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лькість бобів з рослини –83,3 шт., найбільша кількість 
насінин на одну рослину – 268,2 шт., найбільша маса 
насіння з рослини – 36,2 г. Це свідчить про те, що в умо-
вах зрошення найбільшу потенційну продуктивність за-
безпечують більш пізньостиглі гібриди F3. До того ж 
коефіцієнти варіації (Vg%) у пізньостиглої групи є зна-
чно вищими, ніж у інших групах стиглості. 

Щорічна оцінка сортів конкурсного сортовипро-
бування в різних умовах (на зрошенні і без зрошен-
ня) дала певні результати. Нами створено ряд сор-
тів: Юг 30, Фаетон, Діона, Аратта, які мають підви-
щений адаптивний потенціал та забезпечують еколо-
гічну стабільність. 

Висновки. В умовах богари і на зрошенні від-
буваються процеси диференціації різного генетично-
го матеріалу. В жорстких умовах зовнішнього сере-
довища краща продуктивність у гібридних комбінаці-
ях F2 спостерігається в більшості випадків там, де 
одним з батьків є місцевий адаптований сорт. 

Вивчення особливостей прояву та мінливості 
елементів продуктивності є основним змістом розробки 
теорії добору з урахуванням погодних умов та умов ви-
рощування і дає можливість зробити оцінку селекційно-
го матеріалу на підвищену адаптаційну здатність. 

Для підвищення ефективності доборів та удо-
сконалення методів оцінки адаптивності селекційних 
зразків у різних умовах, необхідно проводити ви-
вчення селекційного матеріалу на більш ранніх ста-
діях селекційного процесу в конкретних умовах ви-
рощування. 
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Постановка та стан вивчення проблеми. 
Сьогодні картоплю вирощують більш ніж у 130 краї-
нах світу. Для цієї культури, що вегетативно розмно-
жується, характерним є те, що при довготривалому 
беззмінному використанні насіннєвого матеріалу 
спостерігається прогресуюче з роками зниження 
врожаю внаслідок процесу виродження [1]. Основ-
ною причиною цього явища є висока схильність ку-
льтури до ураження вірусними, бактеріальними та 
грибковими хворобами [2]. Чільне місце серед них 
займають вірусні захворювання. Бульба здатна на-
копичувати і передавати інфекцію з репродукції в ре-
продукцію, тому вірусні хвороби володіють дуже ви-
сокою інфекційністю – вони не тільки знижують вро-

жайність культури, а і погіршують якість насіннєвих 
бульб [3]. 

Одним з резервів підвищення  врожайності кар-
топлі  є її оздоровлення від вірусної інфекції. Захист 
насіння картоплі від вірусних та інших хвороб, а та-
кож збереження репродуктивних властивостей сортів 
забезпечуються системою безвірусного насінництва 
картоплі (СБН), кінцева мета якої - постачання виро-
бникам, які вирощують товарну картоплю, оздоров-
леного посадкового матеріалу. На СБН покладена 
задача отримання первинного безвірусного матеріа-
лу та його розмноження в умовах, які зводять до мі-
німуму можливість повторного ураження вірусами 
[4]. Основою для отримання такого посадкового ма-
теріалу є вирощування мікробульб картоплі в куль-
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турі in vitro методом верхівкових меристем. Успіх у 
культивуванні клітин тканин та органів рослин визна-
чається складом поживного середовища, в яке вхо-
дять мікро- та макросолі, вітаміни, стимулятори ІУК 
та кінетин [5]. В наш час у відкритому грунті широко 
застосовується стимулятор росту рослин Вітазим. 
Вплив його на інтенсивність бульбоутворення в куль-
турі in vitro не вивчений. На ефективність біотехноло-
гічного методу одержання вихідного матеріалу знач-
но впливають інші фактори процесу бульбоутворен-
ня. Один з найважливіших - температурний фактор, 
від якого залежать процеси ділення клітин і синтез 
ряду речовин, пов'язаних з метаболізмом рослин [6]. 
Отже вивчення  взаємодії вище перелічених факто-
рів та використання в складі поживного середовища 
стимулятору Вітазим набуває актуальності для оп-
тимізації процесу бульбоутворення картоплі в куль-
турі in vitro. 

Завдання та методика досліджень. Для ви-
вчення оптимального режиму бульбоутворення в ку-
льтурі in vitro картоплі сорту Тирас нами в 2010-2012 
рр. в умовах мікроклональної лабораторії був прове-
дений дослід відповідно загальноприйнятих методик 
[7, 8]. На вивчення поставлені три фактори: фактор А 
– температурні режими (16-18°С та 20-23°С), фактор 
В – діаметри пробірок (15 мм та 20 мм), фактор С – 
концентрація регулятора росту Вітазим (без  Вітази-
му, 0,5 мг/л та 5,0 мг/л стимулятору). 

Спостереження за ростом та розвитком рослин 
показали, що середній приріст висоти рослин зале-
жав більше від температурного режиму. Так на 20-й 
день культивування цей показник був вищим при те-
мпературі 16-18°С, в середньому по фактору, на 1,02 
см ніж при температурі 20-23°С (табл. 1). На 40-й 
день спостережень приріст рослин у висоту при тем-
пературі 16-18°С був також більшим в середньому на 
0,32 см проти температури 20-23°С. 

Кількість міжвузлів на 20-й та 40-й день спосте-
режень була більшою при нижчих температурах та 
становила відповідно 4,1-4,6; 4,6-5,8 шт. проти 3,7-
4,5; 3,8-4,6 шт. при температурі 20-23°С. 

Тирас – ранній сорт картоплі. Вже на 20-й день 
досліджень значна кількість рослин утворила мікро-
бульби. При температурі 20-23°С в середньому було 
утворено 36,8% мікробульб, що на 23,8 % більше ніж 
при температурі 16-18°С. 

В подальшому розвитку рослин у більшому 
ступеню було відмічено позитивний вплив на процес 
бульбоутворення нижчих температур. Так, на 40-й 
день культивування при температурі 16-18°С відсо-
ток рослин, що утворили мікробульби в середньому 
складає   84,5 % проти 57,8 % рослин, що культиву-
вались  при температурі 20-23°С. Максимальне бу-
льбоутворення за нижчої температури складало 91% 
при концентрації Вітазиму 5,0 мг/л, діаметрі пробірки 
20 мм та при вирощуванні рослин in vitro в пробірках 
діаметром 15 мм без внесення в поживне середови-
ще Вітазиму.  

На 60-й день досліджень 94% рослин сорту Ти-
рас при концентрації Вітазиму 5,0 мг/л утворили мік-
робульби в 15-ти та 20-ти міліметрових пробірках. 
Максимальний показник бульбоутворення на цей пе-
ріод спостерігався при температурі 16-18°С, діаметрі 
пробірок 20 мм та без використання Вітазиму і скла-
дав 97%. За використання підвищеної температури 
лише 70,2 % рослин утворили мікробульби, в серед-
ньому за фактором. На 80-й день культивування кі-
лькість сформованих мікробульб  збільшилася в се-
редньому незначно: на 0,5% при температурі 16-
18°С  – та 2,1% при 20-23°С. В середньому за фак-
тором, на 21 % більше рослин in vitro утворило мік-
робульб при використанні температури 16-18°С ніж 
20-23°С. 

Таблиця 1 – Вплив Вітазиму, температурного режиму та діаметру пробірок на 
бульбоутворення картоплі ранньостиглого сорту Тирас в культурі in vitro, 2010-
2012 р.р. 
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16-18 

20 
0 4,7 4,5 82 18 0,6 5,1 17 85 97 98 

0,5 4,4 4,5 80 19 0,6 5,8 34 66 88 89 
5 5,0 4,6 90 10 0,8 5,3 11 91 94 96 

15 
0 4,4 4,1 92 8 0,4 4,6 10 91 91 92 

0,5 5,0 4,4 94 6 0,9 5,6 16 84 93 91 
5 4,8 4,5 82 17 0,3 4,8 11 90 94 94 

20-23 

20 
0 3,6 4,0 68 31 0,3 4,1 26 74 79 80 

0,5 3,3 3,8 52 49 0,2 3,9 19 86 91 92 
5 3,6 4,0 65 30 0,3 4,1 50 46 64 66 

15 
0 3,3 3,7 57 41 0,4 3,8 35 64 76 79 

0,5 4,5 4,5 75 27 0,2 4,6 67 31 55 58 
5 3,9 4,1 54 43 0,3 4,3 50 46 56 59 

 
Максимальне бульбоутворення на 80-й день культивування за три роки досліджень забезпечує викорис-

тання температурного режиму 16-18°С, діаметру пробірки 20 мм без внесення до поживного середовища Віта-
зиму – 98% (рис. 1). 



Селекція, біотехнологія, генетика, насінництво 

151 

 
 

Рисунок 1. Інтенсивність бульбоутворення картоплі сорту Тирас в культурі in vitro залежно від 
концентрації Вітазиму, температурного режиму та діаметру пробірок 

Температурний режим чинив значний вплив на 
продуктивність рослин картоплі в культурі in vitro 
ранньостиглого сорту Тирас. Використання в процесі 
культивування температури 20-23°С забезпечує 
отримання більших на 14,3 % за масою мікробульб, 
ніж при  16-18°С, в середньому за фактором (табл. 
2). 

Максимальна маса середньої мікробульби 
отримана при діаметрі пробірки 20 мм без викорис-
тання Вітазиму і становить 217,3 мг при температурі 
20-23°С. При 16-18°С – 145,4 мг в пробірках діамет-
ром 15 мм.  

При 20-23°С стимулятор росту Вітазим знижу-
вав продуктивність рослин in vitro. Так, внесення в 
поживне середовище  0,5 мг/л та 5,0 мг/л Вітазиму 
зменшувало середню масу отриманих мікробульб на 
50,2 і 104,6 мг при використанні пробірок діаметром 
20 мм та на 67,3 і 45,0 мг при 15 мм. Масу мікробу-
льби на одну рослину відповідно на 20,2; 92,3 та 
88,3; 77,9 мг. 

Використання при культивуванні температури 
20-23°С сприяло збільшенню на 5,8 % виходу мікро-
бульб масою 300 мг та більше    (рис. 2). 

Таблиця 2 – Продуктивність рослин картоплі ранньостиглого сорту Тирас в культурі in vitro  
залежно від концентрації Вітазиму, температурного режиму  та діаметру 
пробірок, 2010-2012 р.р. 

Температура, 
°С 

Діаметр пробір-
ки, мм 

Вміст Вітазиму, 
мг/л 

Маса середньої 
мікробульби, мг 

Маса мікро-
бульби на 1 
рослину, мг 

Вихід мікро-
бульб ма-
сою 300 мг і 
більше,% 

Кількість мік-
робільб на 1 
рослину 

16-18 

20 
0 140,0 136,7 3,0 0,98 

0,5 140,2 122,9 2,0 0,88 
5 143,2 136,3 1,0 0,96 

15 
0 145,4 132,9 1,7 0,92 

0,5 103,5 91,1 0,3 0,92 
5 140,8 141,7 4,0 0,94 

20-23 

20 
0 217,3 172,6 20,0 0,80 

0,5 167,1 152,4 8,0 0,92 
5 112,7 80,3 1,0 0,66 

15 
0 181,5 156,7 16,0 0,79 

0,5 114,2 68,4 0,0 0,60 
5 136,5 78,8 1,7 0,57 

 
Висновки. Для отримання вихідного матеріалу 

картоплі ранньостиглого сорту Тирас в культурі in 
vitro необхідно проводити вирощування рослин у 
пробірках діаметром 20 мм за температури 16-18°С. 
Вихід мікробульб при цьому в середньому складає 
93,3%, вага мікробульб на одну рослину – 126,9 мг 
при масі однієї мікробульби 135,5 мг. 

Підвищення температури культивування до 20-
23°С призводить до зниження бульбоутворення на 
21%. Додавання до поживного середовища Вітазиму 
не чинило позитивного впливу на продуктивність ро-
слин в культурі in vitro. 
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Рисунок 2. Вихід мікробульб масою 300 мг і більше в залежності від концентрації Вітазиму, 
температури та діаметру пробірок 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ГАМЕТНОЇ СЕЛЕКЦІЇ  
ПРИ СТВОРЕННІ НОВОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ТОМАТA 
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Постановка проблеми. Створення сортів і гіб-
ридів томата, адаптованих до стресових факторів, 
має наукову цінність та актуальність. Об’єднати в 
одному генотипі комплекс господарсько-цінних ознак 
зі стійкістю до абіотичних та біотичних факторів – ос-
новна проблема сучасної селекції. Особливого зна-
чення набуває прискорення процесу створення висо-
копродуктивних, стійких до екстремальних факторів 
сортів томата, яке можливе при використанні нових 
методів селекції, зокрема добору на рівні гаметофіту. 

Стан вивчення проблеми. Традиційні методи 
селекції на стійкість до негативних факторів середо-
вища складні, займають багато часу та не завжди 
ефективні. Дослідження з гаметної та зиготної селе-
кції дають змогу провести ранню оцінку селекційних 
зразків за реакцією гаметофіту, а висока кореляційна 
залежність між резистентністю спорофіта і гаметофі-
та дає можливість використовувати її для оцінки 

стійкості рослин до негативної дії екстремальних фа-
кторів зовнішнього середовища [1-3]. 

На думку Д.Маклехі, добір мікрогаметофітів, 
стійких до будь-якого екстремального фактора, може 
викликати появу спорофітів з подібною стійкістю. 
Важливий внесок у розвиток досліджень з гаметної 
та зиготної селекції внесли вчені школи академіка 
А.А.Жученко (А.В.Кравченко, В.А.Лях, Н.Н.Балашова 
та ін.) [4-6]. 

Суть методу полягає в тому, що на етапі заплі-
днення проводиться добір стійких рекомбінантів. Під 
дію фактора потрапляють елементи чоловічого га-
метофіту. Чоловічий гаметофіт (пилок) має дві хара-
ктерні особливості, які дозволяють успішно викорис-
товувати його в селекційних програмах – мікроскопі-
чні розміри і гаплоїдний генотип. Перше означає, що 
при проведенні досліджень може бути проаналізова-
на велика кількість генотипів. Гаплоїдний же стан ге-
ному, на відміну від диплоїдного, дозволяє виявити 


