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Споживачі, переробна промисловість постійно вимагають поліпшення 

наявних та появи нових ознак у сортів картоплі. Ще до недавнього часу 

селекція картоплі була спрямована на підвищення в сортів високого    прояву 

показників, а на нинішньому етапі вимагається не лише значне вираження 

господарських ознак, але й високий адаптивний потенціал їх реалізації, що 

стабілізує виробництво картоплі. Дослідження з визначення прояву основних 

господарсько-цінних ознак селекційних сортів картоплі в специфічних 

умовах північно-східного Лісостепу України виконані впродовж трьох років 

(2018-2020) на дослідному полі кафедри біотехнології та фітофармакології 

Сумського НАУ. 

Доведений значний вплив на продуктивність селекційних сортів умов 

періодів вегетації картоплі, а також стиглості зразків. Для надранніх 

найбільш сприятливим для прояву ознаки виявився зовнішній комплекс 2018 

року за відсутності зразків у двох крайніх класах. Тільки в середньостиглих 

сортів частка дуже високопродуктивних становила 2,3%. Для інших груп 

стиглості найкращими умовами для реалізації потенціалу за продуктивністю 

були  2019 року з часткою зразків, що мали більше 900 г бульб у гнізді 3,6% 

(середньоранні), 6,8% (середньостиглі), 10,0% (середньопізні сорти).  

Протилежне стосувалось 2020 року, коли за винятком середньопізніх сортів 

у трьох останніх класах зразків не виділено. У середньому за три роки 

продуктивність більше 900 г бульб з гнізда мали лише окремі середньоранні, 

середньостиглі та середньопізні сорти. 



Тільки між масою однієї товарної бульби та індексом маси бульб мала 

місце висока пряма  залежність (r=0,73). Мінімальний індекс кількості бульб 

виявлений у сорту Фламенко (0,26), а індекс маси бульб у зразка Родео 

(0,33). 

Впродовж трьох років не вдалось виділити надранні сорти з кількістю 

бульб у гнізді більше 9 шт. Водночас, кожен рік значення модального класу  

виявилось різним. Зразки з кількістю бульб у гнізді більше 13 шт. відмічені 

поміж середньостиглих сортів у 2019 і 2020 роках, а середньопізніх – у 2020 

році. 

За здатністю зав’язувати бульби реалізація генетичного потенціалу 

сортів залежала від специфічності зовнішніх умов у роки виконання 

дослідження, а тому тільки в одного зразка Княгиня в усі роки кількість 

бульб у гнізді перевищила 10 шт. Крім цього сорту у середньому за три роки 

як багатобульбові виділені Фотинія і Челенджер. Мінімальне значення 

коефіцієнту варіації показника мав сорт Евора – 1% а максимальне – 

Олександрит (53%).  

За комплексом господарсько-цінних ознак виділені багатобульбові 

сорти: надранній Дума, ранньостиглі – Кіммерія, Лаунж, Таурас, 

середньоранній Фортус, середньостиглі Княгиня і Фотинія, середньопізні – 

Курас, Хортиця і Челенджер. Мінімальний індекс кількості бульб мав сорт 

Рів’єра (0,16), а, наприклад, у зразка Люцилла це ьстановило 0,72. 

За часткою зразків з високою (6,1-7,0 шт./гніздо) та дуже високою 

(більше 7,0) кількістю товарних бульб у перерахунку на гніздо найбільш 

оптимальні умови для прояву ознаки були в 2019 році, хоча в середньому за 

три роки в кожній групі стиглості виділені зразки в останньому класі. У 

середньому за три роки найвищим вираженням ознаки характеризувались 

сорти Рів’єра, Щедрик, Вольюмія, Фортус, Княгиня, Фламенко і Случ. 

Виявлена значна мінливість прояву ознаки залежно від умов періодів 

вегетації років дослідження з  максимальним значенням показника в сорту 

Ікарус – 56%. Протилежне (до 10%) стосувалось сортів Прада, Зорачка, 



Таурас, Вольюмія, Міранда, Сарая і Воларе. За комплексом ознак, 

включаючи кількість товарних бульб у гнізді, виділені наступні зразки: 

Рів’єра, Таурас, Щедрик, Ікарус, Містерія. 

За часткою зразків з середньою масою однієї бульби в межах 70,1-80,0 

і більше 80 дуже близькі умови для прояву ознаки виявлені в 2018 і 2019 

роках, проте в середньому за три роки найменшу частку зразків у останньому 

класі мали ранньостиглі та середньоранні сорти: 11,4 і 11,8%, відповідно, 

проти 17-20% у інших групах стиглості. 

Встановлений вплив умов років виконання дослідження на величину 

середньої маси однієї бульби. Тільки в сортів Рів’єра, Кіранда, Нагорода, 

Радина, Фортус та Іванківська рання величина коефіцієнта варіації показника 

становила 10% і менше. За високим вираженням ознаки виділені сорти 

Рів’єра, Міа, Щедрик, Ікарус, Арсенал та Містерія, а за комплексом 

господарсько-цінних ознак, включаючи середню масу однієї бульби, зразки: 

Рів’єра, Щедрик, Ікарус, Іванківська рання, Містерія, хоча індекс маси бульб 

менше 0,50 мали тільки сорти Нагорода, Слаута, Вольюмія, Межирічка-11, 

Іванківська рання, Мемфіс, Фламенко і Чарунка.  

Найсприятливішими умовами для формування товарних бульб з 

високою  середньою масою (більше 100 г)  були в період вегетації картоплі в 

2018 році. Частка зразків віднесених до цього класу становила 58,3%, проти 

28,4% в наступному році та 3,4% в 2020 році, що дозволило в середньому за 

три роки виділити зразки із згаданим проявом ознаки ву кожній з груп 

стиглості. Тільки в сортів Рів’єра, Нагорода, Фабула великобульбовість 

поєднувалась з низьким значенням коефіцієнту варіації показника (до 10%). 

За комплексом господарсько-цінних ознак, включаючи значну середню масу 

товарних бульб, виділені зразки: Рів’єра, Бео, Щедрик, Іванківська рання. 

Доведений вплив умов вирощування сортів та зберігання  на столові 

якості бульб. Найменша частка зразків з дуже ніжною консистенцією бульб 

відмічена за другого обліку урожаю 2019 року (1,8%) у протилежність 

першого обліку урожаю 2020 року (8,9%). Викладене та відмінність 



розподілу зразків у інших класах зумовили різницю середнього балу прояву 

ознаки в межах 4,4-4,8 бали.  

Виділено 13  зразків з високою частотою прояву за роками, обліками 

прояву дуже ніжної (по три рази в зразків Взірець і Сенатор) та ніжної 

(більшість повторів) консистенції бульб з максимальним середнім балом 

вираження показника в згаданих сортів 7,3. Варіабельність прояву ознаки 

знаходилась в межах 11-24%. Доведена можливість поєднання досліджуваної 

ознаки з іншими господарсько-цінними. 

Виявлена значна відмінність прояву борошнистості бульб сортів 

залежно від умов періодів вегетації та зберігання. Мінімальна частка зразків 

з максимальним вираженням показника (9 балів) – 1,7% мала місце за 

першого обліку урожаю 2020 року, а максимальна – 12,9% під час першого 

обліку урожаю 2019 оку та другого – 2020 року, що вплинуло на середній бал 

прояву ознаки (3,8-5,6). Виділені сорти зі значною повторюваністю прояву 

борошнистих та дуже борошнистих бульб, що обумовило в сортів Серпанок і 

Прада  середній бал 8,0. За комплексом ознак, включаючи борошнистість 

бульб, виділені сорти Опілля, Шедевр, Фонтане і Челенджер. 

Доведена можливість виділення сортів з дуже слабо водянистими 

бульбами з часткою за роками, обліками 3,5-15,0% та середнім трирічним 

проявом ознаки в межах 4,9-5,7 бали. Кращими за комплексом ознак, 

включаючи слабку водянистість бульб виділені зразки Княгиня, Іванківська 

рання, Каптива і Родео. 

Більшість сортів характеризувались високою розварюваністю  бульб з 

максимальним вираженням показника за роками, обліками 8,9-33,6%, але 

через нерівномірність розподілу прояву ознаки за класами середній бал за 

три роки був у межах 4,7-6,2. Кращими за комплексом ознак виділені сорти 

Фламенко, Княгиня, Щедрик, Палац,  і Курас. 

За винятком обліків урожаю 2020 року не виділені сорти з дуже 

неприємним запахом, хоча частка з максимальним балом прояву ознаки була 

в межах 0,9-14,2%, що обумовило відмінності величини середнього балу за 



роками, обліками – 5,1-6,4. За комплексом ознак виділені сорти з приємним 

та дуже приємним запахом бульб: Іванківська рання, Злагода, Нагорода, 

Палац, Оркестра і Міранда. 

За винятком урожаю 2020 року отримані близькі або однакові  дані 

розподілу сортів за потемнінням м’якоті варених бульб у крайніх класах (1, 9 

балів), хоча середні дані за обліками були в межах 4,3-5,2 бали. Кращими за 

комплексом ознак, включаючи слабке потемніння, виділені сорти Аризона, 

Ньютон, Сенатор, Фонтане, Курас і Лаунж. 

Тільки за другого обліку урожаю 2020 року виділений зразок з дуже 

несмачними вареними бульбами, хоча в класі з 8,0-9,0 балами тотожне 

спостерігали під час першого обліку урожаю 2019 року. Виділені сорти з 

підвищеними смаковими якостями та комплексом інших господарських 

ознак: Княгиня, Щедрик, Кіранда, Сарая. 

Доведена можливість виділення сортів з дуже високим умістом 

крохмалю у бульбах хоча частка їх у 2018 році становила 0,9%, а в 

наступному – 3,5%. Найгірші умови для накопичення крохмалю у бульбах 

були в 2018 році (серед виділених тільки 15,6% мали прояв ознаки більше 

20%) і близькі в наступних роках, відповідно, 40,0 і 42,2%. У середньому за 

три роки тільки зразки Взірець, Ніксе і Міраж характеризувались 

крохмалистістю більше 20%. За комплексом ознак, включаючи вміст 

крохмалю, виділені сорти Рів’єра, Таурас, Вольюмія,  Опілля  та Ікарус. 

Близькі дані розподілу згаданої ознаки мали місце щодо виходу 

крохмалю у перерахунку на рослину, хоча за комплексом ознак крім 

перерахованих виділені Іванківська рання, Княгиня, Містерія, Фонтане, 

Фотинія і Курас. 

Ключові слова: картопля, сорт, продуктивність, кількість бульб, 

маса бульб, столові якості бульб, уміст крохмалю, вихід крохмалю у 

перерахунку на рослину. 
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Consumers, the processing industry are constantly demanding the 

improvement of existing and the emergence of new traits in potato varieties. Until 

recently, the selection of potatoes was aimed at increasing the potential of varieties 

in the varieties, and at this stage requires not only a high expression of economic 

characteristics, but also a high adaptive potential for their implementation, which 

stabilizes potato production. Studies to determine the manifestation of the main 

economic and valuable traits of breeding potato varieties in the specific conditions 

of the north-eastern forest-steppe of Ukraine were performed for three years 

(2018-2020) in the research field of the Department of Biotechnology and 

Phytopharmacology of Sumy NAU. 

The significant influence on the productivity of selection varieties of potato 

growing season conditions, as well as the maturity of the samples is proved. For 

the early ones, the most favorable for the manifestation of the sign was the external 

complex of 2018 in the absence of samples in the two extreme classes. Only in 

medium-ripe varieties the share of very high-yielding was 2.3%. For other 

maturity groups, the best conditions for the realization of productivity potential 

were in 2019 with the share of samples with more than 900 g of tubers in the nest 

3.6% (medium early), 6.8% (medium ripe), 10.0% (medium late varieties) . The 

opposite was true for 2020, when, with the exception of mid-late varieties, no 

samples were isolated in the last three classes. On average for three years, the 

productivity of more than 900 g of tubers from the nest had only some medium-

early, medium-ripe and medium-late varieties. 



Only between the mass of one marketable tuber and the mass index of tubers 

there was a high direct relationship (r = 0.73). The minimum index of the number 

of tubers was found in the Flamenco variety (0.26), and the mass index of tubers in 

the Rodeo sample (0.33). 

For three years it was not possible to isolate early varieties with the number 

of tubers in the nest more than 9 pieces. At the same time, each year the 

significance of the modal class turned out to be different. Samples with the number 

of tubers in the nest more than 13 pcs. marked between medium-ripe varieties in 

2019 and 2020, and medium-late - in 2020. 

In terms of the ability to tie tubers, the realization of the genetic potential of 

varieties depended on the specificity of external conditions in the years of the 

study, and therefore only in one sample Princess in all years the number of tubers 

in the nest exceeded 10 pieces. In addition to this variety for an average of three 

years as a multi-tuber allocated Photinia and Challenger. The minimum value of 

the coefficient of variation of the indicator was the variety Evora - 1% and the 

maximum - Alexandrite (53%). 

According to the complex of economically valuable features, multi-tuber 

varieties are distinguished: early Duma, early-ripening - Cimmeria, Lounge, 

Tauras, middle-early Fortus, medium-ripe Princess and Photinia, middle-late - 

Kuras, Khortytsia and Challenger. The minimum index of the number of tubers 

was Riviera (0.16), and, for example, in the Lucille sample - 0.72. 

According to the share of samples with a high (6.1-7.0 pieces / nest) and 

very high (more than 7.0) number of marketable tubers per nest, the most optimal 

conditions for the manifestation of the trait were in 2019, although on average for 

three years in each group of maturity selected samples in the last class. On 

average, the varieties Riviera, Shchedryk, Volyumia, Fortus, Knyaginya, 

Flamenko and Sluch were characterized by the highest expression of the trait in 

three years. 

Significant variability of the manifestation of the trait depending on the 

conditions of the growing seasons of the years of study with the maximum value 



of the indicator in the variety Ikarus - 56%. The opposite (up to 10%) applied to 

the varieties Prada, Zorachka, Tauras, Volyumia, Miranda, Saraya and Volare. 

According to the set of features, including the number of marketable tubers in the 

nest, the following samples are distinguished: Riviera, Tauras, Shchedryk, Ikarus, 

Mystery. 

The share of samples with an average weight of one tuber in the range of 

70.1-80.0 and more than 80 very close conditions for the manifestation of the trait 

were found in 2018 and 2019, but on average for three years the smallest share of 

samples in the last class had early and medium early varieties : 11.4 and 11.8%, 

respectively, against 17-20% in other maturity groups. 

The influence of conditions of years of performance of research on size of 

average weight of one tuber is established. Only in the varieties Riviera, Kiranda, 

Nagorod, Radina, Fortus and Ivankivska the early value of the coefficient of 

variation of the indicator was 10% or less. According to the high expression of the 

indicator, the varieties Riviera, Mia, Shchedryk, Ikarus, Arsenal and Mystery are 

distinguished, and according to the complex of economically valuable features, 

including the average weight of one tuber samples: Riviera, Shchedryk, Ikarus, 

Ivankivska early, Mystery, although the index only Nagorod, Slauta, Volyumia, 

Mezhyrichka-11, Ivankivska Rannya, Memphis, Flamenko and Charunka had less 

than 0.50. 

The most favorable conditions for the formation of marketable tubers with a 

high average weight (more than 100 g) were distribution of samples in other 

classes caused a difference in the average score of the manifestation of the sign in 

the range of 4.4-4.8 points. 

There were 13 samples with a high frequency of development over the 

years, taking into account the manifestation of very gentle (three times in the 

samples Sample and Senator) and tender (most repetitions) consistency of tubers 

with a maximum average score of 7.3. The variability of the symptom was in the 

range of 11-24%. The possibility of combining the studied trait with other 

economically valuable ones is proved. 



There is a significant difference in the manifestation of floury tubers of 

varieties depending on the conditions of the growing season and storage. The 

minimum share of samples with the maximum expression of the indicator (9 

points) - 1.7% took place during the first accounting of the 2020 harvest, and the 

maximum - 12.9% during the first accounting of the 2019 harvest and the second - 

2020, which affected the average score manifestation of the sign (3.8-5.6). 

Selected varieties with a significant recurrence of the manifestation of floury and 

very floury tubers, which led to the varieties Serpanok and Prada average score of 

8.0. Varieties of Opillia, Masterpiece, Fountain and Challenger are distinguished 

by a set of characteristics, including flouryness of tubers. 

The possibility of isolating varieties with very weakly watery tubers with a 

share by years, accounting for 3.5-15.0% and an average three-year manifestation 

of the trait in the range of 4.9-5.7 points has been proved. The samples Knyaginya, 

Ivankivska Rannya, Kaptiva and Rodeo are the best in terms of the set of features, 

including weak water content of tubers. 

Most varieties were characterized by high digestibility of tubers with the 

maximum expression by years, accounting for 8.9-33.6%, but due to the uneven 

distribution of the manifestation of the trait by class, the average score for three 

years was in the range of 4.7-6.2. The varieties Flamenco, Knyaginya, Shchedryk, 

Palac, and Kuras are the best in terms of the set of characteristics. 

With the exception of accounting for the 2020 harvest, no varieties with a 

very unpleasant odor were selected, although the share with the maximum score of 

the trait was in the range of 0.9-14.2%, which caused differences in the average 

score over the years, accounting for 5.1-6, 4. Varieties with a pleasant and very 

pleasant smell of tubers are distinguished by a set of features: Ivankivska Rannya, 

Zlagoda, Nahoroda, Palats, Orkestra and Miranda. 

With the exception of the 2020 harvest, similar or identical data were 

obtained on the distribution of varieties by darkening the flesh of boiled tubers in 

the extreme classes (1.9 points), although the average data on the accounts were in 



the range of 4.3-5.2 points. Arizona, Newton, Senator, Fontane, Kuras and Lounge 

are selected for the best set of features, including slight darkening. 

Only in the second accounting of the 2020 harvest, a sample with very 

tasteless boiled tubers was selected, although in the class with 8.0-9.0 points the 

same was observed during the first accounting of the 2019 harvest. Selected 

varieties with high taste and a set of other economic characteristics: Knyaginya, 

Shchedryk, Kiranda, Saraya. 

The possibility of isolating varieties with a very high starch content in tubers 

was proved, although their share in 2018 was 0.9%, and in the next - 3.5%. The 

worst conditions for the accumulation of starch in the tubers were in 2018 (among 

the selected only 15.6% had a sign of more than 20%) and close in subsequent 

years, respectively, 40.0 and 42.2%. On average over three years, only the samples 

Sample, Nixe and Mirage were characterized by a starch content of more than 

20%. Riviera, Tauras, Volumia, Opillia and Icarus are distinguished by a set of 

characteristics, including starch content. 

Similar data on the distribution of the mentioned trait took place in terms of 

starch yield per plant, although in addition to the listed traits, Ivankivska Rannya, 

Knyaginya, Mystery, Fontane, Fotiniya and Kuras were singled out for the set of 

traits. 

Key words: potatoes, variety, productivity, number of tubers, weight of 

tubers, table qualities of tubers, starch content, starch yield per plant. 
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