі безпосередньо в регіоні та розроблена трирічна схема насінницького 

процесу, яка ввійшла до "Положення про насінництво картоплі" (патент 

України № 24910 А від 06.10.1998 р.) [121]. Насіння картоплі вищих 

репродукцій, створене в умовах півдня, за продуктивними та якісними 

характеристиками не поступається відповідній категорії бульб, отриманій в 

регіонах традиційного картоплярства [71, 96, 370]. Високі показники 

продуктивності і якості власної еліти зберігаються до 6 репродукції, тобто 

впродовж 3 років. 
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Однак, ще потребують подальшого уточнення питання наукового 

обґрунтування та розробки заходів оптимізації процесу отримання насіння 

картоплі вищих категорій, зокрема, технологічного процесу та базових 

принципів відтворення в первинних ланках насінництва для підвищення 

продуктивності оздоровленого в культурі in vitro вихідного матеріалу.  

 

6.1.  Способи ефективного виведення свіжозібраних мікробульб  

in vitro зі стану фізіологічного спокою 

 

В 2004-2006 рр. досліджувалась ефективність обробки свіжозібраних 

мікробульб стимулюючими розчинами для підвищення їх схожості, які 

складались з таких інгредієнтів: тіосечовина, моноциклічна тіосечовина, 

калій роданистий, бурштинова кислота, гіберелін та рацел. За контроль 

використовували чотирикомпонентний розчин для переривання періоду 

спокою: 10 г/л тіосечовини + 10 г/л калію роданистого + 20 мг/л бурштинової 

кислоти + 5 мг/л гібереліну. Обробку мікробульб проводили в лабораторних 

умовах перед весняною та літньою посадками в полі. Кількість пророслих 

мікробульб підраховували через 7, 12 та 18 днів. 

Результати досліджень показали, що на 7 день від обробки мікробульб 

ранньостиглого сорту картоплі Садко стимулюючими розчинами при 

весняному пророщуванні максимальний ефект спостерігався на 

контрольному варіанті, де проросло 34,3% мікробульб (табл. 6.1). При 

використанні стимулюючих розчинів у складі: 10 г/л тіосечовини + 10 г/л 

калію роданистого + 5 мг/л  гібереліну та 1 г/л моноциклічної тіосечовини +     

10 г/л калію роданистого + 5 мг/л гібереліну кількість пророслих мікробульб 

практично рівнялась контролю – 31,8 та 30,9%, відповідно. На всіх інших 

варіантах пробудження вічок у мікробульб не перевищувало 25-29%. На 12 

день досліджувані варіанти не мали переваги над контролем – кількість 

пророслих мікробульб тут становила 71,4%.  
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Таблиця 6.1 

Дія стимулюючих розчинів на виведення свіжозібраних мікробульб         

in vitro ранньостиглого сорту картоплі Садко зі стану фізіологічного 

спокою при весняному пророщуванні, 2004-2006 рр. 

№
№

 в
ар

. 

Склад стимулюючого розчину для обробки свіжозібраних 

мікробульб in vitro 

Проросло мікробульб, 

% на день 

ті
о
се

ч
о

-

в
и

н
а,

 г
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о
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о
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о
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о
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л
 

гі
б
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ін
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м
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л
 

р
ац

ел
, 
м

г/
л

 

7-й 12-й 18-й 

1 10 - 10 20 5 - 34,3 71,4 90,0 

2 - 10 - - - - 3,3 15,7 48,9 

3 - 5 - - - - 0 9,5 24,5 

4 - 1 - - - - 1,7 14,5 40,6 

5 - 10 10 20 5 - 14,1 44,9 67,2 

6 - 5 10 20 5 - 8,3 31,9 60,8 

7 - 1 10 20 5 - 25,0 55,7 83,1 

8 - - - - - 0,1 5,9 14,2 39,7 

9 - - - - - - 3,3 8,3 13,3 

10 10 - 10 20 5 0,1 29,8 63,3 84,8 

11 - 10 10 20 5 0,1 23,3 58,0 90,7 

12 - 5 10 20 5 0,1 17,6 50,8 77,9 

13 - 1 10 20 5 0,1 18,3 53,2 85,5 

14 10 - 10 - 5 - 31,8 56,8 85,6 

15 - 10 10 - 5 - 23,6 58,2 80,2 

16 - 5 10 - 5 - 20,0 42,2 68,7 

17 - 1 10 - 5 - 30,9 50,2 90,0 

 

В середньому за три роки, на рівні контролю проростання мікробульб 

на 18-й день відмічалось при використанні 10 г/л моноциклічної тіосечовини 

в комплексі з калієм роданистим, гібереліном, бурштиновою кислотою та         

0,1 мг/л рацелом (вар.11), а також 1 г/л моноциклічної тіосечовини+калій 

роданистий+гіберелін (вар. 17).   

Літнє пророщування мікробульб сорту Садко дозволило виділити за 

ефективністю розчин у складі 1 г/л моноциклічної тіосечовини+10 г/л 

роданистого калію+20 мл/л бурштинової кислоти+5 мг/л гібреліну+0,1 мг/л 
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рацелу (вар. 13) та контроль, де кількість пророслих мікробульб відповідно 

склала 51,7 та 55% (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Дія стимулюючих розчинів на виведення свіжозібраних мікробульб         

in vitro ранньостиглого сорту картоплі Садко зі стану фізіологічного 

спокою при літньому пророщуванні, 2004-2006 рр. 

№
№

 в
ар

. 

Склад стимулюючого розчину для обробки свіжозібраних 

мікробульб in vitro 

Проросло мікробульб, 

% на день 

ті
о
се

ч
о
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 г
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о
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о
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б

ер
ел

ін
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г/

л
 

7-й 12-й 18-й 

1 10 - 10 20 5 - 3,3 11,7 55,0 

2 - 10 - - - - 0 0 19,2 

3 - 5 - - - - 1,7 3,3 11,8 

4 - 1 - - - - 6,7 10,0 16,7 

5 - 10 10 20 5 - 1,7 10,0 23,3 

6 - 5 10 20 5 - 3,3 8,3 21,9 

7 - 1 10 20 5 - 3,3 11,7 33,3 

8 - - - - - 0,1 0 3,3 7,2 

9 - - - - - - 1,7 1,7 5,9 

10 10 - 10 20 5 0,1 13,3 30,0 41,7 

11 - 10 10 20 5 0,1 15,0 16,7 36,8 

12 - 5 10 20 5 0,1 18,3 28,3 43,3 

13 - 1 10 20 5 0,1 16,7 23,3 51,7 

14 10 - 10 - 5 - 11,7 18,3 40,0 

15 - 10 10 - 5 - 5,0 8,3 35,0 

16 - 5 10 - 5 - 1,7 13,3 30,6 

17 - 1 10 - 5 - 3,3 13,3 23,3 

 

Реакція сорту Кобза на виведення зі стану спокою при весняному 

пророщуванні дещо різнилась від сорту Садко. Стабільно за всі роки 

досліджень практично однакова кількість мікробульб пробуджувалась на 18 

день від обробки розчином, в якому замість 10 г/л тіосечовини 

використовували 1 г/л моноциклічної тіосечовини (вар. 7); в середньому за 3 
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роки перевага в порівнянні з контролем становить 32,5 відносних відсотка 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Дія стимулюючих розчинів на виведення свіжозібраних мікробульб in 

vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза зі стану фізіологічного спокою 

при весняному пророщуванні, 2004-2006 рр. 

№
№

 в
ар

. 

Склад стимулюючого розчину для обробки свіжозібраних 

мікробульб in vitro 
Проросло мікробульб, 

% на день 
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о
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л
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б

ер
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ін
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г/

л
 

р
ац

ел
, 

м
г/

л
 

7-й 12-й 18-й 

1 10 - 10 20 5 - 10,0 20,6 46,1 

2 - 10 - - - - 3,3 8,9 26,7 

3 - 5 - - - - 0 1,7 6,7 

4 - 1 - - - - 0 6,7 14,4 

5 - 10 10 20 5 - 11,7 22,8 35,6 

6 - 5 10 20 5 - 3,3 14,4 43,9 

7 - 1 10 20 5 - 3,3 35,0 61,1 

8 - - - - - 0,1 0 1,7 7,8 

9 - - - - - - 0 8,3 11,7 

10 10 - 10 20 5 0,1 8,3 25,6 46,1 

11 - 10 10 20 5 0,1 3,3 9,4 14,4 

12 - 5 10 20 5 0,1 5,0 14,4 27,0 

13 - 1 10 20 5 0,1 11,7 20,0 33,9 

14 10 - 10 - 5 - 10,0 36,7 52,3 

15 - 10 10 - 5 - 5,0 14,4 41,7 

16 - 5 10 - 5 - 3,3 11,7 27,2 

17 - 1 10 - 5 - 6,7 16,7 31,7 

 

В літньому пророщуванні всі розчини, що досліджували, в середньому 

за роками досліджень, поступалися контролю за кількістю бульб виведених зі 

стану спокою (табл. 6.4). 

Таким чином, результати трирічних досліджень засвідчили, що 

свіжозібрані мікробульби in vitro ранньостиглих сортів картоплі Садко і 

Кобза мають різну реакцію на виведення їх зі стану спокою під дією хімічної 
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стимуляції. Щодо сорту Садко при весняному пророщуванні найвищий ефект 

серед всіх варіантів, що досліджувались  показали стимулюючі розчини з 

моноциклічною тіосечовиною 10 г/л в сполученні з калієм роданистим, 

гібереліном, бурштиновою кислотою та рацелом, а також моноциклічною 

тіосечовиною 1 г/л, калієм роданистим та гібереліном. Проте переваги цих 

варіантів  порівняно з контролем немає. В літньому пророщуванні всі 

стимулюючі розчини, що досліджувались, поступались контролю.  

Таблиця 6.4 

Дія стимулюючих розчинів на виведення свіжозібраних мікробульб in 

vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза зі стану фізіологічного спокою 

при літньому пророщуванні, 2004-2006 рр. 

№
№

 в
ар

. 

Склад стимулюючого розчину для обробки свіжозібраних 

мікробульб in vitro 

Проросло мікробульб, 

% на день 
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о
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о
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 г
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о
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ін
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г/

л
 

р
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ел
, 

м
г/

л
 

7-й 12-й 18-й 

1 10 - 10 20 5 - 16,7 27,6 34,3 

2 - 10 - - - - 0 1,7 3,3 

3 - 5 - - - - 0 0 0 

4 - 1 - - - - 0 0 3,3 

5 - 10 10 20 5 - 6,7 8,6 10,3 

6 - 5 10 20 5 - 3,3 3,3 6,7 

7 - 1 10 20 5 - 3,3 5,0 10,0 

8 - - - - - 0,1 0 0 0 

9 - - - - - - 0 0 0 

10 10 - 10 20 5 0,1 5,0 6,7 25,0 

11 - 10 10 20 5 0,1 6,7 10 11,7 

12 - 5 10 20 5 0,1 3,3 3,3 6,7 

13 - 1 10 20 5 0,1 3,3 6,7 10,0 

14 10 - 10 - 5 - 3,3 11,7 18,3 

15 - 10 10 - 5 - 3,3 3,9 13,3 

16 - 5 10 - 5 - 1,7 3,3 10,2 

17 - 1 10 - 5 - 0 3,3 8,5 

 

Відносно сорту Кобза, то в весняному пророщуванні перевагу над 

контролем на 32,5 відносних відсотка мав розчин, де замість 10 г/л 
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тіосечовини (контроль) використовувався 1 г/л моноциклічної тіосечовини. В 

літньому пророщуванні найвищий ефект досягався на контрольному варіанті 

(10 г/л тіосечовини; 10 г/л калію роданистого; 20 мг/л бурштинової кислоти;   

5 мг/л гібереліну). 

 

6.2. Продуктивність мікробульб картоплі in vitro при вирощуванні 

у весняній посадці залежно від глибини та густоти садіння  

 

З метою визначення ефективних технологічних прийомів, які 

впливають на підвищення продуктивності вихідного оздоровленого 

матеріалу картоплі, одержаного в культурі in vitro, при вирощуванні в 

первинних ланках насінницького процесу у 2011-2013 рр. нами був 

проведений двофакторний дослід. Вивчали вплив різної  глибини та густоти 

садіння мікробульб картоплі in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза на 

їх продуктивність при вирощуванні у весняній посадці [23, 249].  

Дослід супроводжувався фенологічними спостереженнями, обліком 

густоти насадження після появи сходів та перед збиранням, вивченням 

біометричних показників рослин, обліком урожаю з визначенням його 

структури та фракційного складу мінібульб. 

Спостереження за польовою схожістю мікробульб in vitro 

ранньостиглого сорту картоплі Кобза виявили, що в середньому за роками 

досліджень, існує залежність між схемою садіння рослин та кількістю сходів 

(рис. 6.1). При більш зрідженому садінні сходить на 14,6-32,5 відносних 

відсотка мікробульб більше, ніж при схемі садіння 70 см х 5 см, що можна 

пояснити зростанням внутрішньовидової конкуренції при загущенні посадки.  

Відмічена середня кореляційна залежність між кількістю рослин, що 

утворили мікробульби in vitro, від взаємодії досліджуваних факторів (R= 

0,608), причому і схема, і глибина садіння чинять середній вплив на схожість 

мікробульб (парні коефіцієнти кореляції, відповідно, r=0,408+0,228 та 
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0,450+0,223) (табл. 6.5). Зі збільшенням глибини садіння мікробульб з  2 см 

до 4 та 6 см, в середньому по фактору, отримано на 4,8 та 13,0 відносних 

відсотка більше рослин. 

 

Рис. 6.1. Залежність польової схожості мікробульб картоплі in vitro 

від схеми садіння, 2011-2013рр.  

 

Таблиця 6.5 

Парні коефіцієнти (r) кореляційної залежності польової схожості, 

показників економічної ефективності та продуктивності рослин 

картоплі ранньостиглого сорту Кобза при ранньому збиранні від схеми 

та глибини садіння мікробульб in vitro, 2011-2013 рр. 

Показник 
Схема садіння, 

см 

Глибина 

садіння, см 

Польова схожість , % 0,408+0,228 0,450+0,223 

Урожайність мінібульб, т/га -0,819+0,143 0,313+0,237 

Загальна кількість мінібульб в урожаї, тис. 

шт./га 
-0,875+0,121 0,200+0,245 

Врожай мінібульб на одну рослину, г -0,100+0,249 0,492+0,218 

Маса середньої мінібульби, г -0,847+0,133 -0,029+0,250 

Кількість мінібульб під кущем, шт. 0,861+0,127 0,065+0,249 

Коефіцієнт розмноження 0,542+0,210 0,408+0,228 

Собівартість, грн/мікробульба -0,545+0,210 -0,485+0,219 

Рентабельність, % 0,262+0,241 0,531+0,212 
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При садінні мікробульб in vitro за схемою 70 см х 5 см густота стояння 

рослин становила 151,9 тис шт./га. Зі зростанням відстані між рослинами в 

ряду до 10, 15, 20, 25, 30 см вона знижувалась, відповідно, на 64,7; 85,5; 

106,0; 115,0; 122,5 тис. шт./га, або на 42,6; 56,3; 69,8; 75,7; 80,6%, в 

середньому за роками досліджень. Зі збільшенням глибини садіння біля 6 см 

на 13,0 та 15,6 відносних відсотка мікробульб сходило більше, ніж при 

садінні на глибину 4 та 2 см, відповідно. 

Виявлена сильна кореляційна залежність між урожайністю мінібульб, 

загальною кількістю мінібульб в урожаї, масою середньої мінібульби, 

кількістю мінібульб під кущем та досліджуваними факторами. Індекс 

множинної кореляції (R) становив 0,876; 0,897; 0,847; 0,863, відповідно. 

Причому ця залежність у більшій мірі забезпечувалась оберненою та прямою 

кореляцією між площею живлення та показниками продуктивності: r=             

-0,819+0,143; -0,875+0,121; -0,847+0,133; 0,861+0,127, відповідно.  

Максимальна продуктивність (2,42 т/га) отримана при вирощуванні 

рослин з площею живлення 70 см х 5 см: при цьому коефіцієнт розмноження 

становив 1,1 (табл. 6.6). Але при  загущенні посадки до 286 тис. мікробульб 

in vitro на 1 га зростає внутрішньовидова конкуренція, внаслідок чого 

знижується продуктивність однієї рослини, а саме зменшується кількість 

мінібульб, що призводить до зниження коефіцієнта розмноження. Із 

зростанням площі живлення урожайність знизилась на 21,5-75,7%, але 

коефіцієнт розмноження зріс, в середньому по фактору, до 1,6-2,3.  

При середній кореляційній залежності від досліджуваних факторів 

(R=0,502) врожай мінібульб на одну рослину більше визначався глибиною 

садіння (r=0,492+0,218), ніж площею живлення (r=-0,100+0,249). Зі 

збільшенням глибини садіння з 2, 4 см до 6 см продуктивність однієї рослини 

зростала, в середньому по фактору, на 36,7 та 22,2%, відповідно. На 

коефіцієнт розмноження практично в однаковій мірі впливала як схема, так і 
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глибина садіння мікробульб (r=0,542+0,210 та 0,408+0,228, відповідно). 

Індекс множинної кореляції (R) становив 0,678.  

 Таблиця 6.6 

Урожайність мінібульб картоплі за раннього збирання залежно від схеми 

та глибини садіння мікробульб in vitro, 2011-2013 рр. 
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70х5 

2 352,1 1,62 4,29 1,72 2,54 17,8 14,1 1,9 1,2 

4 227,3 1,39 2,13 1,92 1,81 10,7 8,3 1,8 0,8 

6 323,0 1,41 5,19 2,10 2,90 17,2 11,5 1,5 1,1 

70х10 

2 183,4 0,83 1,98 1,30 1,37 15,4 13,5 1,3 1,3 

4 181,9 0,78 1,73 1,13 1,21 15,1 9,1 1,7 1,3 

6 300,5 4,68 3,55 1,12 3,12 29,8 9,6 3,2 2,1 

70х15 

2 171,9 1,91 0,86 0,43 1,07 16,4 5,0 3,5 1,8 

4 247,5 2,21 1,73 1,43 1,79 27,8 7,7 3,7 2,6 

6 230,5 1,89 2,62 0,89 1,80 24,7 8,9 2,9 2,4 

70х20 

2 131,0 2,23 0,42 0,48 1,04 18,7 6,4 3,5 1,8 

4 136,5 2,81 0,37 0,41 1,20 21,1 5,4 5,0 1,9 

6 158,7 1,94 0,80 0,61 1,12 19,6 5,8 3,8 2,2 

70х25 

2 93,0 1,49 0,26 0,19 0,65 13,4 4,8 3,7 1,6 

4 97,7 1,80 0,12 0,20 0,71 15,0 4,6 4,5 1,7 

6 136,4 2,12 1,08 0,12 1,11 21,4 6,3 3,6 2,4 

70х30 

2 78,9 1,24 0,21 0,09 0,51 13,5 3,8 4,4 1,7 

4 102,3 1,35 0,34 0,15 0,61 16,8 4,6 4,8 2,1 

6 99,5 1,38 0,42 0,11 0,64 17,6 4,2 4,4 2,1 

Індекс множинної 

кореляції (R) 
0,897  0,876 0,502 0,847 0,863 0,678 

 НІР05 А = 0,26- 0,97     

                          В = 0,19-1,12     

    

В середньому за роками досліджень, максимальна продуктивність 

посадки при взаємодії факторів отримана  при садінні мікробульб картоплі   
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in vitro на глибину 6 см з площею живлення 70 см х 10 см – 3,12 т/га, 

коефіцієнт розмноження становив 2,1. Збільшення глибини садіння 

мікробульб з 2; 4 см до 6 см  підвищило їх врожайність, в середньому по 

фактору, на  48,7 та 45,6% за рахунок збільшення на  36,7 та 22,2% 

продуктивності однієї рослини та сприяло зростанню загальної кількості 

мінібульб на 23,6 та 25,7%. 

Аналіз фракційного складу мінібульб одержаного урожаю свідчить, що 

при схемі садіння 70 см х 5 см рослини формували найбільшу кількість 

мінібульб в урожаї – 300,8 тис. шт./га, що пов`язано з великою кількістю 

мілких мінібульб (табл. 6.7).  

Таблиця 6.7 

Вплив схеми та глибини садіння мікробульб in vitro на фракційний склад 

мінібульб картоплі ранньостиглого сорту Кобза за раннього збирання, 

2011-2013 рр. 

 Схема 

садіння, см (А) 

Глибина 

садіння, см 

(В) 

Загальна кількість 

мінібульб в урожаї, 

 тис. шт./га 

Кількість мінібульб діаметром 

(см), % 

>3 2-3 1-2 <1 

70х5 

2 352,1 9,0 24,5 46,2 20,3 

4 227,3 7,4 19,1 35,4 38,0 

6 323,0 6,3 16,8 29,3 47,6 

70х10 

2 183,4 7,7 31,3 40,0 21,0 

4 181,9 7,9 17,6 42,9 31,6 

6 300,5 26,0 23,7 23,8 26,5 

70х15 

2 171,9 12,6 22,0 28,0 37,3 

4 247,5 12,7 18,3 34,0 35,0 

6 230,5 15,0 24,7 38,6 21,7 

70х20 

2 131,0 21,4 28,4 28,9 21,3 

4 136,5 28,6 22,5 33,0 15,9 

6 158,7 18,5 26,0 30,3 25,3 

70х25 

2 93,0 14,2 23,5 35,9 26,5 

4 97,7 17,4 35,2 25,7 21,8 

6 136,4 19,5 21,0 29,4 30,1 

70х30 

2 78,9 13,7 28,0 27,0 31,4 

4 102,3 21,2 23,6 22,1 33,2 

6 99,5 11,8 23,6 30,2 34,5 
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За інших схем садіння цей показник становив, відповідно 221,9; 216,6; 

142,0; 109,1; 93,6 тис. шт./га, послідовно за схемою досліду. Тобто, 

збільшення відстані між мікробульбами in vitro в рядку при садінні до 10, 15, 

20, 25 та 30 см зменшувало загальну кількість мінібульб в урожаї відповідно 

в 1,4; 1,4; 2,1; 2,8 та 3,2 рази.  

При садінні на глибину 6 см мікробульби in vitro сформували на 1 га 

208,1 тис. мінібульб, що на 25,7 і 23,6% більше, ніж при садінні на 4 та 2 см, 

відповідно.   

Регресійний аналіз отриманих даних дозволив отримати лінійні 

математичні моделі залежності продуктивності рослин картоплі 

ранньостиглого сорту Кобза при ранньому збиранні від схеми та глибини 

садіння мікробульб in vitro (табл. 6.8).  

  Таблиця 6.8 

Рівняння регресії залежності показників польової схожості та 

продуктивності рослин картоплі ранньостиглого сорту Кобза при 

ранньому збиранні від схеми (X1) та глибини садіння мікробульб in vitro 

(X2), 2011-2013 рр. 

Показник Вид рівняння 

Польова схожість , % Y = 49,58+0,33X1+1,92X2  

Урожайність мінібульб, т/га Y = 20,96-0,73X1+1,46X2  

Загальна кількість мінібульб в урожаї,  

тис. шт./га 

Y = 285,9-8,28X1+9,93X2  

Врожай мінібульб на одну рослину, г Y = 13,59-0,0571X1+1,46X2  

Маса середньої мінібульби, г Y = 12,97-0,3X1-0,0542X2  

Кількість мінібульб під кущем, шт. Y = 1,07+0,12X1+0,0458X2  

Коефіцієнт розмноження Y = 0,76+0,0307X1+0,12X2  

 

Економічну оцінку ефективності вирощування мікробульб in vitro в 

залежності від технологічних прийомів здійснювали, виходячи з ціни 5 грн за 

одну мікробульбу, технологічних витрат на вирощування згідно норм та 

розцінок при виробництві картоплі в ІЗЗ НААН, цін на ресурси (паливно-
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мастильні матеріали, комплектуючі матеріали системи зрошення, добрива, 

пестициди та хімікати, зрошувальну воду) згідно технологічних карт. 

Результати розрахунків засвідчили, що витрати на виробництво зростають в 

обернено пропорційній залежності від густоти садіння мікробульб in vitro: зі 

зростанням площі живлення зменшувались  в 2; 3; 4; 5; 6,1 раз витрати на їх 

вирощування, у порівнянні з садінням за схемою 70 см х 5 см (табл. 6.9).  

Таблиця 6.9 

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі in vitro 

залежно від технологічних прийомів, 2011-2013 рр. 

П
л
о
щ

а 

ж
и

в
л
ен

н
я
, 

см
 (

А
) 

Г
л
и

б
и

н
а 

са
д

ін
н

я
, 
см

 

(В
) 

Урожай-

ність 

мінібульб, 

т/га 

Витрати,  

тис. грн/га 

Собівар-

тість,  

грн/кг 

Умовний чистий 

прибуток  або 

збиток,  

тис. грн/га 

Рентабель-

ність, % 

70х5 

2 2,54 1430 562 96 107 

4 1,81 1430 789 -342 -76 

6 2,90 1430 493 310 122 

70х10 

2 1,37 715 522 107 115 

4 1,21 715 589 13 102 

6 3,12 715 229 1155 262 

70х15 

2 1,07 479 449 161 134 

4 1,79 479 268 595 224 

6 1,80 479 266 601 225 

70х20 

2 1,04 358 343 269 175 

4 1,20 358 299 361 201 

6 1,12 358 320 313 187 

70х25 

2 0,65 286 442 102 136 

4 0,71 286 405 138 148 

6 1,11 286 258 378 232 

70х30 

2 0,51 236 460 72 131 

4 0,61 236 385 132 156 

6 0,64 236 93 146 162 

 

Віддача капіталовкладень максимальна при використанні схеми 

садіння  мікробульб картоплі in vitro 70 см х 10 см на глибину 6 см: 
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рентабельність становить 262% при собівартості 229 грн/кг мінібульб, чистий 

прибуток становить 1155 тис. грн/га.  

Отже, за результатами трирічних досліджень, що проводились з метою 

визначення технологічних прийомів, що впливають на підвищення 

продуктивності вихідного оздоровленого матеріалу, одержаного в культурі  

in vitro, при вирощуванні в первинних ланках насінницького процесу 

встановлено, що економічно доцільним є садіння мікробульб у весняній 

посадці на глибину 6 см з площею живлення 70 см х 10 см, рентабельність 

при цьому становить 262%, собівартість 229 грн/кг мінібульб, чистий 

прибуток –1155 тис. грн/га.  

 

6.3. Продуктивність мікробульб картоплі in vitro при вирощуванні 

у весняній посадці залежно від технологічних прийомів 

 

Використання біотехнологічного методу створення вихідного 

оздоровленого матеріалу і наступного розмноження його методом 

двоврожайної культури дозволяє створювати еліту, яка за своїми 

продуктивними та якісними характеристиками не поступається відповідній 

категорії матеріалу, одержаного в регіоні традиційного насінництва картоплі. 

Відомий спосіб розмноження оздоровленого вихідного матеріалу картоплі 

шляхом садіння у полі мікробульб in vitro різного розміру та формування 

еліти на їх основі [262]. З метою визначення технологічних прийомів, що 

впливають на підвищення продуктивності вихідного оздоровленого 

матеріалу картоплі, одержаного в культурі in vitro, в 2011-2013 рр. було 

проведено двофакторний дослід, у якому вивчався вплив комплексного 

обробітку мікробульб картоплі in vitro сумішшю 5% розчину нітроамофоски і 

1,5% розчину хелатизованих мікроелементів в поєднанні з обробітком рослин 

при висоті 5-10 см 0,01% розчином хелатизованих мікроелементів та 0,02% 
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на початку фази бутонізації [250]. Дослідження проводили на мікробульбах 

in vitro різного розміру ранньостиглого сорту картоплі Тирас. 

Виявлено дуже сильну кореляційну залежність польової схожості 

мікробульб in vitro від взаємодії факторів впливу, причому  час появи сходів 

та кількість отриманих насаджень в основному залежать від розміру 

мікробульб (r=0,977+0,107). Польова схожість при садінні мікробульб 

діаметром більше 7,0 мм та 4,5-7,0 мм становить 65,0 та 44,3%, відповідно,  

проти 24,5% при садінні мілкої фракції, в середньому по фактору (рис. 6.2). 

Комплексний обробіток мікробульб практично не впливав на їх польову 

схожість. 

 

 

Рис. 6.2. Польова схожість мікробульб картоплі in vitro залежно від 

комплексного обробітку мікроелементами та їх розміру, 2011-2013 рр.  

 

Спостереження за ростом та розвитком рослин картоплі виявили дуже 

сильну кореляційну залежність висоти рослин, кількості стебел на кущ та      

1 га від фракційного складу мікробульб in vitro (r=0,930+0,184; 0,903+0,215; 

0,979+0,102, відповідно) (табл. 6.10).  
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Таблиця 6.10 

Коефіцієнти (r) кореляційної залежності польової схожості, показників 

економічної ефективності та продуктивності рослин картоплі 

ранньостиглого сорту Тирас при ранньому збиранні від розміру 

мікробульб in vitro, 2011-2013 рр. 

Показник 

Фракційний склад 

мікробульб in vitro, Ø, 

мм 

Польова схожість , % 0,977+0,107 

Висота рослин, см 0,930+0,184 

Кількість стебел на одну рослину, шт. 0,903+0,215 

Стеблостій, тис. шт./га  0,979+0,102 

Урожайність мінібульб, т/га 0,995+0,050 

Загальна кількість мінібульб в урожаї, тис. шт./га 0,933+0,180 

Врожай мінібульб на одну рослину, г 0,989+0,074 

Маса середньої мінібульби, г 0,771+0,318 

Кількість мінібульб під кущем, шт. 0,950+0,156 

Коефіцієнт розмноження 0,993+0,059 

Собівартість, грн/мікробульба -0,911+0,206 

Рентабельність, % 0,995+0,050 

 

Рослини, отримані від мікробульб діаметром 4,5-7,0 мм та більше      

7,0 мм, в середньому за фактором, були відповідно на 16,4 та 37,8% вищими 

ніж від мікробульб діаметром менше  4,5 мм (табл. 6.11). При використанні  

найбільшої фракції мікробульб in vitro сформована максимальна кількість 

стебел як на одну рослину, так і на 1 га – в середньому за фактором, 1,6 шт. 

та 146,4 тис. шт./га, відповідно. Це в 3,4 та 1,8 рази більше, ніж при 

використанні мікробульб діаметром <4,5 та 4,5-7,0 мм, відповідно. Висота 

рослин, стеблостій на кущ та на 1 га не залежав від комплексного обробітку 

мікробульб in vitro хелатизованими мікроелементами.  

Кореляційна залежність між урожайністю мінібульб, врожаєм на одну 

рослину, кількістю мінібульб під кущем, масою середньої мінібульби, 
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загальною кількістю мінібульб в урожаї та розміром мікробульб in vitro 

сильна та дуже сильна: коефіцієнт кореляції (r) становить  0,995+0,050; 

0,989+0,074; 0,950+0,156; 0,771+0,318; 0,933+0,180, відповідно.  

Таблиця 6.11 

Вплив комплексного обробітку мікроелементами та розміру мікробульб 

in vitro на ріст та розвиток рослин при весняному садінні, 2011-2013 рр. 

Обробіток бульб та 

рослин (А) 

Фракційний 

склад 

мікробульб, Ø, 

мм (В) 

Стеблостій Висота 

рослин під 

час 

цвітіння, см 

тис. 

шт./га 
шт./кущ 

Контроль, без 

обробітку 

<4,5 41,9 1,1 17,9 

4,5-7,0 91,1 1,3 21,3 

>7,0 144,1 1,6 27,4 

Комплексний 

обробіток 

<4,5 45,3 1,3 19,5 

4,5-7,0 71,3 1,3 22,1 

>7,0 148,6 1,7 24,0 

 

Використання  мікробульб картоплі in vitro діаметром 4,5-7,0 та більше 

7,0 мм в якості насіннєвого матеріалу в первинних ланках насінницького 

процесу забезпечує, в середньому за фактором, підвищення врожайності у 

весняній посадці в 4,7; 9,6 рази за рахунок зростання  врожаю мінібульб на 

одну рослину (18,0 та 25,7 г проти 9,8 г, парний коефіцієнт кореляції r= 

0,986+0,035), збільшення кількості мінібульб під кущем (2,2 та 2,6 проти     

1,6 шт.,  r=0,947+0,069) та їх маси (8,3 та 9,1 проти 7,1 г, r=0,771+0,136) (табл. 

6.12).    

Комплексний обробіток мікробульб картоплі in vitro сумішшю 5% 

розчину нітроамофоски і 1,5% розчину суміші хелатизованих мікроелементів 

в поєднанні з обробітком рослин при висоті  5-10 см 0,01% та на початку 

фази бутонізації 0,02%  розчином суміші хелатизованих мікроелементів не 

мав суттєвого впливу на продуктивність посадки. 

Загальна кількість отриманих мінібульб картоплі від садіння 

мікробульб in vitro діаметром менше 4,5 мм, 4,5-7,0 та більше 7,0 мм, в 
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середньому за фактором, відповідно становила 54,2; 152,3 та 254,3 тис. шт./га 

(табл. 6.13). Тобто, садіння мікробульб діаметром 4,5-7,0 мм та більше 7,0 мм 

сприяло збільшенню загальної кількості отриманих мінібульб – в середньому 

за фактором, на 98,1; 200,1 тис. шт./га в порівнянні з садінням мікробульб 

діаметром менше 4,5 мм. При цьому в структурі врожаю була переважна 

кількість мінібульб розміром більше 3 та 2-3 см.  

Таблиця 6.12 

Урожайність мінібульб картоплі ранньостиглого сорту Тирас за 

раннього збирання залежно від комплексного обробітку 

мікроелементами та розміру мікробульб in vitro, 2011-2013 рр. 

Обробіток 

бульб та 

рослин 

(А) 

Ф
р
ак

ц
ій

н
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й
 с

к
л
ад
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ік
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м
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к
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, 
ш

т.
 

2
0
1
1
 р

. 

2
0
1
2
 р

. 

2
0
1
3
 р

. 

се
р
ед

н
ій

 

Контроль, 

без 

обробітку 

<4,5 50,3 0,53 0,16 0,23 0,31 8,8 6,0 1,4 

4,5-7,0 164,4 2,90 0,61 0,93 1,48 18,0 8,3 2,1 

>7,0 264,6 5,87 2,53 1,51 3,30 27,0 9,3 2,6 

Комплекс-

ний 

обробіток 

<4,5 58,1 0,20 0,37 0,54 0,37 10,8 8,2 1,8 

4,5-7,0 140,3 2,40 1,48 1,18 1,69 18,0 8,2 2,2 

>7,0 243,9 5,86 2,06 1,75 3,22 24,4 8,8 2,5 

  НІР 05 А 0,16-0,54    

    В 0,30-1,12    

 

Економічна оцінка проведених технологічних прийомів виявила, що 

собівартість однієї мінібульби від мікробульб фракцією <4,5 мм у 2,1; 9,7 раз  

вище, ніж від мікробульб картоплі in vitro діаметром 4,5-7,0 та >7,0 мм.  

Використання мілкої фракції при виробництві недоцільно, оскільки 

призводить до збитку (табл. 6.14). Результати розрахунків показали, що 

економічно виправдано садіння мікробульб фракцією 4,5-7,0 та >7,0 мм: 

рентабельність, в середньому за фактором, становить відповідно 132 та 271%. 
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Максимальні економічні показники отримано при використанні мікробульб 

діаметром >7,0 мм – чистий прибуток становить 1265 тис. грн/га, собівартість 

– 217 грн/кг мінібульб, рентабельність – 277%.  

Таблиця 6.13  

Фракційний склад мінібульб картоплі ранньостиглого сорту Тирас  

залежно від комплексного обробітку мікроелементами та розміру 

мікробульб in vitro, 2011-2013 рр. 

Обробіток 

бульб та 

рослин (А) 

Фракційний 

склад 

мікробульб, 

Ø, мм (В) 

Загальна 

кількість 

мінібульб 

в урожаї,  

тис. шт./га 

Кількість мінібульб 

діаметром (см), % 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

р
о
зм

н
о

- 

ж
ен

н
я
 

>3 2-3 1-2 <1 

Контроль, без 

обробітку 

 

<4,5 50,3 0 21,8 71,3 7,0 1,2 

4,5-7,0 164,4 0 46,8 36,6 16,6 4,0 

>7,0 264,6 18,2 30,7 31,4 19,7 6,5 

Комплексний 

обробіток 

<4,5 58,1 0 6,5 45,7 47,8 1,4 

4,5-7,0 140,3 7,7 16,1 35,9 41,2 3,4 

>7,0 243,9 4,2 28,6 43,8 23,3 6,0 

 

Таблиця 6.14 

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі in vitro 

залежно від технологічних прийомів, 2011-2013 рр. 

Обробіток 

бульб та 

рослин (А) 

Фракційний 

склад  

мікробульб  

in vitro, 

Ø, мм (В) 

Урожайність 

мінібульб, 

т/га 

Витрати,  

тис. 

грн/га 

Собівар-

тість,  

грн/кг 

Умовний 

чистий 

прибуток 

або збиток,  

тис. грн/га 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Контроль, 

без 

обробітку 

<4,5 0,31 715,0 2306 -529 -26 

4,5-7,0 1,48 715,0 483 173 124 

>7,0 3,30 715,0 217 1265 277 

Комплекс-

ний 

обробіток 

<4,5 0,37 729,3 1971 -507 -30 

4,5-7,0 1,69 729,3 432 285 139 

>7,0 3,22 729,3 226 1203 265 
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Отже, за результатами трирічних досліджень, спрямованих на 

підвищення продуктивності вихідного насіннєвого матеріалу картоплі, 

встановлено, що використання  мікробульб картоплі in vitro діаметром 4,5-7,0 

та  >7,0 мм в якості насіннєвого матеріалу в первинних ланках насінницького 

процесу забезпечує підвищення врожайності у весняній посадці в 4,7; 9,6 

рази, збільшення загальної кількості мінібульб на 98,1 та 200,1 тис. шт./га, 

знижує собівартість отриманих мінібульб у 2,1; 9,7 раз, в порівнянні з 

садінням мікробульб діаметром <4,5 мм та веде до підвищення 

рентабельності виробництва до 124-277%.  

 

6.4. Вплив обробки мікробульб картоплі in vitro біостимуляторами 

на їх продуктивність  

  

З метою вивчення ефективності дії біостимуляторів в посадках 

вихідного, оздоровленого в культурі in vitro, матеріалу картоплі 

ранньостиглого сорту Незабудка у 2004-2006 рр. було проведено відповідні 

дослідження. Свіжозібрані і пророщені в лабораторних умовах мікробульби 

обробляли стимуляторами росту згідно схеми досліду і висаджували у полі 

навесні та літом. Всі використані стимулятори застосовували в чистому 

складі та в комплексі з плівкоутворювачем ПАМ (поліакриламід) в 

концентрації 1:20. Лише біостимулятор Ріверм використовували для 

позакореневого підживлення на початку вегетації.  

На 20 день від садіння відмічена тенденція до збільшення кількості 

сходів при обробці мікробульб стимуляторами росту Сімарп 30 мг/т і Тобод 

50 мг/т як з використанням плівкоутворювача, так і без нього, тоді як на 60 

день всі досліджувані варіанти без плівкоутворювача перевищили контроль 

за цим показником, а при його використанні – навпаки (табл. 6.15). В умовах 

весняного садіння 2006 р. максимальна польова схожість одержана при 

обробці мікробульб Тободом 100 мг/т –  68,5%, що на 34,3 відносних 
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відсотка вище контролю. З плівкоутворювачем польова схожість на всіх 

варіантах була на одному рівні і коливалась від 61 до 65%. 

Таблиця 6.15 

Вплив застосування регуляторів росту на польову схожість мікробульб 

in vitro ранньостиглого сорту Незабудка за весняного садіння 

Стимулятор 
Норма 

застосування 

Кількість сходів 

на день від 

садіння, % 

Польова схожість, % 

20-й 60-й 2004р. 2005р. 2006р. сер. 

Без плівкоутворювача 

Контроль Вода 20,0 43,8 34,2 45,0 51,0 43,4 

Сімарп 30 мг/т 25,9 49,6 39,2 54,2 46,8 46,7 

Тобод 100 мг/т 18,1 46,3 31,7 40,8 68,5 47,0 

Тобод 50 мг/т 25,3 54,9 48,5 35,0 53,3 45,6 

Потейтін 2,5 мл/т 20,2 51,0 41,7 38,3 51,1 43,7 

Ріверм 5л/га 26,3 51,7 45,0 38,3 66,3 49,9 

Плівкоутворювач ПАМ 

Контроль Вода 25,8 50,8 39,2 50,8 64,1 51,4 

Сімарп 30 мг/т 29,0 44,2 39,2 44,2 66,3 49,9 

Тобод 100 мг/т 18,7 41,7 33,3 39,2 64,1 45,5 

Тобод 50 мг/т 24,0 39,2 25,8 37,5 60,9 41,4 

Потейтін 2,5 мл/т 19,2 35,0 35,8 35,0 65,2 45,3 

 

В середньому за 3 роки при весняному садінні біостимулятори мало 

позначились на польовій схожості мікробульб картоплі сорту Незабудка. 

Облік урожаю показав, що стимулятори не мали позитивної дії на 

продуктивність картоплі і різниця між варіантами математично не доведена 

(табл. 6.16). 

В середньому за три роки в літніх посадках стимулятори на сприяли 

зростанню кількості мікробульб, що утворили сходи і найвища польова 

схожість спостерігалась на контрольних варіантах (табл. 6.17).  
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Таблиця 6.16 

Вплив застосування регуляторів росту на продуктивність мікробульб     

in vitro ранньостиглого сорту картоплі Незабудка за весняного садіння, 

2004-2006 рр. 

Стимулятор 

Норма 

застосу-

вання 

Урожайність 

мінібульб, 

г/кущ 

Кількість 

мінібульб під 

кущем, шт. 

Середня 

маса 

мінібульб, г 

Кількість міні-

бульб більше  

40 г, % 

Без плівкоутворювача 

Контроль Вода 41,6 3,8 9,2 6,3 

Сімарп 30 мг/т 37,4 3,5 8,2 3,9 

Тобод 100 мг/т 37,3 2,8 9,4 8,0 

Тобод 50 мг/т 47,5 3,7 10,6 5,9 

Потейтін 2,5 мл/т 48,4 3,7 11,3 7,4 

Ріверм 5л/га 54,3 4,2 10,5 5,9 

Плівкоутворювач ПАМ 

Контроль Вода 43,1 3,6 10,0 6,3 

Сімарп 30 мг/т 50,3 3,8 9,5 6,1 

Тобод 100 мг/т 43,6 3,4 9,3 5,4 

Тобод 50 мг/т 50,4 4,1 11,3 6,3 

Потейтін 2,5 мл/т 47,3 3,4 10,3 8,1 

НІР 05, г/кущ, за роками: 2004 – 21,4; 2005 – 5,3; 2006 – 31,8 

Таблиця 6.17 

Вплив застосування регуляторів росту на польову схожість мікробульб  

in vitro ранньостиглого сорту Незабудка за літнього садіння,  

2004-2006 рр. 

Стимулятор 
Норма 

застосування 

Кількість сходів на 

день від садіння, % 
Польова схожість, % 

20-й 60-й 2004 р. 2005 р. 2006 р. сер. 

Без плівкоутворювача 

Контроль Вода 30,0 45,7 76,2 20,8 32,6 43,2 

Сімарп 30 мг/т 26,7 38,3 71,2 10,8 34,8 38,9 

Тобод 100 мг/т 36,9 42,3 63,8 15,0 42,4 40,4 

Тобод 50 мг/т 24,8 38,6 66,2 13,3 37,0 38,8 

Потейтін 2,5 мл/т 26,4 46,1 65,0 16,7 40,2 40,6 

Ріверм 5л/га 26,8 38,5 66,2 15,0 38,0 39,7 

Плівкоутворювач ПАМ 

Контроль Вода 21,1 34,1 58,8 9,2 37,0 35,0 

Сімарп 30 мг/т 17,6 31,2 41,2 7,5 36,9 28,5 

Тобод 100 мг/т 20,7 35,7 43,8 14,2 47,0 35,0 

Тобод 50 мг/т 23,3 34,9 53,8 10,0 38,0 33,9 

Потейтін 2,5 мл/т 18,6 32,7 55,0 7,5 27,2 29,9 
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Урожайність мінібульб в середньому за роками досліджень без 

плівкоутворювача коливалась від 60,6 до 80,7 г/кущ, з плівкоутворювачем –  

від 56,2 до 70,9 г/кущ (табл. 6.18). Різниця між варіантами математично не 

підтверджується за всіма роками досліджень. 

Таблиця 6.18 

Вплив застосування регуляторів росту на продуктивність мікробульб     

in vitro ранньостиглого сорту картоплі Незабудка за літнього садіння,  

2004-2006 рр. 

Стимулятор 
Норма 

застосування 

Урожайність 

мінібульб, 

г/кущ 

Кількість 

мінібульб 

під 

кущем, 

шт. 

Середня 

маса 

мінібульб, 

г 

Кількість 

мінібульб 

більше  

40 г, % 

Без плівкоутворювача 

Контроль Вода 72,3 4,6 16,9 11,6 

Сімарп 30 мг/т 67,3 3,9 18,1 12,3 

Тобод 100 мг/т 80,7 4,5 17,3 11,9 

Тобод 50 мг/т 69,0 4,4 17,2 8,2 

Потейтін 2,5 мл/т 73,1 4,8 16,4 8,8 

Ріверм 5л/га 60,6 3,8 15,3 9,1 

Плівкоутворювач ПАМ 

Контроль Вода 70,4 4,0 17,8 12,2 

Сімарп 30 мг/т 56,2 4,2 13,4 8,2 

Тобод 100 мг/т 70,6 4,5 17,2 10,5 

Тобод 50 мг/т 70,9 4,0 18,0 6,5 

Потейтін 2,5 мл/т 65,2 5,0 13,2 5,6 

НІР 05, г/кущ, за роками: 2004 – 36,4; 2005 – 26,3; 2006 – 41,0 

 

Таким чином, стимулятори Сімарп, Тобод, Потейтін, Ріверм на фоні 

плівкоутворювача і без нього як за весняного, так і літнього садіння не 

виявили позитивного впливу на польову схожість та продуктивність картоплі 

сорту Незабудка, вихідний матеріал якого одержувався в культурі in vitro. 

 



217 
 

6.5. Польова схожість та продуктивність мікробульб картоплі         

in vitro у весняній посадці за різних способів поливу, строків садіння та 

фізіологічного стану насіннєвого матеріалу 

 

В зоні Південного Степу, де річний дефіцит продуктивної вологи через 

незначну кількість опадів, високі температури і низьку вологість повітря у 

більшості років дорівнює 250-350 мм [104]. Тому неодмінною умовою 

стабільного ведення землеробства у цьому регіоні є використання штучного 

зрошення, яке дає можливість забезпечувати рослини водою у різні періоди 

розвитку, оптимізувати водний, поживний, повітряний і температурний 

режими ґрунту, активізувати його мікробіологічну діяльність. Крім того, 

завдяки зрошенню можна успішно регулювати фітоклімат у посівах, що дуже 

важливо під час повітряної посухи. 

З метою визначення впливу способів поливу, строків садіння та 

фізіологічного стану мікробульб in vitro ранньостиглого сорту картоплі 

Кобза на їх продуктивність за весняного садіння у 2008-2010 рр. було 

проведено  трифакторний дослід [24, 31]. На вивчення були поставлені такі 

фактори: А – способи поливу (краплинний та комбінований); В – строки 

садіння (ІІ та ІІІ декада квітня, І декада травня); С – фізіологічний стан 

мікробульб in vitro (пройшли період спокою та свіжозібрані). 

В роки досліджень фактичний режим зрошення картоплі формувався в 

залежності від фази розвитку рослин, метеорологічних умов. Поливи 

призначались за  показаннями тензіометрів (рис. 6.3). Мікробульби, отримані 

в біотехнологічній лабораторії, було висаджено в полі згідно схеми досліду. 

Спостереження за динамікою появи сходів показали, що при садінні в другу 

декаду квітня вони з’явились через 11 діб і становили  5,6% від  фізіологічно 

зрілих мікробульб, висаджених до ґрунту, у той час, як у варіанті із 

свіжозібраними зійшло лише 0,7%. При садінні у третій декаді квітня цей 
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показник становив 17,3 та 3,9%, в першій декаді травня – 19,3 та 9,0%, 

відповідно (табл. 6.19). 

 

 

Рис. 6.3.  Вирощування мікробульб in vitro ранньостиглого сорту 

картоплі Кобза за краплинного способу поливу 

Таблиця 6.19 

Динаміка появи сходів мікробульб картоплі in vitro різного 

фізіологічного стану за різних строків садіння, 2008-2010 рр. 

 

 

Днів від 

садіння 

Зрілі мікробульби in vitro 
Свіжозібрані мікробульби  

in vitro 

Строк садіння, декада, місяць 

ІІ, квітень ІІІ, квітень І, травень ІІ, квітень ІІІ, квітень І, травень 

Зійшло рослин, % 

11 5,6 17,3 19,3 0,7 3,9 9,0 

15 28,7 50,2 46,0 14,5 45,5 20,4 

20 55,1 54,1 54,9 38,9 51,4 28,1 

25 77,5 74,7 59,0 53,1 61,0 41,2 

30 83,8 80,7 59,0 59,8 64,9 41,2 

35 85,0 82,7 59,0 63,8 76,4 41,2 

40 85,0 84,7 60,2 80,3 81,8 50,3 
Польова 

схожість, % 
84,5 84,5 68,1 77,5 82,8 57,9 

НІР 05, % 6,5 



219 
 

Найбільш повно сходили мікробульби, що пройшли період спокою і 

були висаджені у першу та другу декаду квітня і які сформували масові 

сходи уже на 25-й день від садіння. У свіжозібраних мікробульб цей період 

був більш розтягнутий у часі: масові сходи одержано на 35-40 день (рис. 6.4). 

             Рис. 6.4. Динаміка з’явлення сходів мікробульб картоплі різного 

фізіологічного віку в залежності від строку садіння, 2008-2010 рр. 

 

Перенесення строку садіння на першу декаду травня привело до 

суттєвого зменшення кількості рослин і масові сходи не було отримано 

взагалі (рис. 6.5, 6.6, 6.7).  

 

 

Рис. 6.5. Динаміка появи сходів мікробульб картоплі різного 

фізіологічного віку при садінні в ІІ декаді квітня, 2008-2010 рр. 
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Рис. 6.6. Динаміка появи сходів мікробульб картоплі різного 

фізіологічного віку при садінні в ІІІ декаді квітня, 2008-2010 рр. 

 

Виявлено сильну кореляційну залежність польової схожості 

мікробульб від строку садіння та їх фізіологічного стану, причому  час появи 

сходів та кількість отриманих насаджень у більшій мірі залежав від строку 

садіння. Тобто, з посадкою мікробульб  in vitro у більш пізні строки 

зменшується кількість одержаних сходів. 

 

 

 

Рис. 6.7. Динаміка появи сходів мікробульб картоплі різного 

фізіологічного віку при садінні в І декаді травня, 2008-2010 рр. 
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Фенологічні спостереження засвідчили, що найбільшу польову 

схожість сформували мікробульби, що пройшли період спокою і були 

висаджені у ґрунт у другу та третю декаду квітня – 84,5%. При садінні у ці 

строки свіжозібраних мікробульб також отримано досить високу польову 

схожість – 77,5 та 82,8%.  При перенесенні строку садіння на першу декаду 

травня отримано на 16,4% менше сходів від фізіологічно зрілих мікробульб і 

на 19,6 та 24,9% від свіжозібраних, у порівнянні з другою та третьою 

декадою квітня (рис. 6.8). 

 

 

 

Рис. 6.8. Польова схожість мікробульб картоплі in vitro різного 

фізіологічного віку в залежності від строку садіння, 2008-2010 рр. 

 

Фенологічні спостереження показали, що при більш пізньому садінні 

рослини з мікробульб in vitro проходять фенофази скоріше, ніж при більш 

ранньому строку садіння. Термін від сходів до повної бутонізації при садінні 

в другій декаді квітня склав 35 днів, а при садінні через десять днів - місяць. 

При садінні мікробульб в першій декаді травня бутонізація у рослин картоплі 

була відсутня.  
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Встановлена дуже сильна залежність між строком садіння, 

фізіологічним станом мікробульб in vitro та коефіцієнтом розмноження, 

причому у більшій мірі від строку садіння.  

Максимальний коефіцієнт розмноження, незалежно від способу 

поливу, отримано при садінні мікробульб картоплі in vitro, що пройшли 

період   спокою, у другій декаді квітня – 6,5 (рис. 6.9). При садінні 

свіжозібраного матеріалу – 4,9. З перенесенням строку садіння на третю 

декаду квітня та першу декаду травня коефіцієнт розмноження зменшувався: 

у зрілих бульб на 13,7%, у свіжозібраних – на 31,9% та на 62,6 і 82,9%, 

відповідно.  

 

Рис. 6.9. Коефіцієнт розмноження при вирощуванні мікробульб 

картоплі in vitro різного фізіологічного віку залежно від строку садіння 

та фізіологічного стану насіннєвого матеріалу, 2008-2010рр. 

 

Температура повітря під час досліджень обумовила проведення             

6 освіжаючих поливів у 2008 р., 8 поливів у 2009 р., під час яких температура 

повітря у приземному шарі ґрунту знижувалась на 2-3°С. 
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Завдяки погодним умовам 2010 р. потреба в освіжаючому поливі 

дощуванням виникла лише на початку червня, коли температура повітря 

сягала 32,3°С (+2,9°С вище середньої багаторічної норми) при температурі на 

поверхні ґрунту до 60°С. В подальшому температура продовжувала 

наростати  і в другій декаді червня перевищення норми склало 3,6°С. 

Впродовж декади випало лише 10,9 мм опадів, що не компенсувало витрати 

вологи з ґрунту. В кінці червня дуже сильні зливові дощі – 62,5 мм,  знизили 

температуру повітря до норми. Завдяки таким температурним умовам у    

2010 р. було проведено 4 освіжаючих поливи. 

За попередніми дослідженнями встановлено, що зрошення дощуванням 

картоплі весняного садіння при збиранні наприкінці червня збільшує 

водоспоживання культури на 17,5%, у порівнянні з богарними умовами. При 

поливі краплинним способом ефективність використання поливної води в 

порівнянні з дощуванням збільшується у 2,4-2,7 рази [319].  

Комбіноване зрошення мало значний вплив лише у роки з жорсткими 

кліматичними умовами. В середньому за 2008-2009 рр. при садінні 

фізіологічно зрілих мікробульб in vitro в другій декаді квітня комбіноване 

зрошення забезпечило найбільший рівень урожаю – 8,88 т/га. Така 

продуктивність була сформована завдяки отриманню з кожного куща 10,4 

мінібульб середньою масою 20,1 г. Коефіцієнт розмноження склав при цьому 

9,1. Такий же матеріал при поливі лише краплинним зрошенням забезпечив 

на 1,95 т/га менше. При садінні свіжозібраного матеріалу в другій декаді 

квітня перевага комбінованого зрошення була ще більшою – 2,41 т/га або 

43,3%; в третій декаді квітня – комбіноване зрошення забезпечує перевагу 

лише фізіологічно зрілого матеріалу – на 2,66 т/га або 61,3%.  

Результати обліку урожаю 2010 р. показали, що сполучення дощування 

та краплинного зрошення в сприятливих для росту та розвитку рослин 

картоплі погодних умовах не забезпечило суттєвої прибавки врожаю 

мінібульб.    
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В середньому за роками досліджень при взаємодії факторів 

максимальний рівень врожаю забезпечило комбіноване зрошення 

фізіологічно зрілих та свіжозібраних мікробульб in vitro, висаджених у 

відкритий ґрунт  в другій декаді квітня –  7,24 та 6,98 т/га мінібульб, 

відповідно (табл. 6.20). В середньому за фактором комбіноване зрошення не 

забезпечує суттєвої переваги порівняно з краплинним.  

Таблиця 6.20 

Продуктивність мікробульб картоплі in vitro різного фізіологічного стану 

за різних способів поливу та строків садіння, 2008-2010 р. 
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зрілі 6,41 6,9 23,7 

3,81   

свіжозібрані  5,32 5,5 19,1 

ІІІ, 

квітень 

зрілі 4,33 5,7 18,7 

свіжозібрані  4,08 4,0 18,8 

І, 

травень 

зрілі 1,74 3,3 12,0 

свіжозібрані  1,00 1,7 10,9 

НІР05, т/га А=0,89; В=0,74; С=0,42 

 

Найбільший вплив з досліджуваних факторів на продуктивність 

посадки мікробульб in vitro, чинив строк садіння, кращим з яких є друга 

декада квітня. Садіння в цей строк забезпечує урожайність мінібульб, в 

середньому за фактором, 6,49 т/га. Затримка з садінням до третьої декади 
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квітня спричиняє зниження урожайності на 1,88 т/га або 29,0%, до першої 

декади травня – на 5,11 т/га або 78,7%.     

Садіння мікробульб in vitro, що пройшли період спокою, забезпечує 

отримання, в середньому за фактором, 4,63 т/га мінібульб картоплі. 

Свіжозібрані мікробульби in vitro формують на 0,94 т/га або 20,3% менше 

мінібульб.   

Встановлено, що вирішальним фактором у формуванні продуктивності 

мікробульб картоплі in vitro ранньостиглого сорту картоплі Кобза був строк 

садіння, способи поливу та фізіологічний стан мікробульб мали дещо 

менший вплив.  

Економічна оцінка проведених технологічних прийомів показала, що 

комбіноване зрошення мікробульб картоплі in vitro, що пройшли період 

спокою та були висаджені у другій декаді квітня, забезпечує собівартість 

одиниці продукції та умовний чистий прибуток: 97 грн/кг мінібульб і       

1469 тис. грн/га, свіжозібраних – 101 грн/кг і 1392 тис. грн/га. При садінні у 

третій декаді квітня – 116 грн/кг і 1110 тис. грн/га та 176 грн/кг і                   

493 тис. грн/га, відповідно (табл. 6.21). При садінні у першій декаді травня 

фізіологічно зрілих мікробульб in vitro собівартість зростає в 3,6 рази, у 

порівнянні з першим строком посадки, свіжозібраних – у 8,7 рази. При цьому 

виробництво мінібульб стає збитковим: -104; -460 тис. грн/га. Така ж сама 

залежність собівартості мінібульб від строку садіння простежується і при 

використанні краплинного зрошення.   

Максимальну віддачу капіталовкладень забезпечує використання 

комбінованого способу поливу мікробульб картоплі in vitro, що пройшли 

період спокою і висаджені у відкритий ґрунт у першій декаді квітня: 

рентабельність при цьому становить 209% при собівартості 97 грн/кг 

мінібульб, чистий прибуток – 1469 тис. грн/га.  

Отже, при визначенні способів, що впливають на збільшення 

продуктивності вихідного оздоровленого матеріалу, одержаного в культурі   
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in vitro, при вирощуванні в первинних ланках насінницького процесу 

встановлено, що економічно доцільним є садіння фізіологічно зрілих 

мікробульб картоплі in vitro у другій декаді квітня при використанні 

комбінованого зрошення. Урожайність мінібульб при цьому становить       

7,24 т/га, коефіцієнт розмноження – 6,5, рентабельність – 209 %, собівартість 

– 97   грн/кг мінібульб, умовний чистий прибуток –1469 тис. грн/га. 

Таблиця 6.21  

Економічна ефективність вирощування мікробульб картоплі in vitro  

залежно від технологічних прийомів, 2008-2010 рр. 
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зрілі 4,33 699,6 162 599 86 
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І, 
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зрілі 1,74 698,7 402 -177 -25 
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6.6. Прийоми отримання максимальної польової схожості та 

продуктивності насіннєвого матеріалу картоплі при вирощуванні у 

двоврожайній культурі 

 

Одержання насіннєвого матеріалу картоплі в умовах півдня 

відбувається при використанні методу двоврожайної культури, тобто за 
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період вегетації вирощується два врожаї: перший у весняному садінні і 

збиранні наприкінці червня і другий – в літньому садінні свіжозібраними 

бульбами. В обох випадках період формування врожаю значно скорочується, 

порівняно з вирощуванням бульб в повній стиглості, тому природно 

відбувається недобір врожаю, але якість насіннєвої продукції зростає завдяки 

зменшенню екологічного стресу рослин та уникненню повторного 

перезаражування матеріалу вірусними хворобами. Такий матеріал слід 

максимально використовувати для садіння, виключення становлять бульби 

менше 20 г. Наші попередні дослідження [71] засвідчили, що бульби масою 

більше 100 г слід різати на частки масою 40-50 г, а мілкі, масою 20-30 г, 

висаджувати більш загущено.    

Питання різання бульб не нове – перші дослідження проводились ще в 

ХІХ столітті [153] та пізніше. Вони показали, що при цьому вдвоє 

зменшується садивна норма [213], разом з тим від половинок одержують 

врожай вищий, ніж від цілих бульб середнього розміру, а інколи навіть 

близький до врожаїв від цілих бульб, у два рази більших за масою, ніж 

половинки. Але однозначно визначити ступінь ефективності прийому при 

його практичному використанні неможливо. Урожайність картоплі від 

різаних бульб залежить від багатьох випадкових факторів і буває високою за 

сприятливих умов, і, навпаки, низькою при порушенні або відсутності хоч би 

одного з факторів. Тому багато не вивчених питань з`являється при 

використанні великих бульб для одержання ранньої продукції, що пов`язано 

зі способами підготовки садивного матеріалу. Невизначена  оптимальна 

кількість різаних часток у загальному обсязі садивних бульб, ефективність 

різання бульб неоднакової маси на різну кількість часток. Процес одержання 

сходів картоплі від різаного свіжозібраного матеріалу в літніх посадках 

відрізняється від весняного садіння. По-перше, це пов`язано з умовами 

досходового періоду: в липні на півдні, як правило, спостерігаються 

максимально високі температури повітря і ґрунту. У сполученні з високою 
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вологістю ґрунту при проведенні досходових поливів, в шарі розміщення 

садивних бульб створюються  парникові умови для розвитку в тому числі і 

грибних та бактеріальних хвороб. Зріз свіжозібраних бульб, на якому ще не 

утворилась перидерма, стає поживним середовищем для розвитку 

специфічних хвороб та сприяє проникненню інфекції. Тому в літніх посадках 

часто спостерігається зрідженість насаджень внаслідок інфікування та 

загнивання різаного садивного матеріалу [4, 34]. Такі бульби необхідно 

захищати або шляхом підсушування до утворення  перидерми, або шляхом 

протруєння. Є багато досліджень з ефективності застосування хімічних 

препаратів для захисту картоплі [151, 178]. Крім цього в процес підготовки 

такого матеріалу вклинюється і необхідність обробки свіжозібраних бульб 

розчином стимуляторів для переривання періоду спокою. В науці зовсім 

відсутні дані про сумісність протруєння і стимуляції, тому вивчення цих 

питань являє інтерес як в науковому, так і практичному плані.  

Для комплексного вирішення питань використання різаного садивного 

матеріалу в двоврожайній культурі та його захисту від ураження хворобами з 

метою одержання оптимальної густоти стояння рослин, що є необхідною 

умовою формування максимально можливого урожаю бульб, нами було 

проведено на протязі 2001-2005 рр. три польових досліди: трифакторний у 

весняній посадці і два двофакторних – в літній посадці свіжозібраними 

бульбами [65, 70, 81].     

У 2001-2003 рр. був проведений дослід, в якому вивчалась 

ефективність світлового пророщування бульб ранньостиглого сорту картоплі 

Кобза та доцільність різання садивних бульб масою 80 і 160 г, відповідно, на 

дві та чотири частки масою 40 г. Крім того досліджували вплив різної 

кількості різаних часток (від 20 до 100%)  в загальному обсязі садивних 

бульб на продуктивність картоплі. 

Погодні умови 2001 і 2002 рр. слід вважати типовими для регіону, а  

2003 р. відрізнявся тривалою затяжною весною. Температурні умови третьої 
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декади березня дозволили розпочати садіння в кінці місяця. Але в результаті 

прохолодної погоди в квітні ростові процеси у висадженому матеріалі були 

загальмовані і, як наслідок, досходовий період розтягнувся до 1,5 місяця, а 

період накопичення врожаю скоротився.       

Непророщений садивний матеріал в досліді висаджували на початку 

квітня безпосередньо в грунт. Другу половину матеріалу до садіння готували 

наступним чином: у кінці лютого бульби заносили у тепле приміщення з 

температурою повітря 18-20
0
С. На протязі 10 діб матеріал зберігали у темряві 

(до появи паростків), а потім на світлі до садіння. Висаджували пророщені 

бульби одночасно з непророщеними. Різали матеріал на частки згідно схеми 

досліду в день садіння. Урожай збирали 26-28 червня. 

Пророщування бульб перед садінням прискорює отримання сходів 

більше, ніж на два тижні у порівнянні з непідготовленим матеріалом. Однак 

загальна кількість сходів була практично на одному рівні. 

Різання бульб масою 80 г на дві частки на обох варіантах 

передсадивної підготовки бульб практично не вплинуло на густоту стояння 

рослин (табл. 6.22).  

При використанні бульб масою 160 г відмічено деяке зменшення 

кількості рослин порівняно з контролем: при 20% в матеріалі четвертинок  

кількість кущів зменшувалась на 2,9%; 40-3,3%; 60-4,5%; 80-8,6%; 100-4,9%. 

Без пророщування садивного матеріалу різання бульб масою 80 г на дві 

частки в середньому за варіантами дозволило збільшити продуктивність 

рослин на 32,5%, різання бульб масою 160 г на чотири частки – на 18,4%. 

Збільшення кількості половинок сприяло зростанню прибавки врожайності 

від прийому: при 20% часток прибавка становила 27,1%, при 40-12,2; 60-37,9; 

80-46,4; 100-39,1%. Наявність у садивному матеріалі 60% четвертинок 

забезпечує максимальну прибавку врожаю – на 39,4 . Збільшення кількості 

часток до 80-100% зменшує прибавку, відповідно, до 19,1 і 6,6%, що 
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пов`язано, в першу чергу, зі зменшенням густоти стояння рослин в цих 

варіантах. 

Таблиця 6.22  

Продуктивність ранньої картоплі сорту Кобза залежно від підготовки 

садивного матеріалу (2001-2003 рр.) 
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0 0 37,5 5,17 41,1 4,8 10,1 

20 
2 36,2 6,57 42,6 4,8 9,9 

4 36,1 5,86 42,6 4,4 9,9 

40 
2 36,5 5,80 41,7 4,3 10,0 

4 36,9 5,86 42,5 4,9 9,9 

60 
2 39,0 7,13 48,4 4,7 9,8 

4 36,5 7,21 47,1 4,9 9,4 

80 
2 37,4 7,57 48,1 5,2 10,0 

4 34,8 6,16 44,5 4,5 9,6 

100 
2 38,6 7,19 48,0 4,7 9,9 

4 36,2 5,51 47,7 4,4 10,0 
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0 0 38,4 13,39 64,7 7,3 9,6 

20 
2 38,7 12,21 63,7 6,4 9,7 

4 37,7 12,50 69,1 5,6 10,2 

40 
2 38,8 11,49 56,2 5,9 9,7 

4 36,5 12,50 58,0 6,3 9,7 

60 
2 37,0 13,29 69,0 6,3 9,7 

4 36,0 12,24 61,1 6,4 9,7 

80 
2 38,3 11,70 58,6 6,2 10,2 

4 34,1 10,71 51,6 6,1 9,9 

100 
2 38,2 11,93 62,1 6,1 10,1 

4 35,8 10,80 60,1 5,9 10,1 
                    НІР 05, т/га                 А=1,07; В=0,98; С=0,86 

 

Пророщування бульб перед садінням  і в подальшому призвело до 

скорочення міжфазних періодів: масова бутонізація у рослин від цих бульб 

наступила на 8-10 днів раніше, ніж у рослин від непророщених бульб. Як 
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наслідок, в середньому за три роки ефект від передсадивного пророщування 

бульб становив 89,5% урожаю (рис 6.10). 

 

 

 

Рис. 6.10. Вплив способу підготовки садивного матеріалу на 

продуктивність ранньої картоплі (2001-2003 рр.) 

 

Різання непророщених бульб сприяло зростанню маси середньої  

товарної бульби з 41,1 до 45,3 г або на 10,2%. При світловому пророщуванні, 

навпаки, маса товарної бульби вища при садінні бульб – 64,7 г проти 61,0 г. 

Різання пророщених садивних бульб дещо по іншому впливало на 

продуктивність картоплі. Максимальну урожайність забезпечили цілі бульби 

масою 40 г – 13,39 т/га. Практично такий же урожай одержано від матеріалу, 

який містив 60% різаних на дві частки бульб – 13,29 т/га. Зниження 

урожайності простежується при збільшенні кількості половинок і особливо 

четвертинок до 80-100%: при 80% половинок зменшення продуктивності 

становить 12,6%, четвертинок – 20,1%. При 100% різаного матеріалу ця 

закономірність зберігається.  



232 
 

Результати проведених досліджень коректні для вищезазначених умов 

та факторів. При введенні додаткових чинників, або зміні параметрів 

факторів, що вивчали, можливе одержання інших результатів. Цей прийом 

широко використовується картоплярами в технологічній практиці, тому ми 

вирішили провести паралельні дослідження по доцільності різання садивних 

бульб для літнього садіння без попереднього захисту часток від хвороб 

шляхом протруєння. Виходячи з цієї мети, було проведено двофакторний 

дослід, в якому половинки і четвертинки масою 40 г одержували при різанні 

бульб сорту Кобза масою 80 і 160 г. Кількість різаного матеріалу становила 

20, 40, 60, 80 і 100%. 

Погодні умови у другій половині літа 2001 і 2002 рр. були дуже 

складними для одержання сходів в літньому садінні. Сприятливі погодні 

умови липня 2003 р., навпаки, активізували процеси пробудження 

свіжозібраних бульб і дозволили в короткий термін одержати сходи.  

Результати досліджень показали, що різаний матеріал має суттєво 

меншу польову схожість, ніж цілий, який в середньому за три роки 

забезпечив максимальну кількість сходів – біля 32 тис. шт./ га або 80% від 

розрахункової (табл. 6.23). Із збільшенням кількості різаних бульб недобір 

сходів зростає: від використання половинок в середньому за варіантами в 

порівнянні з цілими бульбами він становить 15,4; а четвертинок – 27,3%. 

Найбільш суттєве зниження густоти стояння рослин спостерігалось у 

варіантах зі збільшеною кількістю четвертинок: при 80% часток в матеріалі 

воно становило 35,7, при 100 – 41,7%.  

Недобір рослин безпосередньо впливає на продуктивність посадки. 

Різання бульб масою 80 г на дві половинки зменшувало урожайність картоплі 

на 9,4%. При цьому у варіантах з різною кількістю половинок урожайність 

знаходилась на одному рівні. Різання бульб масою 160 г на чотири частки в 

середньому за варіантами зменшувалась продуктивність посадки на 23,3%. 

Найбільш суттєво негативний вплив проявився  при наявності більше 40% 
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різаних часток: урожайність при 60% четвертинок зменшувалась на 22,8; 

80% - 29,0; 100% - на 49,0%. 

 Таблиця 6.23 

Продуктивність картоплі сорту Кобза у літній посадці залежно від 

кількості різаних бульб у садивному матеріалі (2001-2003 рр.) 

Вміст різаних 

часток бульб, 

% (фактор А) 

Кількість часток 

масою 40 г від 

бульби, шт. 

(фактор В) 

Урожай- 

ність, 

т/га 

Маса 

середньої 

бульби, г 

Кількість 

бульб під 

кущем, 

шт. 

Вміст 

крохмалю в 

бульбах, % 

0 0 15,61 82,1 6,3 9,9 

20 
2 14,39 71,1 6,9 9,1 

4 14,47 77,0 7,1 9,8 

40 
2 13,94 74,6 7,1 9,8 

4 14,31 88,1 6,6 10,0 

60 
2 14,03 83,0 7,3 9,7 

4 12,06 85,4 6,2 10,0 

80 
2 14,82 83,7 6,8 9,8 

4 11,08 85,8 6,4 9,8 

100 
2 13,53 84,7 6,3 9,6 

4 7,97 80,6 6,1 9,4 

  2001 р. 2002 р. 2003 р.  

НІР 0,5, т/га А 2,42 1,91 1,45   

 В 1,54 1,57 0,79  

 

Основною причиною зниження врожайності при використанні в 

літньому садінні різаних свіжозібраних бульб слід вважати зменшення 

густоти стояння рослин внаслідок інфікування та загнивання різаних часток. 

Високі температури ґрунту в липні і достатня вологість, яка забезпечується 

досходовими поливами, сприяли розвитку патогенів і більш значному 

ураженню різаного матеріалу. Тому в наших подальших дослідженнях 

визначали можливість хімічного захисту садивних часток бульб шляхом 

проведення передсадивного протруєння. 

Схема двофакторного досліду, проведеного у 2003-2005 рр., 

передбачала також вивчення можливості сумісного використання 
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стимуляторів та протруйників. В досліді вивчалась дія протруйників бульб 

Престиж, Максим і Дітан М 45 при використанні сумісно зі стимуляторами 

для переривання періоду спокою свіжозібраного матеріалу та окремо після 

підсихання стимуляторів на бульбі (фактор А). Препарати застосовували при 

садінні цілими бульбами масою 40 г та різаними частками такою ж масою 

ранньостиглого сорту Поран (фактор В). В якості стимуляторів для 

переривання періоду спокою застосовували чотирикомпонентний розчин у 

складі 0,0005% гібереліну, 0,002% янтарної кислоти, 1% роданистого калію 

та 1% тіосечовини. 

Погодні умови 2003-2004 рр. були сприятливі для одержання урожаю в 

літній посадці, що не є характерним для півдня України. Сприятливі умови 

липня активізували процеси пробудження  свіжозібраних бульб і дозволили в 

короткий термін одержати масові сходи, а тепла, волога погода серпня 

сприяла нормальному розвитку рослин в подальшому. В 2005 р. умови для 

вирощування другого врожаю картоплі були дуже складними, оскільки у 

період бульбоутворення та накопичення врожаю був значний дефіцит вологи. 

Свіжозібрані бульби ранньостиглого сорту Поран після підготовки 

згідно варіантів досліду висаджували у першій декаді липня. Спостереження 

за динамікою сходів показали, що в усі роки досліджень частки бульб масою 

40 г раніше почали утворювати сходи, ніж цілі бульби такої ж маси в 

більшості досліджуваних варіантах. Але період одержання сходів в досліді 

був дуже розтягнутий у часі і польова схожість була низькою. В середньому 

за варіантами обробки садивного матеріалу польова схожість одержана від 

різаних часток становила 64,4%, а від цілих бульб – 50,4% (табл. 6.24). 

Різниця збільшувалась при використанні протруйників: якщо в контролі вона 

становила 3,2%, то в досліджуваних варіантах знаходилась в межах 6,8-

28,2%. 

Обробка цілих бульб протруйниками не сприяла підвищенню схожості 

матеріалу, лише при використанні препарату Дітан М 45 після підсихання на 
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бульбах розчину стимуляторів кількість сходів зростала на 3,8%, в інших 

варіантах простежувалась тенденція негативного впливу протруйників на 

польову схожість картоплі.  

Таблиця 6.24 

Вплив хімічного захисту свіжозібраних бульб та їх часток на ріст та 

розвиток рослин в літній посадці, 2003-2005 рр. 

Обробка садивного матеріалу 

перед садінням (фактор А) 

Цілі бульби масою  40 г 

(фактор В) 

Різані бульби, маса 

частки 40 г (фактор В) 
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Контроль, без протруєння 

(обробка розчином стимуляторів) 
54,2 22,0 43,7 1,6 57,4 23,4 50,9 2,0 

Сумішшю стимуляторів та 

препарату Престиж (1 л/т) 
53,2 21,7 44,9 1,3 64,4 26,3 53,0 1,5 

Препаратом Престиж після 

підсихання на бульбах розчину 

стимуляторів 
51,9 21,2 52,2 2,0 58,7 26,0 58,7 1,8 

Сумішшю стимуляторів та 

препарату Максим (600 мл/т) 
38,5 15,7 38,9 1,3 66,7 27,2 55,5 1,8 

Препаратом Максим після 

підсихання на бульбах розчину 

стимуляторів 
54,2 22,0 44,2 2,0 71,8 29,3 54,5 1,9 

Сумішшю стимуляторів та 

препарату Дітан М 45 (2,5 л/т) 
42,6 17,3 38,5 1,1 67,3 27,4 52,5 1,7 

Препаратом Дітан М 45 після 

підсихання на бульбах розчину 

стимуляторів  
58,0 25,6 44,0 1,5 66,3 27,1 53,2 2,0 

 

Максимальну кількість сходів від різаних часток одержано при їх 

протруєнні препаратами Максим та Дітан М 45. При цьому спостерігалась 

різна реакція рослин на протруєння сумісно зі стимуляторами для 

переривання періоду спокою бульб:  Престиж забезпечував дещо  вищу 

схожість, Максим – на 5,1% зменшував, а Дітан М 45 при обробці сумісно і 

окремо від стимуляторів мав однакову ефективність. 
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Фактична густота стояння мала аналогічну залежність від 

досліджуваних факторів: при садінні цілими та різаними бульбами без 

протруєння вона була практично однаковою і становила, відповідно, 22,0 та 

23,4 тис./га. Протруєння часток збільшило густоту стояння проти контролю 

(в середньому за варіантами) на 16,2%.  

Вимірювання висоти рослин в фазу цвітіння показало, що при садінні  

цілих бульб протруєння препаратами, що досліджувались сумісно зі 

стимуляторами дещо гальмувало ріст: в середньому висота становила 40,8 см 

(в контролі – 43,7 см), при протруюванні після підсихання розчину 

стимуляторів на бульбі – 46,8 см (на 14,7% більше). При цьому 

максимальний приріст спостерігався при використанні препарату Престиж – 

27,9%. 

Висота рослин від різаних часток в середньому за варіантами на 23,3% 

перевищувала висоту рослин від цілих бульб. Але перевага окремих обробок 

стимуляторами і протруйниками над сумісною обробкою суттєва лише у 

випадку застосування препарату Престиж (+10,8%), в інших варіантах 

результати рівноцінні. Стеблостій змінювався під впливом протруєння 

практично так, як і висота рослин.     

В середньому за роками досліджень хімічний захист садивних часток 

бульб дозволив отримувати більш високу урожайність в літньому садінні, 

ніж при садінні   цілими   бульбами (табл.6.25, рис.6.11).   

В середньому  за  варіантами    досліду урожайність від цілих садивних 

бульб становила 7,34 т/га, від часток –  11,43 т/га, що на 55,7% більше. 

Максимальна прибавка від садіння часток одержана при використанні в 

якості протруйника препаратів Максим (+98,0 і 73,4%) та Дітан М 45 (+96,2 і 

47,1%). Краще протруювати бульби та їх частки після підсихання на них 

розчину стимуляторів, прибавка врожаю при цьому становить 7,0-42,7%, у 

порівнянні з сумісною обробкою. В якості протруйника можливе також 

використання  кожного  з  досліджуваних  препаратів. Ефект досягається за 
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рахунок збільшення маси середньої товарної бульби та кількості бульб під 

кущем.  

Таблиця 6.25 

Продуктивність картоплі сорту Поран в літній посадці залежно від 

хімічного захисту свіжозібраного садивного матеріалу (2003-2005рр.) 
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Цілі бульби масою 40 г (В) 

Контроль, без протруєння (обробка розчином 

стимуляторів) 
6,62 122,3 5,8 9,8 

Сумішшю стимуляторів та препарату Престиж (1 л/т) 7,74 118,1 4,9 10,3 

Препаратом Престиж після підсихання на бульбах 

розчину стимуляторів 
9,55 142,4 5,8 10,0 

Сумішшю стимуляторів та препарату Максим 

(600 мл/т) 
6,15 146,4 5,7 9,8 

Препаратом Максим після підсихання на бульбах 

розчину стимуляторів 
7,98 135,0 6,7 10,4 

Сумішшю стимуляторів та препарату Дітан М 45 

 (2,5 л/т) 
5,50 134,6 4,9 10,0 

Препаратом Дітан М 45 після підсихання на бульбах 

розчину стимуляторів  
7,85 116,7 5,7 9,5 

Різані бульби,  маса частки 40 г (В) 

Контроль, без протруєння (обробка розчином 

стимуляторів) 
9,23 139,4 5,2 10,0 

Сумішшю стимуляторів та препарату Престиж (1 л/т) 9,82 140,7 4,3 9,6 

Препаратом Престиж після підсихання на бульбах 

розчину стимуляторів 
12,58 153,9 5,5 10,1 

Сумішшю стимуляторів та препарату Максим  

(600 мл/т) 
12,18 166,1 4,5 9,4 

Препаратом Максим після підсихання на бульбах 

розчину стимуляторів 
13,84 157,7 5,0 9,7 

Сумішшю стимуляторів та препарату Дітан М 45 

(2,5 л/т) 
10,79 146,6 4,4 9,6 

Препаратом Дітан М 45 після підсихання на бульбах 

розчину стимуляторів  
11,55 144,9 5,4 9,9 

НІР 05, т/га, за роками 2003 2004 2005  

 А 1,48 1,72 2,40  

 В 1,50 3,13 1,40  
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Рис. 6.11. Залежність продуктивності картоплі в літній посадці від 

хімічного захисту свіжозібраного садивного матеріалу (2003-2005 рр.) 

 

Обробка цілих садивних бульб після підсихання на них 

чотирикомпонентного розчину стимуляторів препаратом Престиж 

забезпечила зростання чистого прибутку порівняно з контролем на               

7,7 тис. грн. 

Обробка   протруйниками  часток   бульб   після   підсихання розчину 

стимуляторів забезпечила максимальний економічний ефект в досліді: 

протруєння Престижем збільшило чистий прибуток в порівнянні з контролем 

на 8,9; препаратом Максим – на 13,3; Дітан М 45 – на 6,3 тис. грн/га (табл. 

6.26). В середньому за варіантами чистий прибуток від садіння часток бульб 
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складав 28, а цілих бульб – 15,8 тис./га, тобто перевага використання різаного 

садивного матеріалу незаперечна. 

Таблиця 6.26 

Економічна ефективність вирощування картоплі у літній посадці 

залежно від хімічного захисту свіжозібраних садивних бульб та їх часток, 

2003-2005 рр. 
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Контроль, без протруєння (обробка 

розчином стимуляторів) 862 14,1 248 636 21,8 372 

Сумішшю стимуляторів та препарату 

Престиж (1 л/т) 
863 16,5 248 695 22,6 332 

Препаратом Престиж після 

підсихання на бульбах розчину 

стимуляторів 
721 21,8 316 562 30,7 434 

Сумішшю стимуляторів та препарату 

Максим (600 мл/т) 
970 12,5 209 513 30,3 485 

Препаратом Максим після підсихання 

на бульбах розчину стимуляторів 
773 17,8 288 467 35,1 543 

Сумішшю стимуляторів та препарату 

Дітан М 45 (2,5 л/т) 
1112 10,4 170 470 27,3 539 

Препаратом Дітан М 45 після 

підсихання на бульбах розчину 

стимуляторів  
801 17,3 274 567 28,1 429 

   

Висновки до розділу 6 

 

За результатами досліджень, спрямованих на підвищення 

продуктивності вихідного оздоровленого матеріалу картоплі, одержаного в 

культурі in vitro, при вирощуванні в первинних ланках насінницького 

процесу встановлено: 
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1. Свіжозібрані мікробульби in vitro ранньостиглих сортів картоплі 

Садко і Кобза мали різну реакцію на виведення їх зі стану спокою під дією 

хімічної стимуляції. При весняному пророщуванні мікробульб in vitro сорту 

Садко на рівні контролю показали себе розчини, де замість тіосечовини 

використовували моноциклічну тіосечовину з додаванням рацелу 0,1 мг/л, а 

також розчин у складі 1 г/л моноциклічної тіосечовини, 10 г/л калію 

роданістого та 5 мг/л гібереліну.  

Для ранньостиглого сорту картоплі Кобза перевагу над контролем мав 

розчин, де замість 10 г/л тіосечовини використовувався 1 г/л моноциклічної 

тіосечовини та розчин, який різнився від контролю відсутністю бурштинової 

кислоти. При літньому пророщуванні у обох сортів максимальний ефект 

досягався на контрольному варіанті. 

2. Садіння мікробульб картоплі in vitro у весняній посадці на глибину    

6 см з площею живлення 70 см х 10 см забезпечувало максимальну 

продуктивність посадки – 3,12 т/га мінібульб при коефіцієнті розмноження 

2,1; рентабельність при цьому становила 262%, собівартість 229 грн/кг 

мінібульб, чистий прибуток –1155 тис. грн/га. 

3. Використання  мікробульб картоплі in vitro діаметром 4,5-7,0 та 

більше 7,0 мм в якості насіннєвого матеріалу в первинних ланках 

насінницького процесу забезпечувало максимальну польову схожість та 

підвищення врожайності у весняній посадці в 4,7; 9,6 рази, збільшення 

загальної кількості мінібульб на 98,1 та 200,1 тис. шт./га, знижувало 

собівартість отриманих мінібульб у 2,1; 9,7 раз, в порівнянні з садінням 

мікробульб діаметром менше 4,5 мм та призвело до підвищення 

рентабельності виробництва до 124-277%. Використання мілкої фракції 

мікробульб картоплі in vitro при виробництві насіннєвого матеріалу 

недоцільно, оскільки призводить до збитку. Тому подальші дослідження 

потрібно проводити у напряму розробки технологічних прийомів, що ведуть 

до збільшення маси мікробульб in vitro.  
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4. Економічно доцільним є садіння фізіологічно зрілих мікробульб 

картоплі in vitro у другій декаді квітня при використанні комбінованого 

зрошення: урожайність мінібульб при цьому становила 7,24 т/га, коефіцієнт 

розмноження – 6,5, рентабельність – 209%, собівартість – 97 грн/кг 

мінібульб, умовний чистий прибуток –1469 тис. грн./га. 

5. Стимулятори росту Сімарп, Тобод, Потейтін, Ріверм на фоні 

плівкоутворювача і без нього як за весняного, так і літнього садіння не 

виявили позитивного впливу на польову схожість та продуктивність картоплі 

сорту Незабудка, вихідний матеріал якого одержувався в культурі in vitro. 

6. Для одержання ранньої продукції сорту Кобза доцільним є прийом 

світлового пророщування  садивних бульб впродовж місяця до садіння, що 

дозволило одержувати додатково 89,5% врожаю. 

7. Різання непророщених садивних бульб сорту Кобза масою 80 г на дві 

рівні частки збільшувало продуктивність ранньої картоплі на 32,5%, різання 

бульб масою 160 г на чотири частки – на 18,4%. Ефективність різання 

пророщених бульб пов`язана з кількістю часток в садивному матеріалі: вміст 

часток  до 60% не впливав на урожайність ранньої картоплі, збільшення їх 

кількості до 80-100% знижувало продуктивність на 12-20%. 

8. Різання свіжозібраних бульб масою 80 г на дві рівних частки та 160 г 

на 4 частки для літнього садіння без протруєння призводило до зменшення 

густоти стояння рослин сорту Кобза на 15,4 та 27,3%, відповідно, і недобору 

урожайності на 9,4 та 23,3%. Збільшення кількості четвертинок в садивному 

матеріалі посилювало негативний вплив на продуктивність посадки: при      

60% четвертинок недобір насіннєвої продукції становив 22,8%, 80 – 29,0%, 

100 – 49,0%. 

9. Хімічний захист різаного садивного матеріалу для літнього садіння 

дозволив одержати прибавку врожаю 55,7% в порівнянні з використанням 

цілих протруєних бульб. Максимальний ефект забезпечували протруйники 

Максим (+73,4%) і Дітан М 45 (+47,1%).  Перевага використання різаного 
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садивного матеріалу незаперечна: чистий прибуток від садіння часток на    

12,2 тис. грн /га більший, ніж від садіння цілих бульб. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наукові праці, 

які розміщені в списку використаних джерел під номерами: [16, 19, 23, 24, 26,  

31, 32, 65, 70, 80, 81, 93, 97, 104, 122, 123, 154, 183, 208, 249, 250, 316, 392, 

393].  
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РОЗДІЛ 7 

  СОРТИ КАРТОПЛІ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ 

ДВОВРОЖАЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ НА 

ПІВДНІ УКРАЇНИ 

 

Найважливішим чинником сучасних технологій вирощування і 

отримання високих урожаїв картоплі в південному Степу, де дуже гострою 

проблемою є прискорене виродження картоплі, є використання 

високоякісного насіннєвого матеріалу нових сортів, адаптованих до 

жорстких погодно-кліматичних умов [71]. При його репродукуванні 

традиційним методом накладення («з весни у весну») в весняних посадках 

спостерігається зниження продуктивності рослин вже на другий рік [45, 311]. 

Інтенсивність виродження картоплі залежить, в основному, від комплексу 

зовнішніх умов, ураженості рослин вірусними, віроїдними, мікоплазменими 

хворобами та стійкості сорту як до несприятливих умов вирощування, так і 

до хвороб.  

Головним напрямком захисту картоплі від вірусних хвороб слід 

вважати створення стійких сортів, оздоровлення вихідного насіннєвого 

матеріалу та захист насаджень від повторного інфікування і поширення 

інфекції при подальшому розмноженні матеріалу. 

За темпами наростання маси урожаю сорти поділяються на групи [238]: 

- з інтенсивним накопиченням маси бульб в перший період їх 

формування; 

- з повільним накопиченням маси на початку періоду вегетації та 

інтенсивним в другу її половину; 

- з поступовим накопиченням врожаю впродовж вегетації рослин. 

Сорти першої групи найбільш цінні для одержання ранньої та 

надранньої продукції та для насінництва в двоврожайній культурі. Для 

південних районів України необхідно створювати сорти картоплі наступних 
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груп стиглості: ранні, середньоранні та частково середньостиглі, в т. ч. 

придатні для вирощування у двоврожайній культурі. Середньоранні сорти в 

цій зоні поступаються раннім за продуктивністю на 5,6%, середньостиглі – на 

22,8, пізні – на 42,8% [305, 307]. 

Головними показниками сортів картоплі для півдня України є: стійкість 

до посухи, вірусних хвороб, парші звичайної, фітофторозу, стеблової 

нематоди, потемніння м`якоті, різних гнилей, дуплистості бульб, висока 

урожайність та добрі смакові якості. Серед цих ознак велике значення має 

стійкість до посухи та вірусних хвороб. 

Сорти також повинні володіти і загальною адаптивною здатністю – 

реалізувати потенційну продуктивність при щорічних змінах погоди. 

Використання сортів з високою адаптивною здатністю до певних ґрунтово-

кліматичних умов – основний складник отримання стабільно високих 

врожаїв картоплі [345]. 

Створені в інших природно-кліматичних умовах сорти по-різному  

адаптуються до жорстких умов Півдня. Тому необхідне випробування нових 

сортів у зоні Степу на здатність формувати урожай продовольчої продукції за 

весняного садіння і насіннєвого матеріалу у двоврожайній культурі [67]. 

В Україні виведено низку високопродуктивних сортів, резистентних до 

збудників вірусних хвороб та адаптованих до умов півдня України. Високий 

їх рівень підтверджує той факт, що у 80-х роках минулого сторіччя ступінь 

ураженості картоплі в фазу цвітіння перевищував 38% [76], а в останні роки 

він знаходиться в межах 0 – 1,11%  [27, 28, 76, 78, 102, 108, 249].  

В Інституті зрошуваного землеробства НААН постійно ведеться 

порівняльна оцінка адаптивної здатності селекційного матеріалу та сортів 

картоплі до умов півдня України при вирощуванні двоврожайною 

культурою. З 1976 р. щорічно проводиться конкурсно-екологічне та 

випробування на двоврожайність селекційного матеріалу картоплі, 

сортовипробування для визначення потенційної врожайності та придатності 
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сортів до двоврожайної культури. За зазначений період було випробувано 

2050 селекційних номерів, 21 % яких визначено як перспективні для 

створення сортів, приданих для вирощування двоврожайною культурою на 

зрошенні в умовах півдня України і які було використано у селекційному 

процесі Інституту картоплярства НААН. Окрім того було оцінено більше 80 

сортів картоплі за урожайністю в біологічній стиглості та придатністю для 

вирощування у двоврожайній культурі, кращі з яких було включено у 

насінницький процес та впроваджено у виробництво. 

 

7.1. Реакція сортів картоплі різних груп стиглості на метеоумови 

вегетаційного періоду 

 

Південний регіон України відрізняється дуже різноманітними 

погодними умовами в різні роки. Відхилення температурних показників від 

середньобагаторічних сягають декількох градусів. Найбільш важливий, 

критичний період протягом вегетації рослин картоплі – від початку 

бутонізації до кінця цвітіння. Дефіцит вологи в цей час призводить до 

гальмування процесу транспірації, перегріву рослин і, як наслідок, до 

послаблення і навіть припинення процесу фотосинтезу [179].  

Позитивна дія зростаючих температур проявляється до певного 

періоду. У фазі «садіння – сходи» сума ефективних температур не повинна 

перевищувати 565-593°C. Коли вона сягає 660-662°С, рослини гинуть [98]. 

Процес бульбоутворення, незалежно від сорту, найбільш інтенсивно 

відбувається при середньодобовій температурі 16-18°С, при підвищенні її до 

20°С уповільнюється, а при 29°С і вище повністю припиняється. Висока 

температура повітря і ґрунту призводить до теплового виродження картоплі і 

внаслідок цього – до різкого зниження продуктивності [311]. 

В конкурсно-екологічному випробуванні на протязі чотирнадцяти  

років досліджували реакцію сортів і гібридів Інституту картоплярства НААН 
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на умови вирощування в південному регіоні України [341, 342, 373]. 

Матеріал ранньостиглих і середньоранніх сортів та селекційних гібридів, 

отриманий з Інституту картоплярства, висаджувався у весняному садінні, 

збирання врожаю проводили за біологічної стиглості бульб.  

Метеорологічні умови вегетаційних періодів за роки досліджень значно 

відрізнялись як за температурними показниками, так і за кількістю опадів. 

Аналіз метеорологічних показників показав, що середньодекадна 

температура повітря в період від сходів до кінця бутонізації змінювалась в 

широких межах (табл. 7.1). Так, в третій декаді травня температура повітря в 

2004 р. була 15,6°С, а в 2007 - 24,8. Кількість опадів за період з початку 

травня до кінця червня («сходи – цвітіння») змінювалась від 151,4 мм в     

2004 р. до 34,2 в 2007 р. 

Таблиця 7.1 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду в роки досліджень 

Роки 

Середньодобова температура 

повітря, °С, декада, місяць 
Сума 

температур, 

травень-

червень 

Опади, 

травень-

червень, 

мм 

ГТК, 

травень-

червень 
ІІ, 

травень 

ІІІ, 

травень 

І, 

червень 

2001 12,8 15,9 15,9 992 95,5 0,96 

2002 17,3 19,1 16,6 1135 70,0 0,62 

2003 20,8 21,1 20,2 1192 93,3 0,78 

2004 13,7 15,6 16,5 1004 151,4 1,51 

2005 16,3 23,9 19,1 1121 96,9 0,86 

2006 15,9 18,7 20,0 1094 109,1 1,00 

2007 19,7 24,8 23,2 1286 34,2 0,27 

2008 15,4 17,3 18,6 1080 67,8 0,63 

2009 16,1 18,7 21,8 1149 158,9 1,38 

2010 16,9 17,5 22,3 1191 137,9 1,16 

2011 17,5 22,1 22,6 1161 112,9 0,97 

2012 21,4 18,4 21,0 1328 59,7 0,45 

2013 20,6 21,4 19,7 1309 79,4 0,61 

2014 17,8 22,2 22,4 1161 102,6 0,88 
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В середньому за роки досліджень урожай ранніх номерів картоплі не 

поступався середньораннім і становив відповідно 20,67 та 20,36 т/га (табл. 

7.2). 

Таблиця 7.2 

Урожайність сортів та гібридів картоплі різних груп стиглості в роки 

досліджень 

Роки 

Урожайність бульб 

сортів різних груп 

стиглості, т/га 

Кількість бульб під 

кущем, шт. 

Маса середньої 

товарної бульби, г 

ранніх 
середньо-

ранніх 
ранніх 

середньо-

ранніх 
ранніх 

середньо-

ранніх 

2001 18,9 22,0 9,2 10,0 71,9 79,2 

2002 16,9 19,6 8,2 9,3 90,5 87,8 

2003 16,9 15,6 9,2 11,0 88,5 75,3 

2004 29,8 32,5 10,0 9,5 99,9 117,4 

2005 11,5 9,3 6,5 6,8 60,8 63,8 

2006 25,6 26,3 9,9 13,5 90,2 73,5 

2007 5,2 6,3 4,8 6,1 46,6 40,0 

2008 17,2 18,2 8,7 11,4 64,6 55,8 

2009 16,0 14,7 7,8 9,3 73,9 62,6 

2010 27,3 24,9 10,2 9,3 98,2 91,5 

2011 27,3 24,6 10,6 11,7 79,9 75,2 

2012 25,4 24,1 10,1 9,9 88,9 88,5 

2013 20,9 20,6 7,3 7,7 106,3 104,3 

2014 30,5 26,4 10,2 10,1 101,7 103,2 

середня 20,67 20,36     

 

Пошук залежності продуктивності від метеорологічних умов різних 

періодів виявив, що при вирощуванні картоплі на зрошенні найбільше 

впливає температура. При цьому середня температура на початку бутонізації 

картоплі має найбільший вплив на урожай, який збирається наприкінці 

липня. В роки досліджень початок бутонізації селекційного матеріалу 

відмічали в третій декаді травня і тільки в 2001 р. в першій декаді червня.  
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Виявлено тісний кореляційний зв’язок між температурою під час 

бутонізації та урожаєм бульб, який для ранніх номерів становив r=-0,76+0,22, 

а для середньоранніх r=-0,82+0,17, тобто в обох випадках зв’язок зворотній 

тісний.  

Температура повітря в період «сходи – бутонізація» корелює з урожаєм   

на рівні r=-0,49+0,33.  Така ж кореляція спостерігалась між врожайністю та 

температурою і на початку цвітіння. З інших метеорологічних показників 

значний вплив на продуктивність культури чинить сума опадів в період від 

сходів (початок травня) до кінця цвітіння (кінець червня) – r=0,68+0,22 для 

раннього матеріалу і r=0,62+0,25 для середньораннього. 

Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за цей же період визначав 

урожайність картоплі майже так само, як і температура – r=0,79+0,21 та 

0,74+0,24, відповідно для ранніх та середньоранніх сортів і гібридів. 

Аналіз структури врожаю картоплі за роки досліджень підтвердив, що 

матеріал різних груп стиглості по-різному реагує на умови вирощування. 

Якщо зразки ранньої групи, реагували на погодні умови на початку 

бутонізації, змінюючи кількість бульб під кущем (коефіцієнт кореляції між 

температурою та кількістю бульб під кущем r=-0,76+0,22), то ця залежність у 

середньоранніх сортів та гібридів слабка (r=-0,59+0,32). Слід зауважити, що 

вони  реагують, в першу чергу, зміною маси бульб. Кореляція між 

температурою повітря в період бутонізації та масою середньої товарної 

бульби у середньоранніх сортів та гібридів сягала -0,73+0,22, а детермінація 

відповідно 0,53. 

Отже, для отримання максимального врожаю картоплі слід особливу 

увагу приділяти створенню оптимальних умов вирощування в період від 

початку бутонізації до цвітіння. Вдосконалення технології догляду за 

рослинами  повинно бути спрямоване на визначення засобів підвищення 

жаростійкості рослин, раціональних режимів та способів поливу, які в 

кінцевому рахунку призводять до оптимізації умов вирощування картоплі. 
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Подальші дослідження повинні проводитись за декількома 

напрямками: 

- створення сортів картоплі, адаптованих до кліматичних умов півдня 

України; 

- розробка технологічних прийомів, які зменшують негативний вплив 

високих температур в період вегетації рослин; 

- розробка та вдосконалення техніки поливів та режимів зрошення 

картоплі. 

 

7.2. Насіннєва продуктивність сортів картоплі різних груп 

стиглості за весняного садіння 

 

З 1976 р. постійно проводиться оцінка новостворених сортів 

вітчизняної селекції з метою визначення для рекомендації виробникам 

найбільш продуктивних, стійких до хвороб, з високими смаковими якостями 

та котрі забезпечують високу польову схожість в літніх посадках 

свіжозібраними бульбами, тобто придатні до двоврожайної культури при 

одержанні власного насіннєвого матеріалу.    

Для вирощування на півдні України сорт картоплі повинен відповідати 

наступним умовам: формувати достатній врожай при ранньому збиранні для 

забезпечення розширеного виробництва за літнього садіння, максимальний 

врожай при збиранні в фазу біологічної стиглості та при садінні 

свіжозібраних бульб в літніх посадках. Тому завданням наших досліджень по 

сортовипробуванню було визначення найбільш продуктивних сортів 

картоплі різних груп стиглості при збиранні в ранні строки, при біологічній 

стиглості та літньому садінні свіжозібраними бульбами; придатних для 

вирощування в умовах півдня. Ці дослідження були складовою частиною 

ПНД НААН "Картоплярство" та проводились на полях Інституту 
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зрошуваного землеробства на типовому для півдня України темно-

каштановому ґрунті в умовах зрошення протягом 2001-2011 рр.  

Сорти з більш інтенсивним накопиченням врожаю в перший період 

його формування особливо цінні для отримання ранньої продукції. До цієї 

групи в першу чергу належать ранньостиглі сорти Кобза, Тирас, Дніпрянка, 

Скарбниця; середньоранні – Невська, Світанок київський, Левада; 

середньостиглі – Явір та Слов’янка (табл. 7.3). При ранньому збиранні вони 

забезпечують урожайність 23,1-36,8 т/га при товарності 93,4-98,0%. 

Найбільшою кількістю бульб під кущем вирізняються сорти Подолянка,  

Слов’янка, Тирас, Дніпрянка та Невська –  відповідно 15,4; 11,3; 9,6; 9,4 та 

9,5 шт. Товарні бульби   вагою  більше  100 г  формують  сорти Тирас, 

Скарбниця, Зелений гай, Невська, Світанок київський, Левада та Явір (рис. 

7.1).  

 Таблиця 7.3  

Продуктивність сортів картоплі за раннього збирання в умовах півдня 

України на зрошенні  

Сорт 

Г
р
у
п

а 

ст
и

гл
о
ст

і Термін 

сорто-

випробу-

вання, роки 

Урожай-

ність, 

т/га 

 

Товар-

ність, % 

 

Кількість 

бульб під 

кущем, шт. 

Середня маса 

товарної 

бульби, г 

Кобза 

р
ан

н
я
 

2006-2011 32,4 96,1 7,9 96,6 

Тирас 2006-2011 32,3 95,7 9,6 101,5 

Зов 2001-2006 21,9 97,5 7,2 76,7 

Подолянка 2007-2009 21,6 92,4 15,4 61,9 

Дніпрянка 2010-2011 25,4 93,4 9,4 76,1 

Скарбниця 2010-2011 30,5 95,0 8,9 103,6 

Зелений 

гай 

се
р

ед
-н

ьо
р

ан
н

я
 

2010-2011 22,2 93,0 4,7 103,2 

Невська 2006-2011 36,8 97,3 9,5 102,1 

Світанок 

київський 
2004-2011 33,2 96,1 8,5 108,3 

Оберіг 2010-2011 19,9 93,4 8,9 75,3 

Левада 2010-2011 26,5 98,0 5,7 119,4 

Явір серед-

ньо-

стигла 

2004-2011 23,1 95,8 6,0 100,3 

Слов’янка 2010-2011 24,1 94,1 11,3 86,3 
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Рис.7.1. Урожайність сортів картоплі при ранньому збиранні та у 

фазу біологічної стиглості бульб при вирощуванні на півдні України, 

2001-2011рр.  

 

При збиранні у фазу біологічної стиглості урожай бульб більше 30 т/га 

забезпечують ранньостиглі сорти Кобза, Тирас, Скарбниця, середньоранні – 

Невська, Світанок київський, Левада з товарністю урожаю не менше 93% 

(табл. 7.4).  Великими товарними бульбами (більше 100 г) відзначаються 

сорти Кобза, Тирас, Скарбниця, Зелений гай, Невська, Світанок київський, 

Оберіг, Левада, Явір, Слов’янка. Більшою кількістю бульб під кущем 

відрізняються сорти ранньої групи стиглості, з середньоранніх – сорт 

Невська.  

Отже, для отримання товарної продукції з метою споживання в 

весняно-літній та осінньо-зимовий період слід використовувати   

ранньостиглі  сорти  Кобза, Тирас, Скарбниця, середньоранні Світанок 

київський, Невська, Левада і середньостиглі Явір та Слов’янка.   
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Таблиця 7.4 

Продуктивність сортів картоплі при збиранні у  фазу біологічної 

стиглості бульб в умовах півдня України на зрошенні 

Сорт 
Група 

стиглості 

Термін 

сортовипро-

бування, 

роки 

Уро-

жай-

ність, 

т/га 

 

Товар-

ність, 

% 

 

Кількість 

бульб під 

кущем, шт. 

Середня 

маса 

товарної 

бульби, г 

Кобза 

рання 

2006-2011 34,0 96,1 10,5 126,8 

Тирас 2006-2011 37,1 95,7 11,7 103,8 

Зов 2001-2006 26,3 89,7 9,8 103,6 

Подолянка 2007-2009 26,4 74,6 13,9 71,3 

Дніпрянка 2010-2011 28,4 93,4 11,0 83,7 

Скарбниця 2010-2011 32,7 95,0 11,0 102,4 

Зелений 

гай 

середньо-

рання 

2010-2011 25,3 96,0 7,5 115,4 

Невська 2006-2011 41,1 97,3 13,5 125,2 

Світанок 

київський 
2004-2011 35,4 96,1 9,1 111,4 

Оберіг 2010-2011 24,0 94,9 5,3 115,1 

Левада 2010-2011 30,5 93,8 6,1 105,2 

Явір середньо-

стигла 

2004-2011 27,5 95,8 7,3 117,3 

Слов’янка 2010-2011 27,2 96,7 8,5 120,2 

 

7.3. Насіннєва продуктивність сортів картоплі різних груп 

стиглості за літнього садіння свіжозібраними бульбами 

 

В умовах півдня України одним з основних прийомів розмноження 

насіннєвого матеріалу, який допомагає стримувати процес виродження є 

метод двоврожайної культури, завдяки якому  насіннєві бульби  уникають 

впливу основних чинників екологічного та біологічного виродження та 

зберігають насіннєві якості впродовж тривалого часу. 

Цей метод не новий, ним успішно користувались досить давно. 

Результати досліджень А. М. Фаворова, А. Ф. Котова, В. Ф. Ільїна,                 
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А. Ф. Іляшенко, Ф. І. Немчина, М. М. Балашова, І. А. Лук’яненка,                   

О. П. Чорного, Ф. І. Бобришева, В. М. Чмулева, М. С. Бойка, Б. А. Бенюха,     

І. П. Бугаєвої та ін. показали високу ефективність цього прийому. Картопля, 

вирощена зі свіжозібраних бульб, уражується вірусними хворобами у 2-6 раз 

менше, ніж в літніх посадках від бульб весняного садіння попереднього року, 

а урожай вищий на 4,28 т/га або 17,7% [44]. Висока оздоровча дія методу 

дослідниками пов’язується з рядом причин: 

- в двоврожайній культурі при першому та другому садінні картоплю 

збирають рано, невдовзі після цвітіння і інфекція не встигає в значній мірі 

проникнути зі стебел у бульби; 

- найбільш інтенсивний літ попелиць, які є одним з основних 

переносників вірусної інфекції, спостерігається наприкінці червня – в липні, 

коли середньодобова температура за декаду перевищує 18-20
0
С. В цей час 

картоплю збирають і висаджують повторно, тому інфікування практично не 

відбувається; 

- бульби, уражені вірусними хворобами в весняному садінні, при 

повторному висаджуванні після обробки стимуляторами для переривання 

періоду спокою знижують схожість внаслідок порушення балансу 

рістрегулюючих речовин.    

Докорінного оздоровлення рослин, що вирощують у двоврожайній 

культурі, не відбувається, але зменшення кількості рослин, уражених 

вірусними хворобами в тяжкій формі, свідчать про ефективність цього 

методу. Крім цього двоврожайна культура послаблює вплив жорстких 

екологічних умов на рослини: і в першій, і в другій посадках картоплю 

вирощують при порівняно сприятливих умовах – помірних температурах 

повітря та ґрунту та кращих умовах вологозабезпечення. За даними              

М. С. Бойко [46] двоврожайна культура дозволяє гальмувати процес 

виродження і підтримувати якість насіннєвого матеріалу до четвертої 

репродукції, а в дослідах Інституту зрошуваного землеробства НААН 
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впродовж 1996-2000 рр. при репродукуванні ранньостиглого сорту Незабудка 

та середньораннього  Світанок київський до шостої репродукції не 

спостерігалось погіршення якості матеріалу та різкого зниження його 

продуктивності [217]. Ураженість рослин ранніх, середньоранніх сортів та 

гібридів вірусними хворобами за весняного садіння при ранньому збиранні 

на протязі 2004-2011 рр. за візуальною оцінкою не перевищувала  0,95% [76, 

78]. В літніх посадках свіжозібраними бульбами – 1,11%, тобто накопичення 

інфекції спостерігається і в двоврожайній культурі, але в більшому ступеню 

вона може проявитись при повторному вирощуванні в весняних посадках. 

Також перевагами двоврожайної культури є: 

- можливість скорочення терміну отримання еліти до 1,5-2,0 років 

польового репродукування; 

- підвищення продуктивних і якісних показників насіннєвого 

матеріалу на 10-15% завдяки використанню фізіологічного молодих бульб на 

протязі всього терміну польового репродукування; 

- підвищення коефіцієнту розмноження вихідного матеріалу при 

польовому репродукуванні до 12-15; 

- скорочення втрат при зберіганні в осінньо-зимовий період на 50%. 

Методу двоврожайної культури при розмноженні матеріалу в процесі 

насінництва в умовах Степу при сучасному розвитку біологічної науки 

альтернативи немає. Але розмножувати матеріал слід заздалегідь 

оздоровлений. Двоврожайна культура може підтримувати рослини в 

здоровому стані, а не позбавляти їх інфекції, яку вони вже мають. Традиційні 

методи створення вихідного матеріалу в насінництві, що базувались на 

клонових, кущових, гніздових, бульбових та негативних доборах, на півдні 

України не сприяли оздоровленню рослин. 

Ведення картоплярства в цьому регіоні неможливо без застосування 

методу двоврожайної культури, як для насінництва, так і для продовольчих 

цілей, тому особливу роль набуває випробування матеріалу на придатність до 
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двоврожайної культури: здатність селекційного матеріалу та сортів 

формувати високі та сталі врожаї бульб при ранньому збиранні картоплі 

весняного садіння, здатність свіжозібраних бульб  під впливом стимуляції в 

короткий термін проростати і забезпечувати необхідну густоту насадження 

при літньому садінні та максимальний врожай бульб до кінця вересня-

початку жовтня. Проте при державному сортовипробуванні не ведеться 

оцінка сортів на придатність до вирощування двоврожайною культурою, без 

якої не можливо отримувати високі і сталі врожаї картоплі на півдні України 

та високоякісний насіннєвий матеріал. Єдиною установою у цій зоні, що 

проводить дослідження на двоврожайність, які мають велику наукову та 

практичну значимість, є  Інститут зрошуваного землеробства НААН.  

Для двоврожайної культури дуже важливою властивістю сорту є  

здатність переривати період спокою та утворювати сходи під дією хімічної 

стимуляції при літньому садінні свіжозібраними бульбами. Сортами, що 

відповідають в повній мірі цим вимогам слід вважати ранньостиглі Кобза, 

Тирас, Подолянка, Дніпрянка, Скарбниця, середньоранні Невська, Світанок 

київський та середньостиглий Явір (табл. 7.5). 

Згідно результатів сортовипробувань, що проводились в Інституті 

більше десяти років максимально  продуктивними в умовах зрошення 

Південного Степу з високими показниками якості та придатними до 

двоврожайної культури є наступні сорти картоплі: Кобза, Тирас, Скарбниця, 

Світанок київський, Невська, Левада, Явір, Слов’янка.  

Кобза – високопродуктивний ранньостиглий сорт, створений в 

Інституті картоплярства НААН (рис. 7.2). Урожайність при ранньому 

збиранні становить 15-21 т/га, при біологічній стиглості бульб – 48-52, в 

літньому садінні свіжозібраними бульбами 15-22, минулорічними бульбами – 

33-35 т/га. Рослина середньої висоти, віночок квітки білий. Бульби коротко-

овальні, білі з гладенькою шкіркою, з малочисленими вічками. М’якуш 

кремовий, до і після кулінарної обробки не темніє, смак добрий. Стійкий до 
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раку та стеблової нематоди, фузаріозу і парші звичайної. Уражується вірусом 

М та фітофторозом. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 1995 р. 

Таблиця 7.5 

Продуктивність сортів картоплі при літньому садінні свіжозібраними 

бульбами в умовах півдня України на зрошенні 

 

Сорт 

Група 

стиглості 

Термін 

сортовипро-

бування, 

роки 

Урожай-

ність, 

т/га 

 

Товар-

ність, 

% 

 

Кількість 

бульб під 

кущем, шт. 

Середня 

маса 

товарної 

бульби, г 

Кобза 

рання 

2006-2011 16,4 92,5 6,3 96,7 

Тирас 2006-2011 18,8 95,5 8,5 100,8 

Зов 2001-2006 12,9 92,5 5,6 126,0 

Подолянка 2007-2009 13,6 86,9 8,3 88,5 

Дніпрянка 2010-2011 14,1 94,9 5,7 90,8 

Скарбниця 2010-2011 12,7 91,6 8,6 85,4 

Зелений гай 

середньо-

рання 

2010-2011 8,6 95,8 4,9 109,8 

Невська 2006-2011 13,2 88,6 8,1 77,3 

Світанок 

київський 
2004-2011 14,3 95,1 5,9 111,3 

Оберіг 2010-2011 4,9 91,9 6,0 102,2 

Левада 2010-2011 10,4 91,5 6,0 111,5 

Явір середньо-

стигла 

2004-2011 12,5 95,4 7,4 97,1 

Слов’янка 2010-2011 11,4 95,3 6,6 129,7 

 

 

Рис. 7.2. Ранньостиглий сорт картоплі Кобза 
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Тирас – високопродуктивний ранньостиглий сорт, створений  в  

Поліській  дослідній  станції ім. О. Засухіна (рис. 7.3). Урожайність при 

ранньому збиранні – 18-27 т/га, при біологічній стиглості бульб – 35-45, в 

літньому садінні свіжозібраними бульбами – 14-18, минулорічними бульбами 

– 28-35 т/га. Рослина середньої висоти, квітка червоно-фіолетова. Бульби 

рожеві, видовжені, з гладенькою шкіркою, з багаточисленними вічками. 

М’якуш білий. Смакові якості добрі. Стійкий до раку та картопляної 

нематоди, слабо уражується фітофторозом.  Занесений до Реєстру сортів 

рослин України з 2004 р. 

 

Рис. 7.3. Ранньостиглий сорт картоплі Тирас 

 

Скарбниця – ранньостиглий сорт, створений в Інституті картоплярства 

НААН (рис.7.4). Урожайність при ранньому збиранні – 20-25; при 

біологічній стиглості бульб – 30-35; в літньому садінні свіжозібраними 

бульбами – 12-14 т/га. Бульби білі, овально-округлої форми з неглибокими 

вічками. М’якуш кремовий. Квітка червоно-фіолетова. Смакові якості добрі. 

Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2008 р. 
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  Рис. 7.4. Ранньостиглий сорт картоплі Скарбниця 

 

Світанок київський – середньоранній сорт, створений в Інституті 

картоплярства НААН (рис.7.5). Урожайність при ранньому збиранні – 17-18, 

при біологічній стиглості бульб – 35-40, в літньому садінні свіжозібраними  

бульбами – 14-16 т/га. Рослина невисока, компактна. Квітка світло-червоно-

фіолетова з білими кінчиками. Бульби округлі, рожеві, з мілкими вічками, 

шкірка гладенька. М’якуш кремовий, не темніє при кулінарній обробці.  

 

Рис. 7.5. Середньоранній сорт картоплі Світанок київський 
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Смак відмінний, бульби розсипчасті. Стійкий до раку, відносно стійкий до 

фітофторозу, бактеріальних та грибних хвороб. Має польову стійкість до 

вірусних хвороб. Чутливий до стеблової нематоди. Занесений до Реєстру 

сортів рослин України з 1987 р. 

Невська – середньоранній сорт, створений у Північно-західному 

науково-дослідному Інституті сільського господарства Росії (рис. 7.6). 

Урожайність при ранньому збиранні – 17-20, при  біологічній стиглості бульб 

– 45-52, в літньому садінні свіжозібраними бульбами – 12-16, минулорічними 

бульбами – 33-35 т/га. Рослина середньої висоти,  квітка біла. Бульби овальні, 

білі, шкірка гладенька. Вічка поверхневі, блідо-рожеві. М’якуш білий, при 

розрізанні не темніє, смакові якості задовільні, не розварюється. Стійкий до 

раку, відносно стійкий до фітофторозу, альтернаріозу, кільцевої гнилі, мокрої 

гнилі, парші звичайної. Чутливий до вірусів М і S. Занесений до Реєстру 

сортів рослин України з 1984 р. 

 

Рис. 7.6. Середньоранній сорт картоплі Невська 

 

Левада – середньоранній високоврожайний столовий сорт 

універсального призначення, створений в Інституті картоплярства НААН 
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(рис. 7.7). Урожайність при ранньому збиранні – 15-16, при біологічній 

стиглості бульб – 30-40, в літньому садінні свіжозібраними бульбами – 14-  

16 т/га. Бульби округло-овальні, рожеві, м’якуш кремовий, розсипчастий, 

смак відмінний. Стійкий до раку картоплі та цистоутворюючої нематоди, 

відносно стійкий до фітофторозу (бульби), стеблової нематоди, парші 

звичайної. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2007 р. 

 

 

Рис. 7.7. Середньоранній сорт картоплі Левада 

 

Явір – середньостиглий сорт, створений в Інституті картоплярства 

НААН (рис. 7.8). Урожайність при ранньому збиранні – 12-18, при 

біологічній стиглості бульб – 25-30, в літньому садінні свіжозібраними 

бульбами – 15-18 т/га. Кущ прямостоячий, компактний, високий. Квітка біла. 

Бульби округлі, жовті. Шкірка сітчаста, вічка нечисленні, середньої глибини. 

М’якуш кремовий, при розрізанні слабко темніє, розсипчастий. Стійкий 

проти раку, відносно стійкий проти фітофторозу, альтернаріозу, мокрої 

бактеріальної гнилі, парші звичайної та вірусних хвороб. Занесений до 

Реєстру сортів рослин України з 2000 р. 
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Рис. 7.8. Середньостиглий сорт картоплі Явір 

 

Слов’янка – середньостиглий сорт, створений в Інституті 

картоплярства НААН (рис. 7.9). Урожайність бульб при ранньому збиранні  

18-20 т/га, при збиранні в біологічній стиглості бульб – 25-30, в літньому 

садінні свіжозібраними бульбами – 12-15 т/га. Кущ прямостоячий, квітка 

червоно-фіолетова. Бульби видовжено-овальні, великі, рожеві, з мілкими 

вічками, шкірка гладенька, м’якуш кремовий, нерозсипчастий. Смакові 

якості задовільні. Стійкий до вірусної інфекції, до раку та картопляної 

нематоди; відносно стійкий до фітофторозу. Занесений до Реєстру сортів 

рослин України з 1999 р. 

Випробування селекційного матеріалу картоплі Інституту 

картоплярства НААН на придатність до вирощування в двоврожайній 

культурі на півдні України показало, що за результатами досліджень гібриди 

ранньостиглої групи Н.07.54-7 та П.06.80/13 перевищили за весняного 

садіння та раннього збирання стандарт Тирас на 28,3 та 26,7%, відповідно, за 

рахунок формування найбільшої кількості бульб під кущем (табл. 7.6).  
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Рис. 7.9. Середньостиглий сорт картоплі Слов’янка 

 

Таблиця 7.6 

Продуктивність ранньостиглих сортів та гібридів картоплі другого року 

випробування на двоврожайність за весняного садіння, 2012-2013 рр.  

Сорт, 

гібрид 

Урожайність, т/га 

Товарність, 

% 

Маса 

середньої 

товарної 

бульби, г 

Кількість 

бульб під 

кущем, 

шт. 
2012 2013 сер. 

St. Тирас 24,85 19,90 22,37 94,6 74,4 10,2 

Н.06.88-5 24,80 12,13 18,46 92,6 80,7 7,4 

Н.07.54-7 31,74 25,67 28,71 92,3 74,5 11,2 

Н.06.30-4 26,82 17,44 22,13 95,1 107,6 7,5 

НП.06.80-1 26,24 12,68 19,46 95,1 65,6 8,3 

П.05.38/93 20,75 16,91 18,83 90,4 77,1 8,1 

П.05.21/7 27,88 17,59 22,73 94,6 84,5 8,3 

П.06.80/13 32,05 24,63 28,34 91,9 76,7 11,1 

НІР 0,5 2,81 2,47 2,11 3,1 3,1 1,5 

 

За літнього садіння свіжозібраними бульбами ранньостиглий гібрид 

Н.07.54-7 забезпечив прибавку врожаю в порівнянні з Тирасом 17,6 % за 

рахунок товарності врожаю – маса середньої товарної бульби становила 

131,7 г. Ранньостиглий гібрид П.06.80/13 перевищив за урожайністю 
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стандарт на 21,2% за рахунок формування великої кількості бульб під кущем 

– 13,1 шт.(табл. 7.7). На рівні зі стандартом сформували врожай НП.06.80-1, 

П.05.38/93, П.05.21/7. 

 Таблиця 7.7 

Продуктивність ранньостиглих сортів та гібридів картоплі другого року 

випробування на двоврожайність за літнього садіння свіжозібраними 

бульбами, 2012-2013 рр.  

Сорт, 

гібрид 

Урожайність, т/га 

Товарність, 

% 

Маса 

середньої 

товарної 

бульби, г 

Кількість 

бульб під 

кущем, 

шт. 
2012 2013 сер. 

St. Тирас 20,16 19,21 19,69 96,7 68,4 12,6 

Н.06.88-5 13,78 12,68 13,23 97,5 80,5 6,2 

Н.07.54-7 22,89 23,41 23,15 98,7 131,7 8,0 

Н.06.30-4 14,73 12,68 13,71 97,2 62,2 9,1 

НП.06.80-1 18,68 17,74 18,21 94,9 84,0 10,4 

П.05.38/93 19,83 19,14 19,49 96,6 79,4 8,4 

П.05.21/7 21,11 20,47 20,79 95,4 65,6 8,6 

П.06.80/13 24,55 23,19 23,87 96,3 78,5 13,1 

НІР 05 2,37 2,21 2,15 3,9 10,1 3,0 

 

Конкурсно-екологічне випробування другого року селекційного 

матеріалу картоплі показало, що при збиранні врожаю у фазу біологічної 

стиглості бульб суттєву надбавку врожаю  забезпечив ранньостиглий гібрид 

Н.07.54-7 – 14,5%. Це відбулось за рахунок поєднання формування більш 

крупних, ніж у стандарту бульб – маса середньої товарної бульби склала 

106,3 г проти 69,9 г (табл. 7.8). Ще більшу надбавку врожаю сформував 

ранньостиглий гібрид П.06.80/13 – 20,1% у порівнянні з сортом-стандартом 

Тирас. Також зберегли продуктивні властивості гібриди П.05.21/7, 

П.05.38/93, Н.06.30-4, які сформували врожай на рівні стандарту. 

За результатами конкурсно-екологічного випробування та 

випробування на двоврожайність було виділено ранньостиглі селекційні 
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зразки картоплі Н.07.54-7 та П.06.80/13, присвоєно сортову назву, відповідно, 

Дума та Радомисль і передано до Державного сортовипробування у 

співавторстві з Інститутом картоплярства НААН (заявка № 14088017 та        

№ 14088015 від 18.12.2014 р.)    

Таблиця 7.8 

Продуктивність ранньостиглих сортів та гібридів картоплі другого року 

конкурсно-екологічного випробування, 2012-2013 рр.  

Сорт, 

гібрид 

Урожайність, т/га 

Товарність, 

% 

Маса 

середньої 

товарної 

бульби, г 

Кількість 

бульб під 

кущем, 

шт. 
2012 2013 сер. 

St. Тирас 24,23 13,66 18,95 89,1 69,9 11,4 

Н.06.88-5 25,15 6,05 15,60 78,3 78,7 12,0 

Н.07.54-7 27,58 15,79 21,69 91,9 106,3 8,5 

Н.06.30-4 28,97 12,32 20,65 88,7 84,5 10,2 

НП.06.80-1 23,12 9,57 16,34 85,6 70,7 8,9 

П.05.38/93 23,69 13,26 18,47 91,3 97,7 10,3 

П.05.21/7 24,49 15,53 20,01 90,3 82,3 11,2 

П.06.80/13 26,34 19,18 22,76 92,2 87,4 9,5 

НІР 05 2,52 2,47 2,25 4,2 9,8 2,1 

 

Дума – високопродуктивний ранньостиглий сорт картоплі (табл. 7.9, 

рис. 7.10), одержаний в результаті контрольованого схрещування 

середньораннього сорту Світанок київський та ранньостиглого Беллароса. 

Метод розмноження сорту: вегетативно цілими бульбами в грунтовій 

культурі.  

Таблиця 7.9 

Ознаки сорту Дума 

Назви ознак 
Ступені 

виявлення ознак 
Сорт-еталон 

1 

Світловий паросток:  співвідношення 

блакитного в антоціановому забарвленні 

основи 

відсутнє або 

дуже мале 
Desiree 

2 Рослина: рясність цвітіння помірне Rita 
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Продовження табл. 7.9 

Назви ознак 
Ступені 

виявлення ознак 
Сорт-еталон 

3 

Віночок квітки: інтенсивність 

антоціанового забарвлення зовнішнього 

боку 

помірне Ponto 

4 

Віночок квітки: співвідношення 

блакитного у антоціановому забарвленні 

внутрішнього боку  

середнє Pamina 

5 Рослина: час достигання ранній Cilena 

6 Бульба: форма короткоовальна Aula 

7 Бульба: колір шкірки жовтий Agria, Quarta 

8 Бульба: забарвлення основи вічка жовте Agria 

9 Бульба: забарвлення м’якоті світло-жовте Diamant 

 

Урожайність при ранньому збиранні та в літньому садінні 

свіжозібраними бульбами становить 18-23 т/га, при біологічній стиглості 

бульб – 28-30 т/га.  

  

Рис. 7.10. Ранньостиглий сорт картоплі Дума 

 

Радомисль – високопродуктивний ранньостиглий сорт (табл. 7.10, рис. 

7.11), одержаний в результаті контрольованого схрещування 

середньораннього сорту Світанок київський та ранньостиглого Тирас. Метод 

розмноження сорту: вегетативно цілими бульбами в грунтовій культурі.  



266 
 

Таблиця 7.10 

Ознаки сорту Радомисль 

Назви ознак 
Ступені виявлення 

ознак 
Сорт-еталон 

1 

Світловий паросток:  співвідношення 

блакитного в антоціановому забарвленні 

основи 

середнє 

 

Pamina 

 

2 Рослина: рясність цвітіння помірне Rita 

3 

Віночок квітки: інтенсивність 

антоціанового забарвлення зовнішнього 

боку 

слабке 

 

Secura 

 

4 

Віночок квітки: співвідношення 

блакитного у антоціановому забарвленні 

внутрішнього боку 

середнє Pamina 

5 Рослина: час достигання ранній Cilena 

6 Бульба: форма видовженоовальна Linda 

7 Бульба: колір шкірки світло-бежевий Nadine 

8 Бульба: забарвлення основи вічка жовте Agria 

9 Бульба: забарвлення м’якоті помірно жовте 
Bildtstar, 

Quarta 

 

Урожайність при ранньому збиранні та в літньому садінні 

свіжозібраними бульбами становить 18-25, при біологічній стиглості бульб – 

30-32 т/га. 

 

Рис. 7.11. Ранньостиглий сорт картоплі Радомисль 
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Висновки до розділу 7 

 

1. Для отримання максимального врожаю картоплі слід особливу увагу 

приділяти створенню оптимальних умов вирощування в період від початку 

бутонізації до цвітіння. Вдосконалення технології догляду за рослинами  

повинно бути спрямоване на визначення засобів підвищення жаростійкості 

рослин, раціональних режимів та способів поливу, які в кінцевому рахунку 

призводять до оптимізації умов вирощування картоплі. 

2. За результатами конкурсно-екологічного випробування та 

випробування на двоврожайність селекційним зразкам картоплі Н.07.54-7 та 

П.06.80/13 присвоєно сортову назву Дума та Радомисль і передано до 

Державного сортовипробування у співавторстві з Інститутом картоплярства 

НААН (заявка № 14088017 та № 14088015 від 18.12.2014 р.). 

3. Ранньостиглі  сорти  Кобза, Тирас, Скарбниця, середньоранні – 

Світанок київський, Невська, Левада і середньостиглі – Явір та Слов’янка 

формують максимальну продуктивність в жорстких погодно-кліматичних 

умовах та придатні до вирощування двоврожайною культурою в умовах 

зрошення півдня України.   

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано наукові праці, 

які розміщені в списку використаних джерел під номерами: [18, 27-29, 103, 

108, 246, 302, 341, 342].  
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ВИСНОВКИ   

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення важливої наукової проблеми щодо обгрунтування та розробки 

основ насінництва картоплі для умов зрошення півдня України шляхом 

встановлення закономірностей мікроклонального розмноження, 

оздоровлення та відтворення насіннєвого матеріалу картоплі із 

застосуванням різних методичних прийомів, теоретичного обгрунтування 

методичних підходів до визначення  реакції селекційного матеріалу та сортів 

картоплі різних груп стиглості на біотичні та кліматичні фактори 

вирощування. Внаслідок цього розроблено нові та удосконалено існуючі 

прийоми підвищення індукції бульбоутворення оздоровлених рослин in vitro 

та способи оцінки адаптивного потенціалу селекційного матеріалу та сортів 

картоплі; розроблено нову схему відтворення еліти картоплі в умовах 

зрошення південного регіону, що має важливе значення для аграрної галузі 

України.   

1. Виробництво продовольчої продукції  картоплі в Південному Степу 

конкурентоздатне лише при наявності власної науково обгрунтованої 

системи насінництва, яка базується на відтворенні оздоровленого вихідного 

матеріалу і розмноженні його біотехнологічними методами та в 

двоврожайній культурі.  

2. Відтворення еліти картоплі в умовах зрошення півдня України 

потрібно здійснювати за трирічною схемою насінництва на основі 

розмноження вихідного, оздоровленого біотехнологічними методами, 

матеріалу в двоврожайній культурі за етапами насінництва: 

перший рік – розсадник отримання вихідного матеріалу (весняне 

садіння мінібульб, одержаних в умовах закритого ґрунту від рослин або 

мікробульб in vitro), розсадник випробування (літнє садіння мінібульб);   

другий рік – розсадник розмноження (весняне садіння), розсадник 

супер–супереліти (літнє садіння свіжозібраними бульбами);  
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третій рік – розсадник супереліти (весняне садіння), розсадник еліти 

(літнє садіння свіжозібраними бульбами). 

Еліта картоплі, отримана в умовах півдня України, не поступається за 

продуктивними та насіннєвими якостями еліті від супер-супереліти, 

одержаної в регіоні традиційного картоплярства, а собівартість при цьому на 

7,4-15,4% нижча.  

3. Скорочення процесу створення еліти картоплі на півдні України в 

умовах двоврожайної культури до півтора року польового репродукування за 

рахунок розсадників випробування та розмноження, забезпечує необхідний 

обсяг насіннєвого матеріалу для подальшого  насінницького процесу та 

передбачає наступні етапи розмноження: 

перший рік – розсадник супер-супереліти (літнє садіння мінібульб, 

одержаних в умовах закритого ґрунту від мікробульб in vitro); 

другий рік – розсадник супереліти (весняне садіння), розсадник еліти 

(літнє садіння свіжозібраними бульбами). 

Еліта, одержана за півторарічною схемою насінництва на 31,1-31,9% 

перевищила продуктивність відповідного матеріалу від завезеної супер-

супереліти та забезпечила на 17-37% нижчу собівартість та рівень 

рентабельності виробництва 228-332%. 

4. При вирощуванні насіннєвого матеріалу картоплі високих категорій 

на півдні України ефективною є схема насінницького процесу, за якою 

мінібульби від мікробульб in vitro збирають у відкритому грунті наприкінці 

червня і після обробки стимуляторами для переривання періоду спокою в цей 

же рік висаджують повторно в розсадник випробування. Собівартість і рівень 

рентабельності при цьому становили 1,25; 2,37; 0,95 тис. грн/т  та 299, 111, 

427%, відповідно, за сортами Кобза, Світанок київський, Луговська. 

5. Використання  мікробульб картоплі in vitro діаметром 4,5-7,0 та 

більше 7,0 мм в якості насіннєвого матеріалу в первинних ланках 

насінницького процесу забезпечило максимальну польову схожість та 

підвищення врожайності у весняній посадці в 4,7; 9,6 рази, збільшення 
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загальної кількості мінібульб на 98,1 та 200,1 тис. шт./га, зниження 

собівартості отриманих мінібульб у 2,1; 9,7 раз, в порівнянні з 

використанням мікробульб діаметром менше 4,5 мм та веде до підвищення 

рентабельності виробництва до 124-277%.  

6. Весняне садіння мікробульб картоплі in vitro на глибину 6 см з 

площею живлення 70 см х 10 см забезпечило максимальну продуктивність 

посадки – 3,12 т/га мінібульб за коефіцієнта розмноження 2,1; рентабельність 

становила 262%. Економічно доцільним є садіння фізіологічно зрілих 

мікробульб картоплі in vitro у другій декаді квітня за використання 

комбінованого зрошення: урожайність мінібульб становила 7,24 т/га, 

коефіцієнт розмноження – 6,5, рентабельність – 209%. 

7. Насіннєвий матеріал картоплі I-VI репродукцій, одержаний у 

двоврожайній культурі від еліти, що створена в умовах півдня України, за 

показниками продуктивності та якості не поступався матеріалу від еліти, 

вирощеної в південному Поліссі. Перевага становила від 2,6 до 34,6% 

залежно від сорту та репродукції. Вирощування картоплі в двоврожайній 

культурі дозволило подовжити строк використання насіннєвого матеріалу до 

наступного сортооновлення порівняно з рекомендованим щорічним на 2-3 і 

більше років залежно від сорту. 

8. Використання запропонованого спрощеного десятигодинного 

фотоперіоду та рекомендованого Інститутом картоплярства НААН при 

співвідношенні денних і нічних температур 20-22/10-12°С сприяло 

формуванню максимальних показників продуктивності та найкращих 

показників економічної ефективності вирощування мікробульб картоплі 

ранньостиглого сорту Незабудка в культурі меристем in vitro: маса 

мікробульб на 1 рослину становила 474,2 та 478,6 мг, собівартість – 6,13 та  

6,06 грн/мікробульбу, рентабельність –161 та 164%, відповідно.    

9. В культурі in vitro встановлено, що оптимальні показники 

продуктивності та економічної ефективності забезпечує вирощування 

пробіркових рослин ранньостиглого сорту картоплі Кобза за температури 
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культивування 14-16ºС та інтенсивності освітлення 3000 лк. Кількість 

мікробульб на одну рослину  – 1,2 шт., маса середньої мікробульби –        

262,0 мг, маса мікробульб на одну рослину – 363,7 мг, кількість мікробульб 

масою понад 350 мг – 20,9%; собівартість мікробульби – 5,31 грн при 

рентабельності 201%. 

10. Максимальна продуктивність та віддача капіталовкладень при 

визначенні оптимальних елементів технології вирощування мікробульб 

середньораннього сорту картоплі Невська в культурі in vitro отримана  при 

сполученні факторів: освітлення 16 годин, температури культивування       

18-20
0
С, заміні повного живильного середовища Murashige, Skoog (МС) на  

20-й день культивування на середовище з половиною норми азоту. Кількість 

мікробульб на одну рослину  – 1,2 шт., маса середньої мікробульби –        

247,6 мг, маса мікробульб на одну рослину – 283,2 мг; собівартість 

мікробульби – 5,24 грн при рентабельності виробництва 205%. 

11. Використання шістнадцятигодинного фотоперіоду, інтенсивності 

освітлення 2500 лк та рН живильного середовища 5,3 при вирощуванні 

мікробульб середньораннього сорту картоплі Невська в культурі in vitro 

забезпечило максимальні показники ефективності: інтенсивність 

бульбоутворення – 92,5%, масу середньої мікробульби – 669,8 мг, масу 

мікробульб на одну рослину – 619,0 мг, кількість мікробульб масою понад 

350 мг – 80%, собівартість мікробульби – 7,37 грн при рентабельності 

виробництва 117%. 

12. Максимальна продуктивність та оптимальні показники економічної 

ефективності отримано при вирощуванні мікробульб ранньостиглого сорту 

картоплі Кобза в культурі столонів in vitro при додаванні до живильного 

середовища 80 г/л цукру та 0,5 мг/л кінетину: маса середньої мікробульби – 

53,2 мг, кількість столонів, що утворили мікробульби – 87,0% при 

собівартості мікробульби – 2,49 грн та рентабельності виробництва 141%.  

13. Максимальну продуктивність та віддачу капіталовкладень 

забезпечило вирощування мікробульб in vitro в пробірках 20 мм за 



272 
 

температури 16-18°С без додавання до поживного середовища Вітазиму. Для 

ранньостиглого сорту картоплі Тирас вихід мікробульб становив 98%, вага 

мікробульб на одну рослину 136,7 мг, маса середньої мікробульби 135,5 мг, 

собівартість 6,12 грн/мікробульба, рентабельність виробництва 161%. Для 

середньораннього сорту Світанок київський відповідно: 96%,                      

87,9 мг/рослину, 95,8 мг, 6,25 грн/мікробульба та 156%; для 

середньостиглого сорту картоплі Явір –  99%, 93,9 мг/рослину, 103,8 мг,               

6,06 грн/мікробульба та 164%.   

14. Висока інтенсивність бульбоутворення сорту картоплі Світанок 

київський в культурі in vitro забезпечувалась при використанні фотоперіоду 

16 годин з інтенсивністю освітлення 3000 лк та додаванні до живильного 

середовища Ріверму 0,5 або 5,0 мг/л: маса середньої мікробульби відповідно 

складала 282,7 та 298,5 мг, маса мікробульб на одну рослину – 272,3 та      

281,5 мг, вихід мікробульб масою понад 350 мг – 42,7 та 38%, інтенсивність 

бульбоутворення – 96 та 95%. 

15. Максимальну продуктивність рослин in vitro сорту картоплі Тирас 

забезпечило культивування з температурним режимом 16-18°С, 

фотоперіодом 16 годин і концентрацією натрію молібденовокислого 0,30 

мг/л: інтенсивність бульбоутворення – 106%,  маса середньої мікробульби – 

275,4 мг; маса мікробульб на одну рослину – 290,4 мг, кількість мікробульб 

масою понад 350 мг – 33,2%, собівартість мікробульби – 5,96 грн при 

рентабельності виробництва 168%. 

16. Різання непророщених садивних бульб сорту Кобза масою 80 г на 

дві рівні частки збільшувало продуктивність ранньої картоплі на 32,5%, 

різання бульб масою 160 г на чотири частки – на 18,4%. Ефективність різання 

пророщених бульб пов`язана з кількістю часток в садивному матеріалі: вміст 

часток до 60% не впливав на урожайність ранньої картоплі, збільшення їх 

кількості до 80-100% знижувало продуктивність на 12-20%. 

17. Різання свіжозібраних бульб масою 80 г на дві рівних частки та   

160 г на 4 частки для літнього садіння без протруєння призводило до 
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зменшення густоти стояння рослин сорту Кобза на 15,4 та 27,3%, відповідно, 

і недобору урожайності на 9,4 та 23,3%. Збільшення кількості четвертинок в 

садивному матеріалі посилювало негативний вплив на продуктивність 

посадки: при 60% четвертинок недобір насіннєвої продукції становив 22,8%, 

80 – 29,0%, 100 – 49,0%. Хімічний захист різаного садивного матеріалу для 

літнього садіння дозволив одержати прибавку врожаю 55,7% в порівнянні з 

використанням цілих протруєних бульб. Максимальний ефект забезпечували 

протруйники Максим (+73,4%) і Дітан М 45 (+47,1%). Перевага 

використання різаного садивного матеріалу незаперечна: чистий прибуток 

від садіння часток на 12,2 тис. грн /га був більшим, ніж від садіння цілих 

бульб.     

18.  Ранньостиглі  сорти  Кобза, Тирас, Скарбниця, середньоранні – 

Світанок київський, Невська, Левада і середньостиглі – Явір та Слов’янка 

формували максимальну продуктивність (від 10,4 до 41,1 т/га залежно від 

сорту та фази збирання) в посушливих погодно-кліматичних умовах та 

придатні до вирощування двоврожайною культурою в умовах зрошення 

півдня України. 

19. За результатами конкурсно-екологічного випробування та 

випробування на двоврожайність селекційним зразкам картоплі Н.07.54-7 та 

П.06.80/13 у співавторстві з Інститутом картоплярства НААН присвоєно 

сортову назву Дума та Радомисль і передано до Державного 

сортовипробування (заявка № 14088017 та      № 14088015 від 18.12.2014 р.).  
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ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА   

 

1.Організувати мережу базового та репродукційного насінництва 

картоплі на півдні України на основі наукових та дослідних господарств 

системи НААН, спеціалізованих господарств різних форм власності з метою 

нарощування обсягів сертифікованого насіннєвого матеріалу для проведення 

вчасної сортозаміни та сортооновлення.  

2. Застосовувати на півдні України трирічну схему насінництва 

картоплі на основі оздоровленого біотехнологічними методами вихідного 

матеріалу з обов'язковим використанням при репродукуванні методу 

двоврожайної культури. З метою прискореного розмноження нових 

перспективних сортів та за наявності значних обсягів оздоровленого 

вихідного матеріалу картоплі використовувати скорочену півторарічну схему 

насінництва.  

3. За відсутності культиваційних споруд при відтворенні добазового та 

базового насіння картоплі використовувати в процесі насінництва в 

розсаднику випробування в якості вихідного оздоровленого матеріалу  

мікробульби in vitro. Їх садіння у відкритий грунт проводити у другій декаді 

квітня на глибину 6 см з площею живлення 70 см х 10 см.  Для виведення зі 

стану фізіологічного спокою свіжозібрані мікробульби in vitro обробляти 

стимулюючим розчином у складі: тіосечовина 10 г/л; калій роданістий 10 г/л; 

бурштинова кислота 20 мг/л; гіберелін 5 мг/л. 

4. Впроваджувати комплекс прийомів для інтенсифікації процесу 

мікроклонального розмноження оздоровленого вихідного матеріалу в 

культурі in vitro: 

для ранньостиглих сортів – десятигодинний фотоперіод або 

рекомендований Інститутом картоплярства НААН при співвідношенні 

денних і нічних температур 20-22:10-12°С; культивування при температурі 

14-16ºС та інтенсивності освітлення 3000 лк; вирощування з температурним 
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режимом 16-18 °С, фотоперіодом 16 годин і додаванням до живильного 

середовища натрію молібденовокислого концентрацією 0,30 мг/л; 

для середньоранніх сортів – культивування при освітленні 16 годин, 

температурі 18-20ºС та заміна повного живильного середовища Murashige, 

Skoog (МС) на 20-й день на середовище з половиною норми азоту; 

фотоперіод 16 годин, інтенсивність освітлення 2500 лк та рН живильного 

середовища 5,3; використання  у складі живильного середовища регулятора 

росту Ріверм (5,0 мг/л) при фотоперіоді 16 годин з інтенсивністю освітлення 

3000 лк; вирощування в пробірках 20 мм за температури 16-18°С; 

5. При вирощуванні у двоврожайній культурі насіння картоплі високих 

категорій в розсадниках весняного садіння слід проводити різання 

непророщених бульб масою 80 г на дві, 160 г – на чотири частки. Вміст 

різаних часток від пророщених бульб не повинен перевищуваати 60% від 

загальної маси садивного матеріалу. Різання свіжозібраних бульб для 

літнього садіння можливе лише за умови хімічного захисту від ураження 

хворобами шляхом проведення передсадивного протруєння.  

6. Використовувати в умовах зрошення півдня України сорти з 

високою адаптивною здатністю до посушливих погодно-кліматичних умов 

регіону та придатних до вирощування двоврожайною культурою: 

ранньостиглі – Кобза, Тирас, Скарбниця, середньоранні – Світанок 

київський, Левада і середньостиглі – Явір та Слов’янка.    
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