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The results of comparative evaluation of existing methods for determination of  leaf area of 22 new and 

perspective potato varieties have been presented. On the bases of  data, in violation of the integrity plants 
advantage of installed scanning in comparing with cutting method have been defined. To minimize the eval-
uation of material in breeding and investigating of potato varieties the mathematical method of predicting leaf 
area of intact plants on the basis of developed regression equation was appropriate, which explained 82 % 
character variability depended on the sum of square linear leaf dimensions. 
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В умовах 2010-2012 рр. визначені природні втрати при зберіганні 12 сортів картоплі селекції 

СНАУ товарної (7%), насінної (8%) і нестандартної (10%) фракцій. Виділено 17% сортів з слабкою 
реакцією на розмір втрат – Аграрна і Селянська, 33% з сильною – Псельська, Студентська, Універ-
ситетська і Ювіляр 60-70 та 50% сортів з середньою реакцією – Аспірантська, Ластівка, Плюшка, 
Слобожанка - 2, Сумчанка і Фермерська. 

Ключові слова: картопля, сорт, зберігання, природні втрати. 
Постановка проблеми. Згідно офіційних 

статистичних даних в світі загальні втрати карто-
плі від хвороб, шкідників і бур’янів досягають 
третини врожаю. На довгострокове зберігання 
часто надходить всього 50-70% біологічного вро-
жаю, який в кращому випадку має не менше 20% 
травмованих бульб.  

В сучасних несприятливих погодних умовах 
вирощування картоплі виникла проблема погір-
шення не тільки кількісного, але і якісного стану 
продукції, що спричиняє великі природні втрати 
маси при зберіганні. Природні втрати регулюють-
ся встановленими нормативами. У зв’язку з цим, 
визначення відповідності фактичних природних 
втрат картоплі при зберіганні згідно нормативних 
даних, обумовлює своєчасність і актуальність 
тематики досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
технології виробництва картоплі від 30 до 50% 
всіх втрат приходиться на збирання, післязбира-
льну обробку і зберігання продукції. В країнах з 
розвиненим картоплярством під час довгостроко-
вого зберігання втрачається до 10%, в інших – 20 
і навіть 40% продукції [1]. За даними Укрінформ 
(2008 р.) в країні щороку середній розмір втрат 
картоплі коливається в межах 15 – 25%. Найбі-
льшу їх питому вагу складають гнилі, потім про-
ростання і природні втрати. Природні втрати ма-
си бульб на 40-20% виникають за рахунок мета-
болічних витрат запасних речовин в процесі ди-
хання, інші 60-80% - чисто фізичне випаровуван-
ня вологи [2]. Інтенсивність цих процесів в буль-

бах картоплі залежить від багатьох факторів. В 
свій час дослідженням природних втрат було 
присвячено чимало наукових праць щодо їх стру-
ктури (1971), залежності від кліматичних умов 
(1979), температури зберігання (1981), способу 
зберігання (1985), а також сортових особливос-
тей та тривалості їх вегетаційного періоду (1990). 
Були математично змодельовані природні втрати 
за вмістом сухої речовини (r = 0,923), товщиною 
корового шару бульби (r = 0,781), температури 
зберігання (r = 0,741) [3]. Впровадження в селек-
ційний процес картоплі прогнозування розміру 
природних втрат прискорювало відбір найбільш 
цінних зразків без застосування тривалого їх збе-
рігання [4,5].  

Природні втрати та їх структура в значній мі-
рі залежать від вихідної якості продукції. Нашими 
дослідженнями встановлено, що рівень втрат у 
стандартної продукції сумських сортів картоплі у 
2004 – 2006 рр. майже однаково залежав від те-
мператури зберігання і сорту – 40,5 і 34,4%. 
Втрати маси травмованих бульб в більшій мірі 
обумовлювалися сортовими особливостями (57 і 
64%). Доля впливу сорту на втрати сухої речови-
ни стандартними бульбами становила 25,6%, 
температури – 7,1%, їх взаємодії – 58,7%, сукуп-
ної дії – 91,4% [6]. 

Поява нових і перспективних сортів картоплі 
сумської селекції та суттєві зміни погодних умов 
протягом їх вегетаційного періоду обумовили 
напрям подальших досліджень.  

Мета досліджень – порівняльна оцінка фак-
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тичних і нормованих природних втрат при збері-
ганні стандартної і нестандартної продукції сортів 
картоплі селекції СНАУ. 

Вихідний матеріал, умови та методика 
дослідження. Дослідження виконувалися в Ін-
ституті картоплярства Сумського НАУ в 2010 – 
2012 рр.  

У випробування було включено 12 сортів ка-
ртоплі, з них вісім занесених до Держреєстру 
(Аграрна, Ластівка, Селянська, Слобожанка - 2, 
Плюшка, Псельська, Фермерська, Ювіляр 60-70), 
інші – перспективні (Аспірантська, Студентська, 
Сумчанка, Університетська). 

Сорти картоплі вирощувалися в розсаднику 
селекційного розмноження на дослідному полі 
Навчально – науково – виробничого комплексу 
СНАУ за методикою ІК УААН [7].  

Погодні умови років досліджень значно відрі-
знялись від середньобагаторічних в негативному 

плані, але їх різноманітність дозволила 
об’єктивно оцінити досліджуваний матеріал. 

Дослідження проводилися за методикою 
спеціалізованої оцінки картоплі [8]. На зберігання 
закладалася стандартна товарна і насінна та 
нестандартна фракція бульб сортів картоплі. 
Оцінювався розмір середньомісячних, щомісяч-
них та загальних природних втрат за жовтень – 
березень в картоплесховищі з природною венти-
ляцією при температурі 5-6 °С в основній період 
зберігання.  

Обробка експериментальних даних прово-
дилася методом дисперсійного аналізу з викори-
станням програми MS Excel.  

Результати дослідження. Розмір фактич-
них середньомісячних  втрат сортів картоплі за 
фракційним складом та їх відхилення від встано-
влених норм представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Середньомісячні втрати  сортів картоплі за  фракційним складом, %, F05 = 1,86 

Варіант (сорт) 
Фракційний склад 

товарна насінна нестандартна 

x  ± група x  ± група x  ± група 

Норма 0,72 - - 0,72 - - 0,72 - - 
Селянська 0,75 0,03 І 0,98 0,26 ІІ 1,42 0,70 ІІІ 
Аграрна 0,84 0,12 І 1,01 0,29 ІІ 1,86 1,14 ІІІ 
Ластівка 0,99 0,27 ІІ 1,08 0,36 ІІ 1,09 0,37 ІІ 
Сумчанка 1,08 0,36 ІІ 1,16 0,44 ІІІ 1,63 0,91 ІІІ 
Слобожанка-2 1,14 0,42 ІІ 1,09 0,37 ІІ 1,42 0,70 ІІ 
Псельська 1,15 0,43 ІІІ 2,05 1,33 ІІІ 1,44 0,72 ІІІ 
Плюшка 1,33 0,61 ІІІ 1,44 0,72 ІІІ 2,06 1,34 ІІІ 
Аспірантська 1,36 0,64 ІІІ 1,17 0,45 ІІІ 0,97 0,25 І 
Університетська 1,41 0,69 ІІІ 1,54 0,82 ІІІ 2,10 1,38 ІІІ 
Ювіляр 60-70 1,74 0,02 ІІІ 1,83 1,11 ІІІ 1,63 0,91 ІІІ 
Студентська 2,79 2,07 ІІІ 2,29 1,57 ІІІ 2,84 2,12 ІІІ 
Фермерська - - - 1,68 0,96 ІІІ 1,61 0,89 ІІІ 

 НІР05 = 0,23; НІР01 = 0,38; Fф   = 43,13    0,24;     0,38;     25,37           0,39;    0,55;       15,71 
 

З урахуванням найменшої істотної різниці на 
5% рівні значимості досліджені  сорти розподілені 
на три групи. До першої групи товарної фракції 
віднесено 18% сортів – Селянська і Аграрна, 
втрати яких (0,75 і 0,84%) незначно відрізнялися 
від норми (0,72%); друга група, 18% - Ластівка і 
Сумчанка з відхиленнями втрат 0,27 і 0,36%, які 
знаходилися в межах НІР; третя група, 64% - всі 
інші сорти, природні втрати маси яких суттєво 
перевищували нормативні дані на 1% рівні зна-
чимості. Тобто природні втрати маси товарних 
бульб таких сортів як Аспірантська, Псельська, 
Плюшка, Слобожанка - 2, Студентська, Універси-
тетська і Ювіляр 60 - 70 не відповідали встанов-
леним нормам.  

При аналізуванні виділених груп сортів на-
сінної фракції виявилося наступне. Друга і тертя 
група сортів за їх кількістю складала 34 і 66%. 
Відхилення втрат сортів другої групи Селянська і 
Аграрна (0,26 і 0,29%) було в межах НІР на 5% 

рівні, в той же час відхилення у сортів Ластівка і 
Слобожанка - 2 (0,36 і 0,37%) -  в межах НІР на 
1% рівні значимості. Сорти третьої групи суттєво 
перевищували середньомісячну норму природ-
них втрат не тільки на 5%,  але і на 1% рівні зна-
чимості. 

Природні втрати маси нестандартних бульб 
у 82% сортів перевищували норму на 1% рівні, 
виключення складали сорти Аспірантська і Ласті-
вка, відхилення від норми у яких було меншим 
лише на 5% рівні значимості. Таким чином, 42% 
сортів – Аграрна, Ластівка, Селянська, Слобожа-
нка - 2 і Сумчанка характеризувалися низькими 
природними втратами товарних бульб та практи-
чно відповідали нормі.  

За результатами порівняльної оцінки серед-
ньомісячних втрат між фракціями бульб за їх 
розміром проведено ранжування сортів картоплі 
з виділенням п’яти груп (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Вплив розміру бульб на середньомісячні втрати сортів картоплі, %,  F05 = 3,10 

Група Доля сортів, % Сорт Розмір, г НІР05 Fф великі середні дрібні 
І 25 Ластівка  0,99 1,08 1,09 0,14 1,11 

Фермерська  - 1,68 1,61 0,31 0,19 
Ювіляр 60-70 1,74 1,83 1,63 0,33 0,74 

ІІ 50 Селянська 0,75 0,98 1,42 0,26 13,05 
Аграрна 0,84 1,01 1,86 0,26 32,92 
Сумчанка 1,08 1,16 1,63 0,33 6,21 
Слобожанка - 2 1,14 1,09 1,42 0,23 4,54 
Плюшка 1,33 1,44 2,06 0,21 27,11 
Університетська 1,41 1,54 2,10 0,41 6,01 

ІІІ 8 Аспірантська 1,36 1,17 0,97 0,16 11,08 
IV 8 Псельська 1,15 2,05 1,44 0,92 19,36 
V 8 Студентська 2,79 2,29 2,84 0,33 6,46 

 

Встановлено, що у 25% сортів – Ластівка, 
Фермерська і Ювіляр 60-70 природні втрати не 
залежали від розміру бульб. Найбільша група, 
50% - Аграрна, Плюшка, Селянська, Слобожанка 
- 2, Сумчанка і Університетська характеризували-
ся однаковими втратами у великих і середніх 
бульб при суттєвому зростанні рівня показника у 
дрібних бульб. До інших трьох груп відносилося 
по одному сорту, або по 8% від їх загальної кіль-
кості. Так, сорт Аспірантська мав достовірно бі-

льші природні втрати у великих бульб (1,36%), 
сорт Псельська – у середніх бульб (2,05%), а 
сорт Студентська – у великих (2,79%) і дрібних 
(2,84%) бульб. 

На рисунку 1 графічного відображення порі-
вняльного рівня середньомісячних втрат бульба-
ми різного розміру, окремо по кожній групі сортів, 
прослідковується тенденція зростання втрат від 
першої до п’ятої групи.  

 

 
Рис. 1. Групи сортів за рівнем середньомісячних втрат бульбами різного розміру, % 

 

Нормативні щомісячні природні втрати маси 
картоплі передбачають зростання їх рівня на 
початку і наприкінці періоду зберігання, що є ціл-
ком об’єктивним і відповідає інтенсивності фізіо-
лого – біохімічним процесам у бульбах. На сере-

дину зберігання припадає період спокою бульб з 
найменшими природними втратами [2].  

Результати проведених досліджень не супе-
речать динаміці нормативних втрат, але фактич-
ний їх рівень був більшим (табл. 3). 

Таблиця 3 
Щомісячні  втрати сортів картоплі товарної фракції, %, F05  = 2,62 

Варіант (сорт) Місяць НІР05 Fф X XI XII I II III 
Норма 1,3 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,25 2,70  
Середнє, в т.ч. 1,5 1,2 1,4 1,2 1,1 1,5 0,39 4,79  
 Аграрна 0,4 0,7 1,0 0,8 0,9 1,4 0,29 9,93  
 Сумчанка 0,9 1,0 1,6 0,9 1,0 1,3 0,58 1,91  
 Ластівка 0,9 1,2 1,0 0,8 0,8 1,2 0,22 6,12  
 Селянська 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 1,0 0,26 2,77  
 Слобожанка - 2 1,2 1,0 1,4 0,9 1,3 1,1 0,29 0,64  
 Псельська 1,3 1,2 1,0 1,2 0,9 1,3 0.56 0,75  
 Університетська 1,5 1,2 1,4 1,2 1,4 1,7 0,39 5,00  
 Плюшка 1,7 0,9 1,5 1,3 1,0 1,6 0,44 4,99  
 Аспірантська 1,9 1,1 1,4 1,1 1,2 1,4 0,35 6,43  
 Ювіляр 60-70  2,3 1,7 1,6 1,7 1,3 1,8 0,66 1,79  
 Студентська 3,4 2,6 3,3 2,6 2,0 2,7 0,84 3,12  
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Виявлено, що фактичні втрати товарних 
бульб перевищували норму у жовтні на 0,2% (1,5 
і 1,3%), листопад – на 0,4 (1,2 і 0,8), грудень – на 
0,8 (1,4 і 0,6), січень – на 0,7 (1,2 і 0,5), лютий – 
на 0,6 (1,1 і 0,5) і березень - на 0,9% (1,5 і 0,6%). 

При цьому слід окремо виділити сорт Аграр-
на з найменшими втратами (0,4 і 0,7%)  в жовтні і 
листопаді в порівнянні як з нормою (1,3 і 0,8%), 
так із середніми втратами  у інших сортів (1,5 і 
1,2%). Період спокою картоплі характеризувався 
найнижчим значенням показника у сортів Аграр-
на, Ластівка, Селянська і Слобожанка - 2 – від 0,6 

до 0,9%.  
На останній місяць зберігання – березень, 

природні втрати у більшості сортів зросли до 
початкового рівня жовтня – 1,5%, а у сортів Се-
лянська і Слобожанка - 2 – лише до 1%. Сорти 
Ювіляр 60-70 і Студентська з інтенсивним дихан-
ням і випаровуванням вологи як на початку, так і 
в кінці зберігання мали найбільші втрати – 2,3 і 
3,4% та 1,8 і 2,7%, відповідно. 

Щомісячні природні втрати сортів картоплі 
насінної фракції в динаміці слідкували втратам 
товарних бульб (табл. 4). 

Таблиця 4 
Щомісячні  втрати сортів картоплі насінної фракції, %, F05  = 2,62 

Варіант (сорт) Місяць НІР05 Fф X XI XII I II III 
Норма 1,3 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,25 2,70 
Середнє, в т.ч. 1,5 1,3 1,4 1,3 1,2 1,7 0,45 5,06 
 Сумчанка 0,7 1,0 1,6 1,1 1,1 1,5 0,36 7,04 
 Аграрна 0,7 0,7 0,8 1,1 1,1 1,6 0,38 5,54 
 Ластівка 1,0 1,3 1,1 0,7 0,9 1,6 0,30 8,58 
 Селянська 1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 0,63 0,48 
 Слобожанка - 2 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0 1,0 0,05 2,01 
 Плюшка 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2 1,9 0,34 4,93 
 Псельська 1,6 2,3 2,4 2,2 1,4 2,1 0,84 2,16 
 Аспірантська 1,7 1,0 1,1 0,8 1,2 1,3 0,23 13,09 
 Фермерська 1,7 1,0 1,1 0,8 1,2 1,7 0,52 2,62 
 Університетська 1,8 1,1 1,3 1,5 1,4 2,0 0,59 2,41 
 Ювіляр 60-70 2,5 1,7 1,4 1,7 1,4 1,8 0,65 3,03 
 Студентська 2,6 2,0 2,5 2,4 1,7 2,6 0,68 2,20 

 

Найбільш низькі щомісячні втрати були у со-
ртів Аграрна (0,7-1,6%) і Селянська (0,8 – 1,2%), 
найбільш високі – у сортів Ювіляр 60-70 (1,4 -
2,5%)  і Студентська (1,7 – 2,6%). 

Фактичні щомісячні втрати бульб нестандар-
тної фракції коливалися від 1,5 до 2,1%, що в 2-3 
рази більше норми (табл. 5).  

Таблиця 5 
Щомісячні втрати сортів картоплі нестандартної фракції, %, F05  = 2,62 

Варіант (сорт) Місяць НІР05 Fф X XI XII I II III 
Норма 1,3 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,25 2,7 
Середнє, в т.ч. 1,6 1,4 1,7 1,5 1,5 2,1 0,69 4,56 
 Псельська 0,7 1,7 1,1 1,6 1,4 2,2 0,24 35,63 
 Сумчанка 0,8 1,6 2,5 1,4 2,0 1,7 1,09 2,22 
 Ластівка 0,9 1,2 1,2 0,9 1,0 1,2 0,27 3,08 
 Фермерська 1,2 1,6 1,5 1,8 1,3 2,2 0,92 1,25 
 Аспірантська 1,3 1,0 0,7 0,8 0,9 1,1 0,21 8,17 
 Слобожанка-2 1,4 1,1 1,6 1,2 1,1 2,0 0,53 3,94 
 Аграрна 1,5 1,3 2,0 2,0 1,5 2,7 0,82 3,10 
 Ювіляр 60-70 1,7 1,2 1,4 1,7 1,5 2,6 0,84 2,63 
 Селянська 1,9 1,1 1,6 1,0 1,0 1,8 0,85 2,15 
 Плюшка 2,3 2,2 2,5 1,6 1,7 2,0 0,38 7,59 
 Університетська 2,5 1,5 2,0 1,9 2,0 2,6 1,66 0,53 
 Студентська 3,3 2,0 3,1 2,8 2,7 3,5 0,35 17,57 

 

Невипадково, що вміст нестандартних за ро-
зміром бульб, наприклад насіннєвого викорис-
тання, регламентується на рівні 3 – 7%. Сорти 
Аспірантська і Ластівка виділяються низькими, а 

Студентська і Університетська – високими приро-
дними втратами.  

Рисунок 2 відображує динаміку щомісячних 
втрат картоплі за фракційним складом. 
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Рис. 2. Щомісячні природні втрати сортів картоплі за фракційним складом бульб, % 
 

Встановлено, що незалежно від місяця збе-
рігання і фракції фактичні природні втрати пере-
вищували нормативи і зростали в напрямку від 
товарних до насінних і нестандартних бульб: у 
жовтні в 1,1 – 1,2 рази, листопад – 1,5 – 1,7, гру-
день – 2,3 – 2,8, січень – 2,4 – 3, лютий – 2,2 – 3 і 
у березні – в 2,5 – 3 рази.   

За період зберігання розмір середнього зна-
чення природних втрат товарної фракції бульб 12 
сортів картоплі становив 7,9%, насінної – 8,4%, 
нестандартної – 9,8%.  

У сортовому розрізі по товарній фракції при-
родні втрати коливалися від 4,4 до 13,2%, насін-
ної – 5,7 до 13,8% і нестандартної – від 5,8 до 
17,4%.  

Співвідношення нормативних (4,3%) і факти-
чних втрат за досліджуваними фракціями скла-
дало як 1:1,8, 1:2 і 1:2,3.   

Встановлена сортова реакція картоплі на ро-
змір природних втрат при зберіганні. Слабка реа-
кція, з втратами 5-6% виявлена у 17% сортів – 

Селянська і Аграрна; середня, 7-8% у 50% сортів 
– Слобожанка – 2, Ластівка, Сумчанка, Фермер-
ська, Аспірантська, Плюшка; сильна, 9-10% і бі-
льше у 33% сортів – Університетська, Псельська, 
Ювіляр 60-70 і Студентська. 

Висновки: Визначено співвідношення існу-
ючих нормативних (4,3%) і фактичних природних 
втрат 12 сумських сортів картоплі при зберіганні у 
стандартної (1:1,9) і нестандартної  (1:2,3) проду-
кції. Встановлена сортова реакція картоплі на 
розмір природних втрат: слабка – Селянська і 
Аграрна, середня – Слобожанка - 2, Ластівка, 
Сумчанка, Фермерська, Аспірантська і Плюшка, 
та сильна – Університетська, Псельська, Ювіляр 
60-70 і Студентська. Ураховуючи негативний 
вплив сучасних погодних умов на якість картоплі 
щодо зниження їх лежкоздатності, природні втра-
ти маси повинні регулюватися іншими нормати-
вами, встановленими навіть у сортовому розрізі, 
наприклад для цінної та дефіцитної продукції 
насіннєвого призначення. 
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ПОТЕРИ ПРИ ХРАНЕНИИ КАРТОФЕЛЯ СЕЛЕКЦИИ СУМСКОГО НАУ 

Н. С. Кожушко, Н. Н. Сахошко, А. И. Крютченко  
В условиях 2010-2012 гг. определена естественная убыль при хранении 12 сортов картофеля 

селекции СНАУ  товарной (7 %), семенной (8%) и нестандартной (10%) фракций. Выделено 17 % 
сортов со слабой реакцией на размер естественной убыли – Аграрная и Селянская;  33% сортов с 
сильной реакцией - Псельская, Студенческая, Университетская и Ювиляр 60-70; 50 % сортов, ко-
торые характеризовались  средней реакцией - Аспирантская, Ласточка, Плюшка, Слобожанка - 2, 
Сумчанка и Фермерская. 

Ключевые слова: картофель, сорт, хранение, естественная убыль. 
 

STORAGE LOSSES OF POTATOE OF SNAU BREEDING 
N.S. Kozhushko, N.N. Sahoshko, A.I. Kryutchenko  
For 2010-2012 years natural storage losses of 12 potato varieties - product (7%), seed (8%) and irregu-

lar (10%) fractions has been determined. It was selected 17% varieties with a weak response to the natural 
losses – Agrarna and Selyans’ka; 33% varieties with strong – Psel’s’ka, Students’ka, Universitets’ka and 
Juvilyar 60-70; 50% varieties with average response – Aspirants’ka, Lastivka, Pliushka, Slobozhanka – 2, 
Sumchanka and Fermers’ka.  
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ  СКЛАДНИХ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ  
ЗА АГРОНОМІЧНИМИ ОЗНАКАМИ 

 
Н. В. Кравченко, к.с.-г.н. 
А. А. Подгаєцький, д.с.-г.н., професор 
Сумський національний аграрний університет 
 
У статті висвітлюється аналіз даних з визначення потенціалу складних міжвидових гібридів 

картоплі, їх беккросів за основними агрономічними ознаками: продуктивністю, середньою кількістю 
усіх бульб у гнізді, товарних бульб, середньою масою однієї бульби у гнізді і товарної. Виділені гіб-
риди, які значно переважають сорти-стандарти за проявом ознак, а тому мають практичну селе-
кційну цінність. Доведений значний вплив зовнішніх, зокрема метеорологічних, умов на прояв ознак. 
Меншою мірою це стосувалося продуктивності, середньої маси однієї бульби. 

Ключові слова: картопля, міжвидові гібриди, їх беккроси, продуктивність, середня кількість 
усіх бульб у гнізді, товарних бульб, середня маса однієї бульби у гнізді і товарної. 

Постановка проблеми. Останнім часом кі-
лькість ознак, якими повинен характеризуватися 
сорт хоча б середньою мірою складає близько 50 
[1]. По-перше, залежно від зовнішніх умов та ін-
ших факторів роль кожної з ознак може змінюва-
тися. Наприклад, при епіфітотії будь-якої хвороби 
її вплив на урожайність може стати домінуючою. 
По-друге, деякі з ознак є похідними від прояву їх 
складових. На думку окремих вчених прояв про-
дуктивності залежить від кількості усіх, або това-
рних бульб у гнізді  та середньої маси однієї, або 
товарної бульби [2]. 

Згідно твердження численних вчених-
картоплярів [3, 4] починаючи з середини минуло-
го століття основу селекції культури склала між-
видова гібридизація. Використання методу не 
лише дозволило інтрогресувати у сорти внутріш-

ньовидового (в межах S. tuberosum L.) походжен-
ня гени, які не властиві цьому виду, зокрема стій-
кості проти численних хвороб і шкідників, але й у 
результаті розширення генетичної основи такого 
матеріалу, можливість отримання гетерозисного 
матеріалу стосовно такої полігенної ознаки [5], як 
продуктивність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед співродичів культурних сортів особливою 
перспективністю при створенні вихідного селек-
ційного матеріалу відзначається культурний по-
ліморфний вид S.andigenum Juz. et Buk. Для по-
томства з його участю властива висока стійкість 
проти фітофторозу за листками, чорної ніжки, 
підвищений і високий уміст крохмалю, гетерозис-
ний ефект стосовно продуктивності [6], крім зга-
даних, стійкості проти вірусних хвороб, придат-


