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Мета. Визначити оптимальний режим бульбоутворення сортів картоплі  
in vitro різних груп стиглості залежно від ярусів живців пробіркових рос-
лин і складу живильного середовища. Методи. Комплексне використання 
лабораторного, математико-статистичного, розрахунково-порівняльного 
методів і системного аналізу. Результати. Наведено експериментальні 
дані щодо впливу ярусів живців пробіркових рослин і складу живильного 
середовища на індукцію бульбоутворення під час розмноження різних за 
групою стиглості сортів картоплі в культурі in vitro. Висновки. Кращі показ-
ники продуктивності отримано за вирощування мікробульб середньостиг-
лого сорту картоплі явір на живильному середовищі інституту зрошуваного 
землеробства НааН у рослин з 1 – 3-го ярусів живця. Так, маса середньої 
мікробульби становила 502 мг; маса мікробульб на 1 рослину — 509,8 мг. 
Вихід мікробульб масою понад 350 мг — 84,7%, інтенсивність бульбоутво-
рення становила 101,5%.
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Основною проблемою картоплярства 
на півдні України є підвищена загроза ура-
ження рослин вірусними, грибними та бак-
теріальними захворюваннями, що значною 
мірою ускладнює ведення насінництва, зни-
жує кількість і якість врожаю [1 – 4], тому су-
часне насінництво картоплі в цьому регіоні, 

як зоні ведення ризикованого землероб-
ства, неможливе без удосконалення на-
явних методів відтворення оздоровленого 
вихідного матеріалу в умовах in vitro.

аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Ефективність біотехнологічного методу 
залежить від ряду чинників: інтенсивності 
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освітлення, температурного режиму, трива-
лості фотоперіоду та ін. [5 – 9]. 

Основою культивування клітин тканин 
і органів рослин in vitro є склад живильного 
середовища, в яке входять мікро- і макросо-
лі, вітаміни, стимулятори та ін. [6, 8, 9 – 13]. 
Дослідження [14] свідчать, що навіть частки, 
на які поділяють рослини під час живцюван-
ня, різняться між собою за впливом на ін-
дукцію утворення мікробульб та на стій-
кість рослин проти вірусної інфекції [15]. 
Слід зазначити, що різні сорти по-своєму 
реагують на однакові умови вирощування in 
vitro [16 – 20]. Крім того, комплексний вплив 

ярусів живців різних за стиглістю сортів кар-
топлі та складу живильного середовища 
на індукцію бульбоутворення маловивче-
ний, отже, це дослідження набуває акту-
альності у вирішенні питання оптимізації 
процесу отримання оздоровленого насін-
нєвого матеріалу картоплі в культурі in vitro.

Мета досліджень — визначити опти-
мальний режим бульбоутворення сортів 
картоплі in vitro різних груп стиглості за-
лежно від ярусів живців пробіркових рослин 
і складу живильного середовища.

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводили в умовах мікроклональної 

1. Склад досліджуваних живильних середовищ, мг/л

Основні інгредієнти
Середовище Murashige, Skoog 

(оригінальне)

Модифіковані живильні середовища
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Макросолі
NH

4
NO

3
1650,000 1250,000 1650,000

KNO
3

1900,000 1100,000 1900,000
Ca(NO

3
)

2
·4H

2
O  –   440,000   440,000

KH
2
PO

4
  170,000   970,000   170,000

Na
2
ЭДТА*   37,300     37,300     37,300

FeSO
4
·7H

2
O   27,800     27,800     27,800

MgSO
4
·7H

2
O 370,000   770,000 370,000

CaCl
2
·2H

2
O 440,000  –  – 

Мікросолі
Na

2
MoO

4
·2H

2
O   0,250 0,250 0,250

H
3
BO

3
  6,200 6,200 6,200

MnSO
4
·4H

2
O 22,300 22,300 22,300
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KI   0,830 0,830 0,830
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4
·5H

2
O   0,025 0,025 0,025

CoCl
2
·6H

2
O   0,025 0,025 0,025

Вітаміни
Нікотинова кислота   0,500  –  – 
Піридоксин (B

6
)   0,500 1,000 1,000

Тіамін (B
1
)   0,100 1,600 1,600

Аскорбінова кислота  – 3,000 3,000
Мезоінозит 100,000  – 

Регулятори росту
Кінетин 0,010 0,500 0,500
Аденін  –  –  – 
Гіберелінова кислота 1,000  –  – 
іОК** 2,000 1,000 1,000

Інші речовини
Агар-агар 10000,000  – –
цукроза 30000,000  –  – 
цукор  – 70000,000 70000,000
Гідролізат казеїну 1000,000  –  – 
* Трилон Б; ** β-індоліл-3-оцтова кислота.
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лабораторії. На вивчення було поставлено 
3 фактори: фактор А — різні за стиглістю 
сорти картоплі вітчизняної селекції (ран-
ньостиглий — Тирас, середньоранній — 
Левада та середньостиглий — Явір), 
фактор В — різні за складом живильні се-
редовища (Murashige, Skoog, МС) інституту 
картоплярства НААН (іК НААН) та інституту 
зрошуваного землеробства НААН (іЗЗ НААН) 
(табл. 1), фактор С був представлений різни-
ми ярусами живців (1 – 3 та 4 – 6).

На 40- та 60-й дні культивування підрахо-
вували кількість сформованих мікробульб, 
які збирали на 80-й день культивування, ви-
значали масу середньої мікробульби, масу 
мікробульб на 1 рослину, вихід мікробульб 
масою понад 350 мг та інтенсивність буль-
боутворення.

Для отримання вихідних оздоровлених 
біотехнологічним методом рослин карто-
плі in vitro застосовували метод термо-, 

хемотерапії у поєднанні з культурою апі-
кальних меристем згідно з методичними 
рекомендаціями [21 – 24]. Експерименти 
проводили за загальноприйнятими мето-
диками [25]. 

Результати досліджень. На 40-й день 
найвищу інтенсивність бульбоутворення 
зафіксовано у сорту Явір на живильному 
середовищі іК НААН — 78,8% проти 14,5 
та 43,5% на середовищах MС та іЗЗ НААН, 
відповідно. Ранньостиглий сорт Тирас на жи-
вильному середовищі МС не утворив мі-
кробульб, а на живильному середовищі іК 
НААН та іЗЗ НААН утворив 51,3 та 49,3% 
мікробульб, відповідно (табл. 2). Найбільшу 
інтенсивність бульбоутворення сорту Левада 
виявлено на живильному середовищі іЗЗ 
НААН — 67,8% проти 21,8 та 58,3% на се-
редовищах МС та іК НААН, відповідно.

У середньому за всіма досліджуваними 
сортами на ярусах живців 1 – 3 утворилося 

2. індукція бульбоутворення залежно від живильного середовища та ярусів живця рослин 
картоплі різних груп стиглості в умовах in vitro 

Сорт Живильне середовище Ярус живця
% рослин, що утворили мікробульби на день

40-й 60-й 80-й

Т
ир

ас

МС 1 – 3 0,0 2,0 5,5
4 – 6 0,0 0,0 3,0

іК НААН 1 – 3 53,0 63,5 80,5
4 – 6 49,5 49,5 51,5

іЗЗ НААН 1 – 3 53,0 61,5 71,5
4 – 6 45,5 47,5 59,5

Л
ев

ад
а

МС 1 – 3 31,5 44,5 47,0
4 – 6 12,5 18,0 23,5

іК НААН 1 – 3 67,5 69,5 70,5
4 – 6 49,0 49,0 49,0

іЗЗ НААН 1 – 3 60,0 72,0 82,0
4 – 6 75,5 77,5 77,5

Я
ві

р

МС 1 – 3 18,5 61,5 87,5
4 – 6 10,5 49,5 81,0

іК НААН 1 – 3 74,5 89,5 100,5
4 – 6 83,0 88,5 97,5

іЗЗ НААН 1 – 3 46,0 90,0 101,5
4 – 6 41,0 77,5 97,5

  НіР
05

часткових 
відмінностей

А 6,9 7,1 10,9
B 13,2 11,0 17,9
C 10,5 9,6 11,3

головних ефектів A 2,8 2,9 4,4
B 5,4 4,5 7,3
C 3,5 3,2 3,8
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50,5% мікробульб, а на ярусах 4 – 6 — 40,7%.
На 60-й день спостережень бульбоутво-

рення сорту Тирас у відсотковому еквіва-
ленті на живильних середовищах іК НААН та 
іЗЗ НААН майже однакове — 56,5 та 54,5%, 
водночас за вирощування на середовищі 
MС — 1%. Найвищий показник бульбоутво-
рення сорту Левада на живильному середо-
вищі іЗЗ НААН — 74,8% проти 31,3 та 59,3% 
на середовищах МС та іК НААН, відповідно. 
У середньостиглого сорту Явір отримано 
кращі показники бульбоутворення порівняно 
з іншими сортами, а саме: 55,5; 89 та 83,8% 
(МС, іК НААН та іЗЗ НААН, відповідно). 
Порівнюючи інтенсивність бульбоутворення 
сортів залежно від ярусів живця, виявлено, 
що з ярусів 1 – 3 рослини утворили 61,6% 
мікробульб, що на 10,8% більше, ніж з яру-
сів 4 – 6.

На 80-й день показник бульбоутворення 
сорту Тирас на живильному середовищі 
MС становив 4,3%, аналогічний показник 
на живильному середовищі іК НААН стано-
вив 66%, що на 0,5% більше, ніж за культи-
вування на середовищі іЗЗ НААН. Кращий 
показник продуктивності сорту Левада 
отримано на живильному середовищі іЗЗ 
НААН — 79,8% проти 35,3 та 59,8% на се-
редовищах MС та іК НААН, відповідно. Сорт 
Явір утворив 99,5%; 99 та 84,3% мікробульб 
(іЗЗ НААН; іК НААН та MС), відповідно. 
Найбільше мікробульб утворилося за вико-
ристання рослин з 1 – 3-го ярусів живців — 
71,8% проти 60% з ярусів 4 – 6.

За взаємодії живильного середовища та 
сорту картоплі ранньостиглий сорт Тирас 
має вищу масу середньої мікробульби та 
масу мікробульб на 1 рослину на середови-
щі іК НААН — 478 та 322,7 мг проти 286,8 
та 20,3 мг та 382 і 269,7 мг на середовищах 
МС та іЗЗ НААН, відповідно. Вихід мікро-
бульб масою 350 мг становить 65,1; 57 та 
47,7%, відповідно (рисунок). 

У середньораннього сорту Левада про-
дуктивність на живильному середовищі 
іЗЗ НААН була значно більшою. Так, маса се-
редньої мікробульби та маса бульб на 1 рос-
лину становила 431,5 та 343,7 мг, що в 1,8 
і 3,5 раза більше, ніж за вирощування на се-
редовищі МС, та в 3,7 і 4,7 раза більше, ніж 
на середовищі іК НААН.

У середньостиглого сорту Явір маса се-
редньої мікробульби становила 497,5 мг 
проти 272,3 та 391,1 мг за вирощування 
на середовищах МС та іК НААН, відповідно. 
Маса мікробульб на 1 рослину на середови-
щі іЗЗ НААН становить 494,8 мг, що на 266 
та 106,4 мг більше, ніж на середовищах МС 
та іК НААН, відповідно.

Маса середньої мікробульби та маса мі-
кробульб на 1 рослину відрізняються за 
використання живців різних ярусів. Так, 
на рослинах живців ярусів 1 – 3 маса се-
редньої бульби — 267,6 мг, що на 46,1 мг 
більше, ніж у ярусах 4 – 6; маса мікробульб 
на 1 рослину — 272,4 мг (яруси 1 – 3) проти 
225,3 мг (яруси 4 – 6).
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продуктивність картоплі в культурі in vitro 
сортів різних груп стиглості залежно від жи-
вильного середовища та різних ярусів живців 
пробіркових рослин:  — вихід мікробульб 
масою понад 350 мг;  — маса   мікробуль-
би;  — маса мікробульб на 1 рослину

Кращі показники продуктивності от-
римано за вирощування мікробульб се-
редньостиглого сорту картоплі Явір 
на живильному середовищі ІЗЗ НААН 
у рослин з 1 – 3 ярусів живців. Так, маса 

середньої мікробульби становила 502 мг, 
маса мікробульб на 1 рослину — 509,8 мг. 
Вихід мікробульб масою понад 350 мг — 
84,7%, інтенсивність бульбоутворення — 
101,5%.

Висновки
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Влияние ярусов черенков пробирочных рас-
тений и питательной среды на индукцию 
клубнеобразования картофеля in vitro сор-
тов различных групп спелости

цель. Определить оптимальный режим клубне-
образования сортов картофеля in vitro различных 
групп спелости в зависимости от ярусов черенков 
пробирочных растений и состава питательной 
среды. Методы. Комплексное использование ла-
бораторного, математико-статистического, расчет-
но-сравнительного методов и системного анализа. 
Результаты. Приведены экспериментальные дан-
ные о влиянии ярусов черенков пробирочных рас-
тений и состава питательной среды на индукцию 
клубнеобразования при размножении различных 
по группе спелости сортов картофеля в культуре in 
vitro. Выводы. Лучшие показатели продуктивности 
получены при выращивании микроклубней сред-
неспелого сорта картофеля Явир на питательной 
среде Института орошаемого земледелия НААН 
у растений с 1 – 3-го ярусов черенка. Так, масса 
среднего микроклубня составила 502 мг, масса ми-
кроклубней на 1 растение — 509,8 мг. Выход ми-
кроклубней массой более 350 мг — 84,7%, интен-
сивность клубнеобразования составляла 101,5%.

Ключевые слова: картофель, сорт, куль-
тура in vitro, ярус черенка, микроклубень, про-
дуктивность.
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Influence of storey of cuttings of test glass 
plants and nutrient medium upon induction of 
formation of tubers of potato in vitro of grades 
of different groups of ripeness

The purpose. To determine optimum regime for 
formation of tubers of grades of potato in vitro of 
different groups of ripeness depending on storey of 
cuttings of test glass  plants and content of nutrient 
medium. Methods. Complex use of laboratory, 
mathematical-and-statistical, calculation-and-
comparative methods and systems analysis. 
Results. Experimental data about influence of 
storey of cuttings of test glass plants and content 
of nutrient medium on induction of formation of 
tubers are resulted at reproduction of different 
by group of ripeness grades of potato in crop in 
vitro. Conclusions. The best productivity indexes 
are gained at growing microtubers of middle-
ripening grade of potato Yavir on nutrient medium 
of Institute of irrigation farming agriculture of NAAS 
at plants from 1–  3-rd storey of a cutting. So, the 
mass of average microtuber has made 502 mg, 
mass of microtubers for 1 plant — 509,8 mg. 
Yield of microtubers in mass more than 350 mg — 
84,7%, intensity of formation of tubers made 
101,5%.

Key words: potato, grade, crop in vitro, storey 
of a cutting, microtuber, productivity.
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