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ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ 
ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ СІЯНЦІВ КАРТОПЛІ F1 

Наведено результати досліджень 22 популяцій сіянців картоплі F1, одержаних з іс-
тинного насіння гібридного походження від схрещування сортів вітчизняної селекції – 
Західна, Воля, Ліщина, Водограй; сортів зарубіжної селекції – Невська (Російська Феде-
рація), Краса (Чеська Республіка) із перспективними гібридами картоплі селекції 
Львівського НАУ. Встановлено, що за умови залучення у гібридизацію, зазначені вихід-
ні батьківські форми можуть бути продуцентами якісних гібридних популяцій картоплі. 
У межах кожної популяції проведено клоновий відбір кращих гібридних сіянців картоп-
лі F1 з високими параметрами господарсько-цінних ознак, які становлять якісний вихід-
ний матеріал для подальшого селекційного опрацювання. 
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Постановка проблеми. Без сумніву, картопля і надалі залишається од-
нією із головних продовольчих культур населення планети. Тому підвищення її 
продуктивності, споживчих властивостей бульб, стійкості до шкодочинних орга-
нізмів і стресових факторів середовища є актуальним завданням. Поряд із засто-
суванням різних організаційних і агротехнічних заходів, підвищення урожайнос-
ті картоплі, високих її показників можна досягти завдяки селекції і насінництву, 
тобто вирощуванню сортів із високим генетичним потенціалом продуктивності 
та використання якісного садивного матеріалу [3, 11, 18, 22]. При цьому, як вва-
жають вчені, селекція і надалі залишається головним стратегічним напрямом ін-
тенсифікації картоплярства [2, 20, 24, 25]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результативність та ефектив-
ність селекційної роботи з картоплею визначають різні фактори. На думку 
І.М. Яшиної [23], К.З. Будіна [4], А.А. Осипчука [18], П.Д. Завірюхи [10, 12], 
С.Д. Кіру [13] та ін., серед них головними є такі фактори, як: наявність якісного 
вихідного матеріалу, правильний підбір батьківських пар для схрещування, ме-
тод відбору гібридів для подальшого селекційного опрацювання, умови вирощу-
вання гібридів та ін. Більшість селекціонерів стверджують, що основними озна-
ками картоплі для виробничих цілей є врожайність, форма бульб, скоростиг-
лість, стійкість до хвороб, смакові властивості бульб, їх крохмалистість, рівень 
лежкості бульб картоплі під час зберігання та ін. [1, 3, 9, 16, 22]. Тому саме на ці 
ознаки селекціонерам необхідно звертати увагу передусім. 

У сучасній селекції картоплі існують критерії щодо принципів підбору ви-
хідних батьківських форм як компонентів схрещування під час створення нових 
сортів [6, 10, 18]. Іноді дефіцит часу не дає змоги провести глибокі та всебічні ге-
нетичні експерименти щодо закономірностей успадкування тих чи інших селек-
ційних ознак. А тому нерідко вирішальним у підборі батьківських форм є рівень 
фенотипового прояву господарсько-цінних ознак [1, 12, 18, 22, 26]. При цьому 
для отримання якісного передселекційного матеріалу важливим також є висока 
загальна комбінаційна здатність компонентів схрещування [2, 3, 19], а також їх 
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місце у батьківській парі. Значущість останнього переконливо доведено багато-
річними дослідженнями, проведених П.Д. Завірюхою та іншими авторами [7, 8, 
17]. Саме від цих факторів залежить частота вищеплення у гібридних популяціях 
форм, цінних для практичної селекції. Для картоплі важливо виявити і відібрати 
такі форми вже серед гібридів F1 з істинного насіння, оскільки подальше розмно-
ження відібраних клонів відбувається тільки вегетативним способом. Така біоло-
гічна особливість картоплі, на думку А.І. Кустарєва [14], М.А. Рухлядьєвої [21], 
А.П. Єрмішина [5], K.M. Swiezynski [27], П.Д. Завірюхи [10], допомагає підтри-
мувати гетерозисність конкретного генотипу за господарсько-цінними ознаками. 

Постановка завдання. Завданням досліджень було отримати сіянці кар-
топлі з гібридного насіння F1 22 комбінацій схрещувань. У різних гібридних по-
пуляціях згодом передбачалось відібрати селекційно-цінні форми, всебічно вив-
чити відібрані сіянці за параметрами цінних господарсько-біологічних ознак і 
включити відібрані гібриди картоплі у подальше селекційне опрацювання відпо-
відно до схеми селекційного процесу цієї культури. 

Методика досліджень. Відповідно до програми селекційних робіт із кар-
топлею, проведено схрещування сортів вітчизняної селекції – Західна, Воля, Лі-
щина, Водограй; сортів зарубіжної селекції – Невська (Російська Федерація), 
Краса (Чеська Республіка) із перспективними гібридами картоплі селекції 
Львівського НАУ. З одержаного гібридного насіння F1 вирощено сіянці картоплі 
першого року. У розсаднику сіянців проведено оцінювання 22 гібридних попу-
ляцій відповідно до методики досліджень, прийнятої для культури картоплі [15]. 
Гібридні популяції (50-100 шт.) і кожен їх сіянець, вирощений з площею жив-
лення рослин 70×70 см, вивчались окремо за господарсько-цінними, біологічни-
ми та морфологічними ознаками, на які ведеться селекція картоплі. 

Виклад основного матеріалу. З гібридних популяцій сіянців картоплі 
F1 за участю у схрещуваннях сорту Західна як материнської форми і запилювача 
найбільшу кількість селекційно-цінних форм відібрано з комбінації Г.99/9-13 × 
Західна – 12 шт. (табл. 1). 

Табл. 1. Характеристика селекційно-цінних форм, відібраних у гібридних  
популяціях сіянців картоплі F1 за участю у схрещуваннях сорту Західна 

 Гібридна 
популяція 

Відібрано 
гібридів, 

шт. 

Продуктив-
ність, г/кущ 

Вміст крох-
малю, % 

Середня ма-
са бульби, г 

К-ть бульб 
у кущі, шт. 

 Г.00/20-4 × Західна 2 987 16,4 90 11,0 
lim 887-1087 16,0-16,8 88-104 10 -12 

 Г.02/10-11 × Західна 4 781 14,3 66 11,8 
lim 437-1000 13,9-15,2 40-89 11-13  

 Г.02/12-18 × Західна 10 862 16,4 72 12,0 
lim 571-1167 12,4 -20,5  40-100 10 -15  

Г.99/9-13 × Західна 12 1152 15,7 102 11,5 
lim 683-2028 9,5-19,5  65-141 8-15  

Невська × Західна 1 750 14,4 63 12 
Г.00/11-3 × Західна 1 700 14,4 78 9 
 Західна × Г.00/11-3 1 483 13,9 54 9 
 Західна × Г.94/89-6 2 1112 2 122 9,1 

lim 925-1300 16,4 -17,4  113-137  7-12 
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Як свідчать наведені дані, ліміти продуктивності змінювалися у межах 
683-2028 г/кущ за досить високої середньої популяційної – 1152 г/кущ. Під час 
використання сорту Західна як запилювача з іншими материнськими формами 
він проявляє специфічну комбінаційну здатність за ознакою продуктивності та 
гібридні нащадки відзначаються значно нижчою продуктивністю, особливо в 
комбінації схрещування Г.00/11-3 × Західна. У селекції картоплі на підвищену і 
високу крохмалистість бульб перспективним є схрещування Г. 02/12-18 × Захід-
на. Вміст крохмалю у бульбах відібраних сіянців цієї гібридної популяції дося-
гав 20,5 % при середньому значенні 16,4 %. Підвищеним вмістом крохмалю у 
бульбах (19,5 %) відзначалися також відібрані сіянці F1 комбінації схрещуван-
ня Г. 99/9-13 × Західна. 

Щодо кількості сформованих бульб сіянцями картоплі F1, то більшість се-
лекціонерів схиляються до думки, що орієнтуватися на абсолютне значення цієї 
ознаки в гібридів з істинного насіння, враховуючи специфіку їх розмноження, не 
варто, а основні відбори за цією ознакою доцільно проводити під час першого 
бульбового розмноження сіянців [1, 10, 20, 22, 23, 26]. З урахуванням зазначеної 
обставини, проведено відбори сіянців картоплі F1 з кількістю бульб від 8 до 
15 шт./кущ. Дослідженнями встановлено, що хорошим продуцентом формуван-
ня високопродуктивних нащадків є сорт Воля під час залучення його у схрещу-
вання як материнської форми, так і запилювача (табл. 2). Зокрема найвищою 
продуктивністю характеризувались потомство популяції Воля × Г. 00/11-3. При 
цьому максимум ознаки досяг 2286 г/кущ, за середньої популяційної 1460 г/кущ. 

Табл. 2. Характеристика селекційно-цінних форм, відібраних у гібридних  
популяціях сіянців картоплі F1 за участю у схрещуваннях сорту Воля 

Гібридна 
популяція 

Відібрано 
гібридів, 

шт. 

Продуктив-
ність, г/кущ 

Вміст крох-
малю, % 

Середня ма-
са бульби, г 

К-ть бульб 
у кущі, шт. 

Воля × Г.02/10-6 7 869 16,0 74 11,8 
lim 578-1343 13,4-18,4 64-117 9-15 

Воля × Г.00/11-3 8 1460 17,0 123 11,9 
lim 914-2286 14,9-20,5 73-225 8-14 

Воля × Г.99/17-16 10 859 12,1 86 10,0 
lim 444-1400 10,4-14,4 44-140 8-12 

Г.99/17-16 × Воля 17 791 14,3 66 12 
lim 300-1650 10,9-22,4 30-131 10-15 

Г.00/11-3 × Воля 1 2000 14,9 167  12 
Г.00/20-4 × Воля 4 1202 17,6  101 11,9 

lim 556-1500 15,4 -18,4  56-125 10-15  
Водограй × Воля 4 767 14,7 83 9,2 

lim 643-1050 13,4-16,4 71-117 9 -10  

Позитивно, що відібрані гібридні сіянці F1 цієї популяції поєднували ви-
соку продуктивність з підвищеним і високим умістом крохмалю у бульбах і дос-
татню їх крупність. Так, ліміти крохмалистості бульб змінювалися у межах 14,9-
20,5 % за середнього значення 17,0 %, а середньої маси однієї бульби – 73-225 г 
за середнього 123 г. Перспективними у селекції картоплі на крохмалистість є 
гібридні комбінації Г. 00/20-4 × Воля і Воля × Г. 02/10-6 – середній вміст крох-
малю у бульбах відібраних сіянців становив відповідно 16,0 і 17,6 %. 
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Під час аналізу абсолютних значень і варіантів селекційно-цінних ознак у 
відібраних нащадків реципрокного схрещування за участю сорту Воля і Г.99/17-
16 можна дійти висновку, що сорт Волю з метою одержання гібридних нащадків 
доцільно у схрещуванні використовувати як запилювача і меншою мірою – як 
материнської форми. Навпаки, з гібридами 02/10-6 і 00/11-3 більш якісні гібрид-
ні нащадки формуються за умови використання сорту Воля як материнської 
форми. Тобто сорт відзначається специфічною комбінаційною здатністю і якість 
гібридних нащадків визначається генотипічними особливостями другого компо-
нента гібридизації. Цю особливість сорту Воля потрібно враховувати під час 
складання схеми гібридизації як важливого етапу формування якісного вихідно-
го передселекційного матеріалу. 

Аналіз селекційно-цінних ознак у гібридних популяціях сіянців картоплі 
F1, одержаних за участю у схрещуваннях сорту Ліщина як материнської форми, 
підтверджує важливість другого компонента в батьківській парі для отримання 
якісних гібридних нащадків (табл. 3). 

Табл. 3. Характеристика селекційно-цінних форм, відібраних в гібридних 
популяціях сіянців картоплі F1 за участю у схрещуваннях сортів Ліщина, Невська, 

Краса 

Гібридна 
популяція 

Відібрано 
гібридів, 

шт. 

Продуктив-
ність, г/кущ 

Вміст крох-
малю, % 

Середня ма-
са бульби, г 

К-ть бульб 
у кущі, шт. 

 Ліщина × Г.99/17-16 8 910 17,1 78 11,6 
lim 600-1429 13,9-19,5 46-120 9-15 

 Ліщина × Г.02/9-10 16 1000 17,1 88 11,3 
lim 517-2000 10,0-20,5 45-160 8-15 

 Ліщина × Г.02/105-42 1 700 16,4 47 15 
Г.00/35-7 × Невська 1 1060 15,4 71 15 
Невська × Г.00/35-7 10 1235 14,2 95 13,0 

lim 875-1822 11,4-16,4 77-160 8-20 
Краса × Г.00/35-7 17 1057 15,8 86 12,3 

lim 556-1800 9,1-20,1 58-138 9-22 
Краса × Г.99/17-16 2 1085 13,3 98 11,0 

lim 986-1185 12,4-14,1 98-99 10-12 

Наведені дані свідчать, що найбільш якісною є гібридна комбінація схре-
щування сорту Ліщина з гібридом 02/9-10 за умови використання останнього як 
запилювача. При цьому продуктивність відібраних гібридних сіянців (16 шт.) 
змінювалася у межах 517-2000 г/кущ за середнього значення 1000 г/кущ, вміст 
крохмалю – 10,0-20,5 % за середнього 17,1 %, а маса однієї бульби – від 45 до 
160 г за середнього значення 88 г. З іншими запилювачами сорту Ліщина якість 
гібридних нащадків, як селекційно-цінних форм, значно нижча, особливо з гіб-
ридом 02/105-42. Із зазначеної гібридної популяції відібрано тільки один сіянець 
із середньою продуктивністю 700 г/кущ і невеликими бульбами – у середньому 
47 г однієї бульби. Тобто ця комбінація схрещування малоперспективна у селек-
ційному відношенні. 

За умови залучення у гібридизацію ранньостиглих сортів картоплі Краса і 
Невська можна отримати якісні гібридні сіянці картоплі F1, особливо тоді, коли 
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ці сорти запилювати гібридом 00/35-7. Так, з гібридної комбінації Невська × 
Г.00/35-7 відібрано 10 селекційно-цінних гібридів, ліміти продуктивності яких 
змінювалися у межах 875-1822 г/кущ за високого середнього значення 
1235 г/кущ. При цьому мінливість вмісту крохмалю була у межах 11,4-16,4 % за 
середнього значення 14,2 %. Окремі відібрані сіянці цієї комбінації відзначалися 
високою крупністю бульб – масою до 160 г однієї бульби. 

Щодо використання запилювача Г.00/35-7 з іншою материнською фор-
мою – ранньостиглим сортом Краса, то частота відбору селекційно-цінних форм 
у цій комбінації схрещування була дещо вищою, ніж у попередній гібридній 
комбінації і становила 17 гібридних сіянців. При цьому продуктивність окремих 
відібраних форм досягала 1800 г/кущ, вміст крохмалю – 20,1 %, середня маса од-
нієї бульби – 138 г, а їх кількість під кущем досягала до 22 шт. Інші гібридні 
комбінації схрещування відзначалися меншою частотою відбору селекційно-цін-
них форм, параметри господарських ознак яких були достовірно нижчі, ніж у на-
ведених вище. 

Висновки: 
1. Сорти картоплі селекції Львівського НАУ Західна, Воля, Ліщина, зарубіжні 

ранньостиглі сорти Невська (Російська Федерація), Краса (Чехія) за умови 
залучення у гібридизацію можуть бути продуцентами якісних гібридних по-
пуляцій. 

2. У процесі прикладної селекційної роботи з картоплею встановлено селек-
ційну цінність 22 гібридних популяцій, отриманих за участю зазначених 
сортів із перспективними гібридами селекції Львівського НАУ як мате-
ринських форм, так і запилювачів. 

3. Проведено клонові відбори кращих гібридних сіянців картоплі F1 з високи-
ми параметрами господарсько-цінних ознак, які становлять якісний вихід-
ний матеріал і будуть включені у селекційний процес для подальшого селек-
ційного опрацювання. 
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Завирюха П.Д., Неживый З.П., Андрийчук Е.А., Шоцкая А.Н. Исследо-
вание селекционной ценности гибридных популяций сеянцев картофеля F1 

Приведены результаты исследований 22 популяций сеянцев картофеля F1, получен-
ных с истинных семян гибридного происхождения от скрещивания сортов отечествен-
ной селекции – Захидна, Воля, Лищина, Водограй; сортов зарубежной селекции – Нев-
ская (Российская Федерация), Краса (Чешская Республика) из перспективными гибрида-
ми селекции Львовского НАУ. Установлено, что при вовлечении в гибридизацию ука-
занные исходные родительские формы могут быть продуцентами качественных гибрид-
ных популяций картофеля. В пределах каждой популяции произведен клоновый отбор 
лучших гибридных сеянцев картофеля F1 с высокими параметрами хозяйственно-ценных 
признаков, составляющих качественный исходный материал для дальнейшей селекцион-
ной проработки. 

Ключевые слова: картофель, селекция, гибриды, сеянцы F1, селекционно-ценные 
признаки. 
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Zaviruha P.D., Nezhyvіy Z.P., Andriychuk K.A., Shotska O.M. The Rese-
arch Results of Breeding Value of Hybrid Population of Potato Seedling F1 

The investigations results of 22 populations of potato's seedling F1, received of true seeds 
of a hybrid lineage from hybridization of domestic selection varieties – Zahidna, Volya, 
Lishchyna, Vodogray, foreign selection varieties – Nevskaya (Russian Federation), Krasa (the 
Czech republic) with a potato perspective hybrids of Lviv NAU breeding are presented. Clonal 
selection of the best potato seedling F1 with high parameters of economic-valuable characteris-
tics that are qualitative starting material for the further breeding work is made. 

Key words: potato, selection, hybrid, seedling F1, selection-valuable characters. 

 

УДК 332.2.021 Доц. О.Д. Гнаткович, д-р екон. наук –  
Львівський інститут економіки і туризму 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 
Розглянуто особливості застосування нової методології вивчення економіко-еколо-

гічного механізму використання землі у сільськогосподарському виробництві. У період 
формування ринкової економіки важливим є докорінний перегляд методології та методів 
наукових досліджень, здійснення серйозної структурної перебудови систем одержання 
знань. Нова методологія повинна забезпечити вивчення дії всієї сукупності чинників, що 
впливають на розвиток сільськогосподарського виробництва, знайти шляхи свідомого 
керування цим розвитком. 

Ключові слова: економіко-екологічний механізм, сільськогосподарське виробниц-
тво, земельні відносини. 

Постановка проблеми. Серед усіх суспільних явищ процес використання 
земель займає повсюдно вагоме місце, що потребує постійного його вивчення з 
метою пізнання для практичного задоволення потреб людини у виробництві не-
обхідної продукції. Особливо актуальним процес пізнання всіх властивостей зем-
лі є у сільському господарстві, хоч не завжди він базується на науковій основі. 

Здійснення виробничої діяльності у сільському господарстві відбувається 
внаслідок певних економічних явищ, процесів, під час яких суб'єкти господарю-
вання використовують земельні ресурси. Оскільки земля є обов'язковим атрибу-
том цього процесу, то вона виступає як економічне явище у вигляді засобу ви-
робництва, що видозмінюється під впливом діяльності людини. Одночасно з 
цим відбувається зміна форм і способів використання земель. Цей процес охоп-
лює сукупність глибинних зв'язків, відносин, закономірностей і законів, що виз-
начають тенденцію їх розвитку, та потребує системних наукових досліджень. Ві-
домо, що системні дослідження є сукупністю наукових теорій, концепцій і мето-
дів, в яких об'єкт дослідження розглядається як система. Системні дослідження – 
це сукупність наукових і організаційних проблем, які при всій їх специфіці й різ-
номанітності схожі в розумінні та розгляді досліджуваних ними об'єктів як сис-
тем, тобто множини взаємопов'язаних елементів, які виступають у вигляді єди-
ного цілого. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як вказує економіст М.І. Яц-
ків, "системний підхід до аналізу вимагає переходу від розрізнених, часткових 
моделей економіки, від ізольованого розгляду окремих господарських ситуацій і 
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процесів до загальної концепції, яка дасть змогу побудувати модель, де було б 
видно всю систему зв'язків в економіці". 

Предметом системного дослідження земельних відносин у сфері сільсь-
когосподарського виробництва виступають організаційно-економічні засади 
вдосконалення економіко-екологічного механізму використання землі у сільсь-
когосподарському виробництві. 

Об'єкт сучасного системного дослідження – це складна динамічна систе-
ма, що складається з великої кількості взаємодіючих об'єктів. Основою систем-
них та комплексних наукових досліджень є методологія і методика загальних 
принципів їх здійснення. Методологія наукового пізнання дійсності є вченням 
про принципи побудови, форми та способи науково-пізнавальної діяльності й 
дає змогу здійснити добір конкретних способів дослідження під час вивчення то-
го чи іншого суспільного явища. Вона визначає принциповий підхід до вивчення 
явищ суспільного життя і є центральним питанням щодо проведення кожного 
наукового дослідження. 

На думку О.О. Никонова, методологія – душа дослідження, провідна ком-
понента наукової роботи [3, c. 3]. Р.І. Тринько вважає, що методологія – це систе-
ма теорій, принципів та правил наукового дослідження, яка є складним та багатос-
тупеневим утворенням, містить ряд методів, пізнавальних процедур та операцій 
[5]. Іншими словами, методологія, що трактується у широкому розумінні цього 
слова, є вченням про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. 

Мета дослідження – обґрунтувати потребу формування методологічної 
основи стратегії і тактики розвитку економіко-екологічного механізму викорис-
тання землі у сільськогосподарському виробництві на основі вдосконалення 
здійснення земельних відносин між суб'єктами господарювання та державою, 
оскільки наведене вище потребує уточнення окремих теоретичних положень, 
особливо застосування методів та прийомів дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Загалом методологія вибору ефективних 
способів реалізації земельних відносин у сільськогосподарському виробництві 
ґрунтується на детальному врахуванні форм і методів організації управлінських 
дій, спрямованих на обґрунтування та проведення землевпорядкування, держав-
ного контролю, моніторингу земель, вирішення земельних спорів тощо. Харак-
терним моментом при цьому потрібно вважати зміну старих форм організації ви-
користання та охорони земель новими. Це зумовлено появою принципово нових 
зв'язків, відносин і закономірностей у сільському господарстві, які визначають 
тенденцію їх розвитку в нових умовах господарювання [1]. Дослідження цих 
зв'язків, відносин і закономірностей веде до пізнання і здійснення об'єктивних 
процесів, пов'язаних із використанням земель суб'єктами господарювання у 
сільському господарстві. 

Здійснення виробничої діяльності у сільському господарстві – дуже 
складний процес, який потребує врахування як внутрішньої логіки самого ви-
робничого процесу, так і зовнішніх умов його розвитку, що зумовлені специфіч-
ною соціально-економічною ситуацією в аграрному секторі економіки України. 
Тому розвиток суб'єктів господарювання у сільському господарстві та викорис-
тання ними наявних ресурсів, зокрема земельних, є різноманітним і багатогалу-
зевим явищем, яке формується під впливом економічних, екологічних, правових, 


