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Постановка проблеми. Важливою проблемою 
залишається отримання стійких, стабільних урожаїв 
картоплі в різні за метеорологічними умовами роки. 
Враховуючи потенційну генетичну адаптацію сортів 
картоплі до річних ґрунтово-кліматичних зон виро-
щування можна отримати високий рівень продук-
тивності картоплі. Отже важливою ознакою сортів є 
їх адаптивність до критичних фаз періоду вегетації 
та дії на рослини окремих чинників навколишнього 
середовища [1, 2, 3, 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нестабільність клімату й значні його коливання до 
екстремумів вимагає відповідної адаптації живих 
організмів до умов їхньої вегетації. Однією з наріж-
них умов успіху є формування шляхом селекції стій-
ких до можливих температурних стресів, засолення 
ґрунту й дефіциту вологи сортів і гібридів культур-
них рослин [7].

Це вимагає приділенню значної уваги визна-
ченню адаптивного потенціалу сортів при їх виро-
щуванні в конкретних ґрунтово-кліматичних умо-
вах [5, 6].

Адаптивна селекція передбачає сукупність 
методів, які забезпечують створення сортів, гібридів 
з максимальною і стійкою продуктивністю в певних 
екологічних умовах, для яких ведеться добір цінних 
генотипів [8].

Суттєвою складовою загальної стратегії адап-
тивної інтенсифікації рослинництва є її спрямування 
на досягнення домінування генотипу над середови-
щем за рахунок використання високопродуктивних 
та екологічно стійких сортів. Досягають цього шля-
хом збереження життєдіяльності рослин в умовах 
зростаючого впливу несприятливих екологічних чин-
ників і забезпечення комплексу адаптивних реакцій, 
послідовність яких зводиться до підтримання гоме-
остазу організму в екстремальних умовах [9].

Доцільно й надалі здійснювати визначення най-
більш продуктивних, насамперед нових, сортів, з 
оцінкою їх урожайності та властивостями протисто-
яти лімітуючим чинникам природно-кліматичних та 
фітосанітарних умов [10].

Згідно із статтею 38 Закону України «Про охорону 
прав на сорти рослин» сорти, не внесені до Реєстру 
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Селекція, насінництво

сортів рослин України, забороняється поширювати 
в Україні. Реєстр сортів рослин України формується 
із сортів, які є придатними до поширення в Україні, 
тобто відповідають критеріям заборони поширення 
сортів в Україні [11].

Відповідно до зазначеного, право на поши-
рення в Україні та внесення до Реєстру сортів 
України набули 182 сорти картоплі, станом на 
01.06.2020 року [12].

Сорти внесені до Реєстру сортів рослин України, 
які проходили кваліфікаційну експертизу на придат-
ність до поширення різнились за рівнем адаптивної 
здатності до умов природного середовища.

Мета досліджень – визначити критерії адаптив-
ності сортів картоплі з метою виявлення наявного 
асортименту сортів з високою адаптивністю, які в 
результаті можна рекомендувати для вирощування 
в зонах Полісся та Лісостепу України.

Матеріали та методика досліджень. Об’єктом 
дослідження вибрані сорти картоплі, які внесені 
до Реєстру сортів рослин України: ранньостигла 
група – ˈРів’єраˈ; середньорання група – ˈКатаніяˈ, 
ˈБелларозаˈ, ˈСвітанок київськийˈ; середньостигла 
група – ˈЕсміˈ, ˈКонстансˈ, ˈЛюдмилаˈ, ˈСолохаˈ, 
ˈПредславаˈ, ˈГранадаˈ, ˈЯвірˈ; середньопізня – 
ˈПікассоˈ. Польові дослідження проводили на філіях 
Українського інституту експертизи сортів рослин 
(далі – УІЕСР), продовж 2014–2016 років, у зонах 
Полісся та Лісостепу. Зона Лісостепу представлена 
Черкаською та Хмельницькою філіями УІЕСР; зона 
Полісся представлена Волинською та Житомир-
ською філіями УІЕСР. Ґрунти дослідних ділянок 
характерні для відповідних зон.

Технологія вирощування сортів картоплі відпові-
дає прийнятій у виробництві, притаманній для кон-
кретної зони, яка базується на застосуванні опти-
мальних доз органічних та мінеральних добрив, 
виконанні робіт у визначені строки, застосуванні 
заходів захисту від хвороб та шкідників.

Спостереження та аналіз в процесі досліджень 
проводили згідно з Методикою проведення кваліфі-
каційної експертизи сортів рослин на придатність 
до поширення в Україні. Загальна частина. [13], 
Методикою проведення експертизи сортів рос-
лин картоплі та груп овочевих, баштанних, пряно-
смакових на придатність до поширення в Україні 
(ПСП) [14]. Дослідження проводили за чотирикрат-
ного повторення на ділянках 25 м2 для сортів кар-
топлі середньої та пізньої групи і 55 м2 для сортів 
ранньої групи.

Адаптивну здатність сортів картоплі оцінювали 
згідно з науково-методичними рекомендаціями 
«Оцінка адаптивної здатності сортів картоплі за 
зрошення в зоні південного Степу України» [15].

В дослідженнях, проведених на філіях УІЕСР з 
метою встановлення сортів картоплі, що вирізня-
ються в умовах Лісостепу та Полісся України висо-
кою адаптивністю встановлено, що доцільним є 
використання коефіцієнта адаптивності (КА).

Коефіцієнт адаптивності (КА) розраховується 
для сорту за формулою:

КА = (Хіj х 100 : Х) : 100,

де Хіj – урожайність певного сорту в рік дослі-
дження;

Х – середньосортова врожайність року.
Абсолютний середній коефіцієнт адаптивності 

(КАА) розраховується за формулою:
КАА = (Хі С) х 100 : Хб) : 100,

де Хі С – середня врожайність сорту за рік дослі-
дження;

Хб – багаторічна середньосортова врожайність.
При визначенні продуктивного та адаптивного 

потенціалу сорту використовували середньосор-
тову урожайність року, як рівень урожайності сортів 
конкретного року в певній грунтово-кліматичній зоні.

За одержаним середнім коефіцієнтом адаптив-
ності визначено продуктивну спроможність сортів. 
За критерій для порівняння взято загальну видову 
адаптивну реакцію сортів картоплі на умови росту 
та розвитку, яка реалізована у значенні середньої 
урожайності сортів. Отримана величина є показни-
ком реакції сукупності сортів на чинники агрокліма-
тичних умов Полісся та Лісостепу.

Для визначення стабільності урожайності сортів 
картоплі в короткострокових спостереженнях мето-
дично спроможною визначена модель Д. Левіса. 
Коефіцієнт фенотипової стабільності Левіса (SF) 
є відношенням максимальної величини показника 
досліджуваної ознаки до мінімальної за роки про-
ведених спостережень. Приймаючи істотним відхи-
ленням від середнього показника за ці роки 10 %, до 
високостабільного відносять варіант досліду з вели-
чиною SF = Хmax/Хmin = 1–1.1, середньостабільного – 
>1,1÷1,2 і низькостабільного – >1,2 [16].

Результати досліджень. Проведені продовж 
2014–2016 років дослідження щодо адаптивного 
потенціалу сортів картоплі за показником «урожай-
ність» засвідчили, що за однакових умов вирощу-
вання вони по-різному реагують на грунтово-кліма-
тичні умови в роки випробувань.

Реакція кожного із сортів визначалась порівнян-
ням його урожайності за конкретний рік до серед-
ньосортової урожайності цього ж року. 

Основним критерієм сорту, який вирізняється 
високою адаптивністю в певній агрокліматичній зоні 
є коефіцієнт адаптивності з показником 1 і вище.

Використовуючи даний метод сорти, які досліджу-
вались, розташувались стосовно отриманого коефі-
цієнту адаптивності таким чином: у зоні Полісся – 
ˈЕсміˈ (1,31), ̍ Белларозаˈ і ̍ Констансˈ (1,15), ̍ Пікассоˈ 
(1,06), ˈПредславаˈ (1,05), ˈРів’єраˈ і ˈГранадаˈ (1,03); 
у зоні Лісостепу – ̍ Есміˈ (1,16), ̍ Рів’єраˈ і ̍ Предславаˈ 
(1,13), ˈПікассоˈ (1,08), ˈБелларозаˈ (1,06), ˈГранадаˈ 
(1,04), ˈКатаніяˈ (1,02) (табл. 1).

Менш адаптовані в умовах зони Полісся від-
мічено сорти: ˈСолохаˈ (0,65), ˈСвітанок київськийˈ 
(0,75), ˈЛюдмилаˈ (0,89), ˈКатаніяˈ (0,96), ˈЯвірˈ 
(0,98); Лісостепу – ̍ Солохаˈ (0,70), ̍ Людмилаˈ (0,87), 
ˈЯвірˈ (0,90), ˈКонстансˈ (0,93), ˈСвітанок київськийˈ 
(0,98). При цьому низька адаптивність як у зоні 
Полісся так і у зоні Лісостепу характерна для сортів 
ˈСолохаˈ, ˈСвітанок київськийˈ і ˈЯвірˈ. Саму низьку 
адаптивність у зоні Полісся так і зоні Лісостепу має 
сорт ˈСолохаˈ.
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Середньосортова урожайність в роки дослі-
дження становила: у зоні Полісся від 14,8 т/га до 
21,6 т/га, у зоні Лісостепу від 12,5 т/га до 19,1 т/га.

За комплексом факторів зовнішнього середо-
вища, враховуючи дані показники, сприятливим для 
картоплі можна вважати у зоні Полісся та Лісостепу 
2014 рік, несприятливим у зоні Полісся – 2015 рік, у 
зоні Лісостепу – 2016 рік.

Слід зазначити, що деякі сорти картоплі на 
однакові умови росту та розвитку за несприятливих 
умов реагують специфічно. Наприклад, у 2015 році, 
несприятливому за погодних умов, саму високу 
урожайність у зоні Полісся мав сорт ˈЕсміˈ. Різниця 
в сторону збільшення щодо середньосортового 
показника року становила 4,4 т/га, в найбільш спри-
ятливому 2014 році – 3,7 т/га. Це свідчить про зна-
чну адаптивність сорту, оскільки реакція на неспри-
ятливі погодні умови менш виражена, ніж у інших 
сортів.

Найменш урожайним як у несприятливий 
2016 рік так і сприятливий 2014 рік у зоні Лісо-
степу був сорт ˈСолохаˈ. Різниця в урожайності до 

середньосортового показника становила відповідно 
4,0 т/га і 5,0 т/га. Тобто даний сорт характеризується 
меншою адаптивністю в умовах Лісостепу.

Отже, реалізований потенціал продуктивності 
сорту ̍ Есміˈ вищий, ніж у сорту ̍ Солохаˈ. Найменша 
за роки досліджень урожайність сорту ˈЕсміˈ, у зоні 
Полісся, на 11,5 т/га, а максимальна 9,1 т/га більша, 
ніж у сорту ˈСолохаˈ, у зоні Лісостепу відповідно на 
8 т/га і 7,6 т/га.

Крім того, встановлено, що досліджувані сорти 
картоплі вирізняються за врожайністю щодо серед-
ньосортового показника року.

У сприятливому за погодними умовами 2014 році 
за середньосортової урожайності 21,6 т/га, у зоні 
Полісся встановлено перевагу урожайності у сортів 
ˈБелларозаˈ 4,8 т/га (КА 1,22), ˈПредславаˈ 4,0 т/га 
(КА 1,19), ˈЕсміˈ 3,7 т/га (КА 1,19), ˈРів’єраˈ 3,3 т/га 
(КА 1,15), ˈЯвірˈ 2,7 т/га (КА 1,13), ˈПікассоˈ 1,4 т/га 
(КА 1,06), ˈКонстансˈ 0,3 т/га (КА 1,01) (табл. 2).

У цьому ж році, який є сприятливим і для зони 
Лісостепу встановлено перевагу урожайності 
щодо середньосортової урожайності року у сортів 

Таблиця 1 – Урожайність сортів картоплі у зонах Полісся та Лісостепу і їх коефіцієнт адаптивності

Сорт Урожайність за роками, т/га Коефіцієнт адаптивності 
за роками (КА)

Середній 
коефіцієнт 

адаптивності2014 2015 2016 2014 2015 2016
Полісся

Рів'єра 24,9 14,8 16,0 1,15 1,00 0,93 1,03
Катанія 19,7 13,5 18,0 0,91 0,91 1,05 0,96
Беллароза 26,4 17,6 17,9 1,22 1,19 1,04 1,15
Світанок київський 18,5 8,7 14,0 0,86 0,59 0,81 0,75
Есмі 25,3 19,2 25,1 1,17 1,30 1,46 1,31
Констанс 21,9 16,1 23,0 1,01 1,09 1,34 1,15
Людмила 14,7 18,7 12,7 0,68 1,26 0,74 0,89
Солоха 16,2 7,7 11,8 0,75 0,52 0,69 0,65
Предслава 25,6 15,3 16,0 1,19 1,03 0,93 1,05
Гранада 18,5 18,9 16,2 0,86 1,28 0,94 1,03
Явір 24,3 13,4 15,4 1,13 0,91 0,90 0,98
Пікассо 23,0 14,0 19,9 1,06 0,95 1,16 1,06
Середньосортова 
урожайність року, т/га 21,6 14,8 17,2

HPI0,05 т/га 3,22˃2,03
Лісостеп

Рів'єра 21,5 23,5 12,1 1,13 1,29 0,97 1,13
Катанія 17,9 20,9 12,0 0,94 1,15 0,96 1,02
Беллароза 21,4 21,4 11,2 1,12 1,18 0,90 1,06
Світанок київський 19,8 13,7 14,3 1,04 0,75 1,14 0,98
Есмі 21,7 16,5 18,1 1,14 0,91 1,45 1,16
Констанс 17,1 17,0 12,0 0,90 0,93 0,96 0,93
Людмила 15,0 16,7 11,4 0,79 0,92 0,91 0,87
Солоха 14,1 12,3 8,5 0,74 0,68 0,68 0,70
Предслава 20,0 21,9 14,2 1,05 1,20 1,14 1,13
Гранада 17,9 22,6 11,6 0,94 1,24 0,93 1,04
Явір 19,5 13,6 11,7 1,02 0,75 0,94 0,90
Пікассо 23,2 18,7 12,5 1,21 1,03 1,00 1,08
Середньосортова 
урожайність року, т/га 19,1 18,2 12,5

HPI0,05 т/га 2,52˃2,034
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ˈПікассоˈ 4,1 т/га (КА 1,21), ˈЕсміˈ 2,6 т/га (КА 1,14), 
ˈРів’єраˈ 2,4 т/га (КА 1,13), ˈБелларозаˈ 2,3 т/га 
(КА 1,12), ˈПредславаˈ 0,9 т/га (КА 1,05), ˈСвітанок 
київськийˈ 0,7 т/га (КА 1,04), ˈЯвірˈ 0,4 т/га (КА 1,02).

У році з найменшим показником середньосор-
тової урожайності року 2015 роком 14,0 т/га для 
зони Полісся та 2016 роком 12,5 т/га зони Лісо-
степу, вирізнялись сорти: ˈЕсміˈ 1,4 т/га (КА 1,30), 
ˈГранадаˈ 4,1 т/га (КА 1,28), ˈЛюдмилаˈ 3,9 т/га (КА 
1,26), ˈБелларозаˈ 2,8 т/га (КА 1,19), ˈКонстансˈ 
1,30 т/га (КА 1,09), ˈПредславаˈ 0,5 т/га (КА 1,03), 
ˈРів’єраˈ на рівні із середньосортовою урожай-
ністю року (КА 1,00); у зоні Лісостепу ˈЕсміˈ 5,6 т/га 
(КА 1,45), ˈСвітанок київськийˈ 1,8 т/га (КА 1,14), 
ˈПредславаˈ 1,7 т/га (КА 1,14), ˈПікассоˈ на рівні 
середньосортової урожайності року (КА 1,00).

У всі роки досліджень урожайність сорту над 
середньосортовою урожайністю року переви-
щувала у сортів ˈБелларозаˈ (0,7 4,8 т/га), ˈЕсміˈ 

(3,7 7,9 т/га), ˈКонстансˈ (0,3 5,8 т/га) у зоні Полісся 
та сортів ˈПредславаˈ(0,9 3,7 т/га), ˈПікассоˈ 
(0,0 4,1 т/га) у зоні Лісостепу.

Найбільше зниження урожайності, у зоні Полісся 
до середносортової урожайності року встановлено 
у 2015 році у сортів ˈСолохаˈ (-7,1 т/га), ˈСвітанок 
київськийˈ (-6,1 т/га); у зоні Лісостепу у сорту 
ˈСолохаˈ (-4 т/га).

Сорти ˈЕсміˈ, ˈБелларозаˈ, ˈКонстансˈ у зоні 
Полісся та ˈПредславаˈ, ˈПікассоˈ, у зоні Лісостепу, 
вирізнялися позитивною реакцією на сприятливі 
умови конкретного року вирощування реалізацією 
свого генетичного потенціалу, а саме підвищеною 
урожайністю, які слід віднести до сортів із специфіч-
ною адаптивністю.

Одним із важливих показників сорту є їх стій-
кість до стресу – різниця між мінімальною та мак-
симальною урожайністю. Цей показник має нега-
тивний знак. Чим менше величина показника тим 

Таблиця 2 – Урожайність сортів картоплі та параметри адаптивності у зонах Полісся та Лісостепу

Сорт

Урожайність за роками 
(X), т/га

Відхилення від 
середньосортової 
урожайності, т/га

Параметри адаптивності

2014 2015 2016 2014 2015 2016 (Xmin – Xmax)
SF 

(Xmax / Xmin)
Полісся

Рів'єра 24,9 14,8 16,0 3,3 0,0 -1,2 -10,1 1,7
Катанія 19,7 13,5 18,0 -1,9 -1,3 0,8 -6,2 1,5
Беллароза 26,4 17,6 17,9 4,8 2,8 0,7 -8,8 1,5
Світанок київський 18,5 8,7 14,0 -3,1 -6,1 -3,2 -9,8 2,1
Есмі 25,3 19,2 25,1 3,7 4,4 7,9 -6,1 1,3
Констанс 21,9 16,1 23,0 0,3 1,3 5,8 -6,9 1,4
Людмила 14,7 18,7 12,7 -6,9 3,9 -4,5 -6,0 1,5
Солоха 16,2 7,7 11,8 -5,4

–7.1 -7,1 -5,4 -8,5 2,1

Предслава 25,6 15,3 16,0 4,0 0.5 -1,2 -10,3 1,7
Гранада 18,5 18,9 16,2 -3,1 4,1 -1,0 -2,7 1,2
Явір 24,3 13,4 15,4 2,7 -1,4 -1,8 -10,9 1,8
Пікассо 23,0 14,0 19,9 1,4 -0,8 2,7 -9,0 1,6
Середньосортова 
урожайність року, т/га 21,6 14,8 17,2

HPI0,5 т/га 3,22
Лісостеп

Рів'єра 21,5 23,5 12,1 2,4 5,3 -0,4 -11,4 1,9
Катанія 17,9 20,9 12,0 -1,2 2,7 -0,5 -8,9 1,7
Беллароза 21,4 21,4 11,2 2,3 3,2 -1,3 -10,2 1,9
Світанок київський 19,8 13,7 14,3 0,7 -4,5 1,8 -6,1 1,4
Есмі 21,7 16,5 18,1 2,6 -1,7 5,6 -5,2 1,3
Констанс 17,1 17,0 12,0 -2,0 -1,2 -0,5 -5,1 1,4
Людмила 15,0 16,7 11,4 -4,1 -1,5 -1,1 -5,3 1,5
Солоха 14,1 12,3 8,5 -5,0 -5,9 -4,0 -5,6 1,7
Предслава 20,0 21,9 14,2 0,9 3,7 1,7 -7,7 1,5
Гранада 17,9 22,6 11,6 -1,2 4,4 -0,9 -11,0 1,9
Явір 19,5 13,6 11,7 0,4 -4,6 -0,8 -7,8 1,7
Пікассо 23,2 18,7 12,5 4,1 0,5 0,0 -10,7 1,9
Середньосортова 
урожайність року, т/га 19,1 18,2 12,5

HPI0,5 т/га 2,52
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вище стресостійкість сорту. Високу стійкість до 
стресу має сорт ˈГранадаˈ (-2,7) у зоні Полісся. 
Відносно стійкими можна вважати сорти у зоні 
Полісся: ˈЛюдмилаˈ (-6,0), ˈЕсміˈ (-6,1), ˈКатаніяˈ 
(-6,2), ˈКонстансˈ (-6,9); у зоні Лісостепу: ˈКонстансˈ 
(-5,1), ˈЕсміˈ (-5,2), ˈЛюдмилаˈ (-5,3), ˈСолохаˈ (-5,6), 
ˈСвітанок київськийˈ (-6,1).

Щоб уникнути недоліків при встановленні 
абсолютного розмаху варіацій тобто абсолютного 
приросту між максимальним і мінімальним зна-
ченням рівнів використано модель Д. Левіса. За 
коефіцієнтом фенотипової стабільності (SF), як 
відношенням високого (Xmax) і низького (Xmin) зна-
чень встановлено, що сорт ˈГранадаˈ (1,2) є серед-
ньостабільним за врожайністю у зоні Полісся. Усі 
інші сорти як у зоні Полісся та к і у зоні Лісостепу є 
низькостабільними. Проте є сорти, які можна вва-
жати відносно стабільними, тобто наближеними 
до значення показника 1,1 1,2. Такими сортами у 

зоні Полісся є: ˈЕсміˈ (1,3), ˈКонстансˈ (1,4); у зоні 
Лісостепу: ˈЕсміˈ (1,3), ˈКонстансˈ (1,4), ˈСвітанок 
київськийˈ (1,4).

За абсолютним коефіцієнтом адаптивності 
(далі – КАА), у зоні Полісся, сорти картоплі розмісти-
лись таким чином: ˈЕсміˈ (1,30), ˈБелларозаˈ (1,16), 
ˈКонстансˈ (1,14), ˈПредславаˈ (1,06), ˈПікассоˈ 
(1,06), ˈРів’єраˈ (1,04), ˈГранадаˈ (1,00) (табл. 3).

Сорти ˈЯвірˈ, ˈКатаніяˈ, ˈЛюдмилаˈ, ˈСвітанок 
київськийˈ, ˈСолохаˈ, мали КАА менший за 1.

У зоні Лісостепу сорти картоплі відносно КАА 
розташувались таким чином: ˈРів’єраˈ (1,15), ˈЕсміˈ 
(1,13), ˈПредславаˈ (1,13), ˈБелларозаˈ (1,09), 
ˈПікассоˈ (1,09), ˈГранадаˈ (1,04), ˈКатаніяˈ (1,02).

Відповідно сорти: ˈСвітанок київськийˈ, 
ˈКонстансˈ, ˈЯвірˈ, ˈЛюдмилаˈ, ˈСолохаˈ, мали КАА 
менший за 1.

Зазначені сорти, що відповідали КАА 1 і вище, 
характеризуються високою адаптивною здатністю 

Таблиця 3 – Урожайність сортів картоплі в роки досліджень та їх абсолютний коефіцієнт 
адаптивності

Сорт
Урожайність за роками, т/га Середня 

урожайність, т/га
Абсолютний 
коефіцієнт 

адаптивності 
(КАА)2014 2015 2016 2014-2016

Полісся
Рів'єра 24,9 14,8 16,0 18,6 1,03
Катанія 19,7 13,5 18,0 17,1 0,96
Беллароза 26,4 17,6 17,9 20,6 1,15
Світанок київський 18,5 8,7 14,0 13,7 0,75
Есмі 25,3 19,2 25,1 23,2 1,31
Констанс 21,9 16,1 23,0 20,3 1,15
Людмила 14,7 18,7 12,7 15,4 0,89
Солоха 16,2 7,7 11,8 11,9 0,65
Предслава 25,6 15,3 16,0 19,0 1,05
Гранада 18,5 18,9 16,2 17,9 1,03
Явір 24,3 13,4 15,4 17,7 0,98
Пікассо 23,0 14,0 19,9 19,0 1,06
Середньосортова урожайність 
року, т/га 21,6 14,8 17,2

Багаторічна середньосортова 
урожайність, т/га 17,9

Лісостеп
Рів'єра 21,5 23,5 12,1 19,0 1,15
Катанія 17,9 20,9 12,0 16,9 1,02
Беллароза 21,4 21,4 11,2 18,0 1,09
Світанок київський 19,8 13,7 14,3 15,9 0,96
Есмі 21,7 16,5 18,1 18,8 1,13
Констанс 17,1 17,0 12,0 15,4 0,93
Людмила 15,0 16,7 11,4 14,4 0,87
Солоха 14,1 12,3 8,5 11,6 0,70
Предслава 20,0 21,9 14,2 18,7 1,13
Гранада 17,9 22,6 11,6 17,3 1,04
Явір 19,5 13,6 11,7 14,9 0,90
Пікассо 23,2 18,7 12,5 18,1 1,09
Середньосортова урожайність 
року, т/га 19,1 18,2 12,5

Багаторічна середньосортова 
урожайність, т/га 16,6



153

Селекція, насінництво

до агрокліматичних умов вирощування певної зони 
з мінливими погодними умовами в роки досліджень.

Сорти з КАА менше 1 мали низьку адаптивну 
спроможність до критичних фаз періоду вегетації та 
дії на них окремих чинників навколишнього серед-
овища.

Слід зазначити, що сорти ˈЕсміˈ, ˈБелларозаˈ, 
ˈГранадаˈ, ˈРів’єраˈ, ˈПікассоˈ, ˈПредславаˈ мали 
високу адаптивну спроможність як у зоні Полісся, 
так і зоні Лісостепу.

Висновки. Основним критерієм адаптивності 
сорту є коефіцієнт адаптивності показником 1 і 
вище, загальна специфічна адаптивність, стабіль-
ність та стійкість до різних агрометеорологічних 
умов за роки вирощування. 

За результатами дослідження розраховано 
адаптивний потенціал, фенотипову стабільність та 
стійкість сортів картоплі за ознакою «урожайність». 
Виявлено найкращі продуктивноспроможні сорти за 
загальною адаптивною здатністю, стабільністю та 
стійкістю до стресових умов вегетаційного періоду.

Загальна адаптивна здатність з абсолютним 
коефіцієнтом адаптивності 1 і вище та відповідно 
величина урожайності, що перевищує багаторічну 
середньосортову властива сортам ˈЕсміˈ (1,30), 
ˈБелларозаˈ (1,16), ˈКонстансˈ (1,14), ˈПредславаˈ 
(1,06), ˈПікассоˈ (1,06), ˈРів’єраˈ (1,04), ˈГранадаˈ 
(1,00) у зоні Полісся та сортам ˈРів’єраˈ (1,15), 
ˈЕсміˈ (1,13), ˈПредславаˈ (1,13), ˈБелларозаˈ (1,09), 
ˈПікассоˈ (1,09), ˈГранадаˈ(1,04), ˈКатаніяˈ (1,02) 
у зоні Лісостепу. Такі сорти як ˈЕсміˈ, ˈБелларозаˈ, 
ˈКонстансˈ у зоні Полісся та ˈПредславаˈ, ˈПікассоˈ 
у зоні Лісостепу віднесені до сортів із специфічною 
адаптивністю за високої середньосортової урожай-
ності щодо року. 

Встановлено, що сорт ˈГранадаˈ (1,2) є серед-
ньостабільним за врожайністю у зоні Полісся. Від-
носно стабільними, тобто наближеними до зна-
чення показника 1,1 1,2 є сорти у зоні Полісся: 
ˈЕсміˈ (1,3), ˈКонстансˈ (1,4); у зоні Лісостепу: ˈЕсміˈ 
(1,3), ˈКонстансˈ (1,4), ˈСвітанок київськийˈ (1,4).

Високу стійкість до стресу має сорт ˈГранадаˈ 
(-2,7) у зоні Полісся. Відносно стійкими можна вва-
жати сорти у зоні Полісся: ˈЛюдмилаˈ (-6,0), ˈЕсміˈ 
(-6,1), ˈКатаніяˈ (-6,2), ˈКонстансˈ (-6,9); у зоні Лісо-
степу: ˈКонстансˈ (-5,1), ˈЕсміˈ (-5,2), ˈЛюдмилаˈ 
(-5,3), ˈСолохаˈ (-5,6), ˈСвітанок київськийˈ (-6,1).

Використання сортів з підвищеною адаптивною 
здатністю є запорукою збільшення обсягів виробни-
цтва високопродуктивних сортів картоплі, переду-
сім насіннєвого матеріалу високих категорій.

Найкращими за досліджуваними параме-
трами адаптивності за високої врожайності є 
сорти: ˈЕсміˈ, ˈКонстансˈ, ˈГранадаˈ ˈБелларозаˈ, 
ˈПредславаˈ, ˈПікассоˈ, ˈРів’єраˈ у зоні Полісся та 
ˈЕсміˈ, ˈКонстансˈ, ˈСвітанок київськийˈ ˈРів’єраˈ, 
ˈПредславаˈ, ˈБелларозаˈ, ˈПікассоˈ, ˈГранадаˈ, 
ˈКатаніяˈ.у зоні Лісостепу. 

За результатами дослідження визначено сорти 
з підвищеною адаптивністю, стресостійкістю, ста-
більністю, вирощування яких є вагомим чинником 
збільшення обсягів виробництва картоплі та насін-
нєвого матеріалу високих категорій для сортозаміни 

та сортооновлення. Такими сортами у зоні Полісся 
є ˈЕсміˈ, ˈБелларозаˈ, ˈКонстансˈ, ˈПредславаˈ, 
ˈПікассоˈ, ˈРів’єраˈ, ˈГранадаˈ у зоні Лісостепу 
є ˈРів’єраˈ, ˈЕсміˈ, ˈПредславаˈ, ˈБелларозаˈ, 
ˈПікассоˈ, ˈГранадаˈ, ˈКатаніяˈ.
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