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Постановка проблеми. Більшість країн Захід-

ної Європи та США одержують базове насіння 
картоплі (Solanum tuberosum L.) на основі вихідно-
го насіннєвого матеріалу, оздоровленого від вірусів 
та інших фітопатогенних організмів, що забезпечує 
врожай на 40–99% вищий, ніж урожай від еліти, 
отриманої на основі клонового добору з викорис-
танням візуального методу оцінювання сортових 
якостей [1]. 

Насінництво картоплі на півдні України  у нині-
шній час також базується на безвірусній основі. 
Жорсткі погодні умови степової зони (високі тем-
ператури повітря і ґрунту, низька вологість, часті 
суховії) лише пришвидшують процес виродження, 
тому південну та східну частини країни відносять 
до зони сильного виродження картоплі, де сортоо-
новлення рекомендовано проводити через 1–
2 роки, що в свою чергу робить неможливим ве-
дення насінництва притаманного північним регіо-
нам [2–4]. 

Задоволення вимог виробників картоплі до на-
сіннєвого матеріалу неможливе без постійного 
удосконалення процесу насінництва, до якого 
належить метод культури верхівкової меристеми з 
наступним мікроклональним розмноженням на 
живильному середовищі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність біотехнологічного методу залежить 
від багатьох факторів впливу: рівня рН, інтенсив-
ності освітлення, температурного режиму, трива-
лості фотоперіоду та ін. [5–6]. 

Окремо слід виділити живильне середовище, що 
є основною складовою культивування клітин, тканин 
і органів рослин in vitro, в його склад входять мікро- 
та макросолі, рістрегулятори, вітаміни та інші речо-
вини, вміст і концентрацію яких потрібно з високою 
точністю враховувати, виходячи з потреб рослин на 
певному етапі росту та розвитку [7–9].  

Дослідженнями встановлено, що за однакових 
факторів впливу на рослин картоплі in vitro  реакція 

сортів (як в розрізі груп стиглості, так і різних за 
стиглістю) не є однакова [10–11]. 

Мета. Визначити оптимальний режим культиву-
вання картоплі in vitro залежно від складу живиль-
них середовищ та групи стиглості сортів картоплі 
для збільшення виходу оздоровленого насіннєвого 
матеріалу. 

Матеріали та методика досліджень. Для ви-
значення найбільш оптимального режиму бульбо-
утворення картоплі в культурі in vitro в умовах 
мікроклональної лабораторії був проведений дос-
лід відповідно до загальноприйнятих методик [12–
15]. Досліджувались фактори: (А) – сорти картоплі 
різних груп стиглості: Тирас – ранній, Левада – 
середньоранній та Явір – середньостиглий; В – 
різні за складом живильні середовища: Murashige, 
Skoog (МS) [16], модифіковані живильні середови-
ща Інституту картоплярства НААН [12] та Інституту 
зрошуваного землеробства НААН [13]. 

Результати досліджень. На 60-й день спосте-
режень найбільша кількість мікробульб утворилась 
у сорту Явір – 77,1%, що на 39,3 та 21,8% вище, 
ніж у сортів Тирас та Левада відповідно. Менший 
за все відсоток мікробульб був утворений на живи-
льному середовищі МС – 30,0%, що на 38,6 та 
41,6% нижче, ніж на живильному середовищі Ін-
ституту картоплярства та ІЗЗ НААН.  

Продуктивність сорту Тирас на живильному сере-
довищі Інституту картоплярства і ІЗЗ НААН практично 
однакова – 57,2 та 54,7% мікробульб, в той час як на 
живильному середовищі МС складала всього 1,7%.  

Найвищий показник утворення відсотку мікро-
бульб сорту Левада відмічено на живильному 
середовищі ІЗЗ НААН – 75,0% проти 31,5 та 59,5% 
на живильних середовищах МС та Інституту карто-
плярства, відповідно.  

У сорту Явір були відмічені кращі показники бу-
льбоутворення в розрізі усіх досліджуваних сортів: 
56,9; 89,2 та 85,2% (живильні середовища: МС, 
Інституту картоплярства, ІЗЗ НААН).  
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На 80-й день культивування більш за все утвори-
лось мікробульб у сорту Явір – 94,3%, що у 2,1 та 1,6 
рази вище, ніж у сортів Тирас та Левада, відповідно.  

Продуктивність картоплі in vitro різних груп сти-
глості найбільша на середовищі ІЗЗ НААН і скла-
дала 80,9%, що на 39,8 та 5,6% вище, ніж на жи-
вильному середовищі МС та Інституту картоплярс-
тва відповідно. На живильному середовищі МС 
було утворено всього 4,0% мікробульб картоплі 
сорту Тирас, в той же час як на середовищі Інсти-
туту картоплярства – 66,5%, що на 3,6% вище, ніж 
на середовищі ІЗЗ НААН.  

Найвищий показник продуктивності сорту Ле-
вада на середовищі ІЗЗ НААН – 79,9%, що на 44,5 
та 19,4% більше, ніж на середовищі МС та Інститу-
ту картоплярства відповідно. Кращі показники 
бульбоутворення були отримані у сорту Явір: 99,0 
та 99,9 на живильних середовищах: Інституту 
картоплярства та ІЗЗ НААН, відповідно; 84,0% – на 
живильному середовищі МС.  

Кращі показники кількості мікробульб на 1 рос-
лину були отримані за вирощування сорту Явір на 
живильних середовищах Інституту картоплярства і 
ІЗЗ НААН: по 1,00 шт. (табл. 1). 

Таблиця 1 – Продуктивність картоплі в культурі in vitro сортів різних груп стиглості залежно 
від живильного середовища, 2016–2018 рр. 

№
 в

ар
іа

нт
у 

С
ор

т,
 (А

) 

Живильне 
середови-

ще, (В) 

Рослин, що 
утворили 

мікробульби, 
%, на 60-й 

день культи-
вування 

Маса 
середньої 
мікробу-
льби, мг 

Маса  
мікро-

бульб на 
1 рослину, 

мг 

Вихід 
мікробульб 

масою 
понад 350 

мг, % 

Кількість 
рослин, 
що утво-

рили 
мікробу-
льби,% 

Кіль-
кість 

мікро-
бульб 
на 1 

росли-
ну, шт. 

1 

Ти
ра

с 

МС 1,7 321,0 19,5 71,3 4,0 0,04 

2 
Інститут 

картопляр-
ства 

57,2 476,0 324,4 63,5 66,9 0,67 

3 ІЗЗ НААН 54,7 381,2 245,7 48,4 62,9 0,63 
4 

Ле
ва

да
 МС 31,5 248,2 97,7 21,1 35,2 0,35 

5 
Інститут 

картопляр-
ства 

59,5 117,4 73,9 0,5 60,5 0,61 

6 ІЗЗ НААН 75,0 431,2 344,0 49,2 79,9 0,80 
7 

Я
ві

р 

МС 56,9 272,6 228,7 29,8 84,0 0,84 

8 
Інститут 

картопляр-
ства 

89,2 392,2 391,4 54,2 99,7 1,00 

9 ІЗЗ НААН 85,2 497,0 497,7 86,7 100,2 1,00 

НІР 05 А 
В 

3,2 15,6 17,4 9,7 3,7 0,04 
2,4 33,1 20,2 9,1 3,3 0,03 

 
Формування маси середньої мікробульби та 

маси мікробульб на одну рослину залежало як від 
окремо досліджених факторів, так і від їх взаємодії. 
Якщо порівнювати масу середньої мікробульби, то 
більша маса спостерігалась у сорту Тирас і скла-
дала 392,7 мг, що на 127,1 та на 5,5 мг більше, ніж 
у сортів Левада та Явір відповідно.  

Найбільша маса мікробульб на 1 рослину 
372,6 мг отримана у сорту Явір проти 171,9 та 
196,5 мг у сортів Левада і Тирас, відповідно. Вихід 
мікробульб масою понад 350 мг сорту Явір склав 
56,9%, що на 4,1% менше, ніж сорту Тирас та у 
2,4 рази більше, ніж у сорту Левада.  

Маса середньої мікробульби на середовищі ІЗЗ 
НААН складала436,5 мг, що на 108,0 мг більше, 
ніж на живильному середовищі Інституту картоп-
лярства та на 155,9 мг більше, ніж на живильному 
середовищі МС. Маса мікробульб на 1 рослину 
складала 362,5 мг на живильному середовищі ІЗЗ 
НААН проти 263,2 та 115,3 мг на середовищах 
Інституту картоплярства і МС відповідно. Вихід 
мікробульб масою понад 350 мг кращий на живи-
льному середовищі ІЗЗ НААН і складає 61,4%, що 
на 22,0 та 20,7% вище, ніж на середовищах Інсти-
туту картоплярства та МС відповідно.  

При взаємодії живильного середовища та сорту 
картоплі сорт Тирас має вищу масу середньої 

мікробульби на середовищі Інституту картоплярст-
ва НААН – 476,0 мг, що на 155,0 мг більше, ніж на 
середовищі MC і на 94,8 мг, ніж на середовищі ІЗЗ 
НААН. Маса мікробульб на одну рослину більша 
на середовищі Інституту картоплярства і складає 
324,4 мг проти 245,7 на середовищі ІЗЗ НААН і у 
16,6 рази більша, ніж на середовищі МС. Вихід 
мікробульб масою понад 350 мг на середовищі МС 
складає 71,3% проти 63,5 та 48,4% на середови-
щах ІК НААН та ІЗЗ НААН відповідно.  

Сорт Левада дав значно більшу продуктивність 
на живильному середовищі ІЗЗ НААН. Так, маса 
середньої мікробульби на середовищі ІЗЗ НААН 
становила 431,2 мг, що в 1,7 та в 3,7 рази більше 
ніж на середовищах МС та Інституту картоплярст-
ва відповідно. Маса мікробульб на одну рослину 
становила 344,0; 97,7 та 73,9 мг відповідно. Вихід 
мікробульб масою понад 350 мг на живильному 
середовищі ІЗЗ НААН становив 49,2%, що у 2,3 
рази вище, ніж на середовищі МС, а на середовищі 
Інституту картоплярства цей сорт утворив 0,5% 
мікробульб з масою понад 350 мг.  

У сорту Явір маса середньої мікробульби на 
живильному середовищі ІЗЗ НААН становила 
497,0 мг, що на 224,4 та на 104,8 мг більше, ніж на 
середовищах МС та Інституту картоплярства, 
відповідно. Маса мікробульб на 1 рослину була 
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також більша на живильному середовищі ІЗЗ 
НААН і складала 497,7 мг проти 228,7 і 391,4 мг на 
середовищах МС і Інституту картоплярства, відпо-
відно. Вихід мікробульб масою понад 350 мг на 
живильному середовищі ІЗЗ НААН становив 
86,7%, що на 32,5% та у 2,9 рази вище, ніж на 
живильних середовищах Інституту картоплярства 
та МС відповідно.  

Висновки. Дослідженнями встановлено, що 
оптимальні показники продуктивності вирощування 
ранньостиглого сорту Тирас отримано за культиву-
вання на живильному середовищі Інституту карто-
плярства НААН. При цьому маса середньої мікро-
бульби становила 476,0 мг, маса мікробульб на 1 
рослину – 324,4 мг, вихід мікробульб масою понад 
350 мг – 63,5%, а інтенсивність бульбоутворення – 
66,9%. 

При вирощуванні рослин in vitro середньоран-
нього сорту картоплі Левада кращі результати 
одержані за культивування на живильному сере-
довищі модифікації Інституту зрошуваного земле-
робства НААН: маса середньої мікробульби скла-
ла, відповідно, 431,2 мг, маса мікробульб на 
1 рослину – 344,0 мг, вихід мікробульб масою 
понад 350 мг – 49,2%, інтенсивність бульбоутво-
рення – 79,9%. 

Інтенсивність бульбоутворення середньостиг-
лого сорту Явір була високою на всіх досліджува-
них живильних середовищах і коливалась в межах 
від 84,0 до 100,2%. Але, максимальні показники 
продуктивності отримано за вирощування рослин 
in vitro на модифікованому живильному середови-
щі Інституту зрошуваного землеробства НААН. 
Так, маса середньої мікробульби становила 
497,0 мг, маса мікробульб на 1 рослину – 497,7 мг, 
вихід мікробульб масою понад 350 мг – 86,7%, 
інтенсивність бульбоутворення – 100,2%. 
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