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Народно-господарське значення картоплі як цінної продовольчої, 

кормової та технічної культури важко переоцінити. Високий вміст крохмалю, 

вітамінів, незамінних амінокислот, мінеральних та інших сполук значною 

мірою забезпечують потребу людини в поживних елементах. Недарма її 

називають другим хлібом. Однак вирощування картоплі супроводжується 

необхідністю постійно контролювати пошкодження та ураження рослин 

численними шкідниками та хворобами, що вимагає застосування великої 

кількості отрутохімікатів для захисту урожаю. Це не  лише може знизити 

якість продукції, а й завдає значної шкоди навколишньому середовищу.  

Одним із найефективніших шляхів отримання екологічно чистої 

продукції високої якості є впровадження у виробництво стійких до 

несприятливих факторів навколишнього середовища та різноманітних 

шкодочинних організмів сортів, у яких ця стійкість обумовлена генетично, на 

що вказував ще в 1913 році М.І.Вавилов. Донорами таких ознак можуть 

слугувати дикорослі види культурних рослин, які є носіями генів стійкості. 

 В природі картопля представлена однорічними та багаторічними 

бульбоплідними видами роду Паслін (Solanum L.) родини Solanaceae L. 

Первинними генцентрами походження картоплі є Центральноамериканський 

та Південноамериканський (Мексика, США, Гватемала, Еквадор, Колумбія, 

Перу, Болівія, Чилі, Бразилія, Аргентина, Уругвай), де поширені більше 170 

диких та культивованих видів. Причому, спостерігаються значні відмінності 

між різноманіттям сортів із Чилі та гірських андійських видів картоплі [1]. В 

культурі як однорічні рослини поширені 2 близьких види: Картопля 

андійська (Solanum andigenum L.) – вирощується переважно в Південній 
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Америці, та Картопля чилійська або європейська (Solanum tuberosum L.), яка 

вирощується в країнах з помірним кліматом. В культуру введена близько 14 

тис. років тому аборигенами Америки. В Європу (Іспанія) завезена 

приблизно в 1565 році, в Росію – на початку 17-го століття [2].   

Одна з найбільших у світі колекцій картоплі (більше 8600 зразків 

селекційних сортів, культурних і дикорослих видів та гібридів) знаходиться у 

Всеросійському НДІ рослинництва ім. М.І.Вавилова (м.Санкт-Петербург) і є 

основним джерелом найважливіших для картоплярства господарсько-цінних 

ознак (висока продуктивність, якість та стійкість до найбільш шкодочинних 

хвороб та шкідників) [3].  

В Україні селекційне покращення сортів картоплі проводить Інститут 

картоплярства НААН України, в колекції якого налічується близько 3016 

зразків, тому числі: 1329 комерційних сортів, 927 зразків культурних та 

диких видів. Інститут здійснює науковий супровід галузі за такими 

напрямами як біо- та ДНК- технології, селекція, насінництво, оздоровлення і 

прискорене розмноження оздоровленого садивного матеріалу та ін. 

Розроблено тест-систему на основі двостадійної мультиплексної 

полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією для 

діагностики віроїду веретеноподібності бульб та Х, Y, S, L, М – вірусів 

картоплі. [4]. Основними напрямками в сучасній селекції картоплі на фоні 

високої продуктивності є ранньостиглість, стійкість до фітофторозу, вірусів 

Y, X, L, золотистої картопляної нематоди (патотип Ro1), раку картоплі та ін.  

          В результаті польового та лабораторного скринінгу, проведеного 

співробітниками ВІР [3], виділено більше 30 джерел високої стійкості до 

основних найбільш шкодочинних патогенів картоплі серед дикорослих видів, 

а саме: – до фітофторозу листків: S. alandiae, S. guerreroense, S. doddsii, S. 

hjertigii,S. brachistotrichum, S. hougasii, S. jamesii, S. maglia, S. medians, S. 

neocardenasii, S. trifidum, S. vidaurrei; – до фітофторозу бульб: S. albicans, S. 

ambosinum, S. arrac-papa, S. fendlerii, S.hougasii, S. ocadae, S. papita; – до 

вірусу Х: S. albicans, S. berthaultii, S. brevicaule, S. guerreroense, S.sparsipilum, 



S. infundibulsforme; – до вірусу Y: S. cardiophillum, S. chacoense, S. 

dolichostigma, S. guerreroense, S. michoacanum, S. politrichon; – до золотистої 

картопляної нематоди: S. doddsii, S. dolichostigma, S. gourlayi, S. 

Multiineruptum, S. sparsipilum, S. sucrense, S. yungasense, S. vernei. 163 Для 

підвищення ефективності селекції в останній час широко використовуються 

молекулярні маркери, які дозволяють уникнути трудоємких і тривалих 

фітопатологічних оцінок і прискорити добір потрібних генотипів при 

створенні нових сортів. Крім того, наявність ефективних маркерів до генів 

стійкості дозволяє вивчити донорські якості джерел шляхом визначення не 

тільки якісного складу генів резистентності, але і їх дози в тетраплоїдниї 

генотипах, що в подальшому дає можливість використовувати в 

схрещуваннях форми, які найбільш відповідають моделі майбутнього сорту 

[5]. Включення диких видів у міжвидову гібридизацію та схрещування їх з 

культурною картоплею дає можливість не тільки отримати гібриди F1 та 

беккроси окремих комбінацій, а і дозволяє виділити сіянці, які є цінним 

вихідним матеріалом для селекції сортів картоплі, стійких до основних 

фітопатогенів.  
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