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ПРОДУКТИВНІСТЬ НЕМАТОДОСТІЙКИХ ТА СПРИЙНЯТЛИВИХ  
ДО GLOBODERA ROSTOCHIENSIS СОРТІВ КАРТОПЛІ  

В ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

Визначено вплив збудника Globodera rostochiensis на продуктивність картоплі. 
Встановлено, що при вирощуванні сприйнятливих до збудника глободерозу сортів 
картоплі на інвазійних ґрунтах зниження врожаю бульб в середньому становило 25,9 %, 
в той час як при культивуванні нематодостійких – лише 6,7 %. Найбільшу врожайність, 
що перевищувала 480 ц/га, спостерігали у нематодостійких сортів Водограй, Лелека, 
Західна, Белла роса та Слов’янка. 

Постановка проблеми  
Однією з причин недобору врожаю картоплі є ураження її золотистою 

цистоутворюючою картопляною нематодою (Globodera rostochiensis Woll.), яка 
викликає захворювання глободероз картоплі. Уражені рослини відстають у рості 
та розвитку, листя набуває блідо-зеленого кольору [3]. Перші симптоми у вигляді 
хлорозу проявляються на нижніх листках, потім поступово поширюються й на 
верхні. В уражених корінцях картоплі насамперед порушується їх провідна 
функція і, як наслідок, рослини не одержують в необхідній кількості воду і 
поживні речовини з ґрунту. Втрати врожаю від ураження глободерозом можуть 
сягати 40–95 % [5]. 

Особини Globodera rostochiensis достатньо стійкі до впливу несприятливих 
умов навколишнього середовища, внаслідок чого можуть тривалий час 
зберігатися в ґрунті [3]. Поширення золотистої картопляної нематоди 
відбувається ґрунтооброблюючим знаряддям та інвентарем, а також збудник 
глободерозу може розноситися вітром та паводковою водою. Головним 
джерелом розселення фітогельмінтів є забруднені зараженим ґрунтом бульби, які 
використовуються  як садивний матеріал [6]. 

Аналіз останніх досліджень 
В Україні збудник глободерозу (G. rostochiensis) зареєстрований в  

16 областях, проте загальна площа його поширення по країні протягом 
останнього року скоротилася з 5,6 до 4,8 тис. га. Найбільші площі поширення 
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фітогельмінта виявлені в Волинській, Рівненській, Сумській та Чернігівській 
областях [1]. 

Основними заходами захисту картоплі від глободерзу є дотримання 
протинематодної сівозміни, обробіток ґрунту нематицидами та вирощування 
нематодостійких сортів картоплі. До сівозміни включають багаторічні трави, 
бобові, овочеві та ефіроолійні сільськогосподарські культури, що не належать до 
родини пасльонових. Вирощування зазначених вище культур протягом року 
здатне очистити ґрунт від G. rostochiensis до 60 % [2, 5]. 

Постановка завдання 
На даний час екологічно безпечним та достатньо ефективним методом 

захисту картоплі від фітгельмінта є застосування нематодостійких сортів. Тому 
нами поставлено завдання дослідити ефективність вирощування стійких до  
G. rostochiensis сортів картоплі на інвазійних ґрунтах в умовах с. Бовсуни 
Лугинського району Житомирської області. 

Об’єкт і методика досліджень 
Об’єктом наших досліджень слугували фітогельмінти виду Globodera 

rostochiensis та стійкі й сприйнятливі до них сорти картоплі. 
Досліди проводили в польових умовах протягом 2008–2009 рр. 

Сприйнятливі та стійкі до золотистої картопляної нематоди сорти картоплі 
висаджували як на вільній від неї ділянці ґрунту, так і на заселеній 
фітогельмінтами (>5 тис. л/100 см3 ґрунту). Експерименти проводили згідно з 
методичними рекомендаціями у триразовій повторності [4]. У період росту та 
розвитку піддослідної культури проводили фенологічні спостереження та 
обстеження насаджень в період вегетації. Під час цвітіння картоплі аналізували 
ураження кореневої системи самками, підраховуючи їх кількість на одну 
рослину. Після дозрівання бульб збирали врожай і зважували його за допомогою 
електронних ваг [7]. 

Результати досліджень 
Відомо, що одним з вирішальних заходів щодо захисту картоплі від 

картопляної нематоди є виведення і впровадження у виробництво 
високопродуктивних нематодостійких сортів з комплексом  інших господарсько 
цінних ознак. В останні роки до Державного реєстру сортів рослин України 
занесено до 60 нематодостійких сортів картоплі. 

За результатами наших досліджень встановлено, що різні за стійкістю сорти 
картоплі суттєво варіювали за показниками врожайності. Причому вирощування 
одного й того ж самого сорту картоплі одночасно на ділянках, заселених 
фітогельмінтами та вільних від них, дає можливість визначити зміну врожайності 
внаслідок ураження глободерозом (табл. 1). 



Встановлено, що найбільший урожай від нематодостійких сортів як на 
інвазійному ґрунті, так і на вільному від фітогельмінтів, отримано у сортів 
Водограй, Лелека, Західна, Фантазія, Обрій, Белла роса, Слов’янка та Доброчин 
(446–631 г/кущ). Найменша продуктивність картоплі була у сорту Тетерів та 
становила 162,5 г/кущ. Порівнюючи отриманий урожай бульб з інвазійної 
ділянки з урожайністю цих сортів на вільних від золотистої картопляної 
нематоди ґрунтах, найменші втрати врожаю спостерігали у сортів Левада, 
Водограй, Карлена та Обрій, які становили 1,6, 2,3, 2,5 та 2,8 % відповідно. При 
цьому найбільший недобір урожаю спостерігався при вирощуванні сортів Лелека – 
12,2 %, Дзвін – 12,5 % та Слов’янка – 14,9 %. В середньому втрати врожаю при 
вирощуванні на інвазійному фоні нематодостійких сортів картоплі становили  
6,7 %, порівняно з фоном, вільним від збудника (табл. 1). 

Таблиця 1. Продуктивність нематодостійких сортів картоплі  
при вирощуванні їх в умовах високого інвазійного навантаження  

G. rostochiensis (2008–2009 рр.) 

Урожайність, г/кущ 

Сорт на 
інвазійному 
фоні 

без інвазії 
Втрати врожаю, % 

Водограй 520,7 533,1 2,3 
Поран 342,1 366,0 6,5 
Лелека 481,5 548,5 12,2 

Дніпрянка 423,1 436,2 3,0 
Західна 600,3 630,8 4,8 
Загадка 452,2 472,0 4,2 
Фантазія 483,0 512,3 5,7 
Левада 316,8 322,0 1,6 
Обрій 478,4 492,0 2,8 

Белла роса 585,9 609,8 4,1 
Слов’янка 516,7 607,0 14,9 
Доброчин 446,2 490,4 9,0 

Пекуровська 340,1 374,0 9,1 
Тетерів 162,5 176,9 8,1 
Карлена 433,9 444,9 2,5 
Дзвін 363,5 409,1 12,5 

  
Також нами досліджено зміну врожайності сприйнятливих до G. rostochiensis 

сортів картоплі. Найбільші втрати врожаю, що перевищували 35 %, спостерігали 
при вирощуванні на інвазійному ґрунті сортів Подолянка, Кобза та Билина. 
Найменший недобір врожаю спостерігали у сорту Надійна (13,0 %). Взагалі 
урожайність при вирощуванні сприйнятливих до фітопаразита сортів картоплі на 



інвазійному фоні була на 25,9 % меншою, ніж на вільних ділянках без інвазії 
(табл. 2). 

Таблиця 2. Вплив інвазійного навантаження G. rostochiensis на врожайність 
сприйнятливих до збудника сортів картоплі (2008–2009 рр.) 

 

Найбільшого поширення на території України набули такі нематодостійкі 
сорти картоплі: Дніпрянка, Повінь, Поран, Водограй, Доброчин, Обрій та 
Слов’янка. Нами спільно з селекціонерами Інституту картоплярства УААН 
наведені основні господарсько цінні ознаки нематодостійких сортів картоплі, які 
враховуються в подальшому в цілеспрямованій селекції на цю ознаку (табл. 3). 

Таблиця 3. Характеристика найбільш поширених в зоні Полісся 
нематодостійких сортів картоплі 

Стійкість проти 

Сорт Оригінатор  
Потенційна 
врожайність, 

ц/га 

Вміст 
крохмалю, 

% 
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Дніпрянка 
Інститут 

картоплярства 
УААН 

450 14–15 4,3 середня середня підвищена 

Повінь 
Інститут 

картоплярства 
УААН 

460 15–16 4,4 середня низька середня 

Поран  ПДС 450 11–12 3,4 середня середня середня 

Водограй 
Інститут 

картоплярства 
УААН 

500 12–13 3,6 висока середня підвищена 

Доброчин ПДС 450 15–16 4,3 середня середня середня 

Обрій 
Інститут 

картоплярства 
УААН 

500 17–18 4,4 середня середня середня 

Урожайність, г/кущ 

Сорт на 
інвазійному 

фоні 
без інвазії 

Втрати врожаю, % 

Промінь 384,5 465,3 17,4 
Подолянка 247,8 449,7 44,9 

Світанок київський 359,3 415,5 13,5 
Кобза 256,9 412,4 37,7 
Билина 323,2 501,3 35,5 
Ракурс 361,4 485,2 25,5 
Жеран 307,9 377,7 18,5 
Надійна 415,1 477,1 13,0 



Слов’янка 
Інститут 

картоплярства 
УААН 

510 12–13 3,7 низька середня середня 

 

У наших експериментах спостерігалась чітка залежність продуктивності 
сприйнятливих сортів картоплі від кількості самок паразита на одну рослину. 

Найменше самок на одну рослину виявлено на сортах Жеран, Надійна та 
Світанок Київський (0; 19,2; 64,5 відповідно), втрати врожаю яких також були 
найменшими й становили 18,5; 13,0; 13,5 % відповідно. Максимальну кількість 
самок, що перевищувала 100 штук, спостерігали на сортах Билина, Кобза, 
Подолянка, Промінь та Ракурс. Тому зменшення урожайності зазначених сортів 
також було найвищим. Отже, ураження рослин картоплі в період вегетації 
самками картопляної нематоди негативно впливає на зміну продуктивності 
картоплі (рис. 1). 
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Рис. 1. Втрати врожаю сприйнятливих сортів картоплі  
залежно від кількості самок на кореневій системі в період вегетації рослин 

Висновки 
При вирощуванні стійких до картопляної нематоди сортів картоплі в умовах 

інвазійного навантаження середнє зниження урожайності складає 6,7 %. Значно 
більші втрати врожаю на інвазійних ділянках спостерігалися при вирощуванні 
сприйнятливих до глободерозу сортів: Промінь, Подолянка, Світанок київський, 
Кобза, Билина, Ракурс, Жеран та Надійна, де зниження продуктивності бульб в 
середньому складало 25,9 %. 



На уражених золотистою картопляною нематодою ґрунтах Полісся доцільно 
вирощувати найбільш врожайні нематодостійкі сорти картоплі – Водограй, 
Лелека, Західна, Белла роса та Слов’янка, – які також доцільно використовувати 
за вихідний матеріал в селекції картоплі на нематодостійкість. 

Перспективи подальших досліджень  
Доцільно щорічно досліджувати сорти картоплі на урожайність і стійкість до                           

G. rostochiensis та ураження іншими хворобами та шкідниками у різних зонах 
вирощування. 
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