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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕНОСНИКІВ 

ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ  

З ВІРУСНИМИ ХВОРОБАМИ КАРТОПЛІ  

В ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
 

Вірусні хвороби є одним із основних чинників зниження продуктивних 

характеристик насіннєвої картоплі. Інтенсивність поширення та види вірусних 

хвороб у насінницьких насадженнях картоплі залежать від чисельності, 

видового складу переносників  та системи заходів зниження ступеня 

повторного зараження насіннєвої картоплі вірусними інфекціями в польових 

умовах.  

Раннє видалення картоплиння перешкоджає доступу попелиць ‒ 

переносників вірусної інфекції, що сприяє отриманню здорового насіннєвого 

матеріалу в процесі добазового і базового насінництва картоплі. Доведено, що 

раннє видалення картоплиння, через 10‒12 днів після досягнення критичного 

порогу шкодочинності попелиць дозволяє знизити  можливість вірусного 

зараження.  

Наведено результати досліджень за 2017‒2019 рр. щодо визначення 

чисельності та видового складу крилатих генерацій попелиць у насадженнях 

насіннєвої картоплі зони південного Полісся України, динаміки накопичення 

вірусної інфекції в оздоровленому насіннєвому матеріалі картоплі протягом 

вегетації та репродукцій,  вихід кондиційного насіння картоплі  залежно від 

строків видалення картоплиння.  

За результатами трирічних спостережень за розвитком популяції 

крилатих попелиць у насадженнях картоплі в зоні південної частини Полісся 

України (Київська область) встановлено, що «критичні періоди» зростання 

чисельності переносників вірусів настають у період з ІІІ декади червня по ІІ 

декаду липня.  

Визначення видового складу популяцій попелиць у насадженнях 

насіннєвої картоплі в умовах південної частини Полісся України в 2019 році 

показало, що основну масу крилатих попелиць становили  потенційно  важливі 
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вектори поширення вірусу картоплі PVY (в порядку зменшення): чорна бобова 

(Aphis fabae Scop) (51,6 %), крушина (Aphis nasturtii Kalt) (20,7 %), звичайна 

картопляна (Hulacorthum solani Kalt) (19,9 %), велика картопляна (Macrosiphum 

euphorbiae) (14,0 %), зелена персикова (Myzus persicae Kalt) (3,8 %). За 

вегетаційний сезон кількість крилатих переносників склала 493 штуки на 

пастку Меріке. Найбільш чисельними векторами були види Aphis frangulae і 

Aphis fabaessp, які мають відносно невисокий індекс передачі PVY – 0,53 та 0,1 

відповідно. Загальна чисельність цих видів становила 62,3 % від кількості 

виявлених комах векторів і створила значне векторне навантаження дослідної 

ділянки. Сукупний індекс векторного навантаження становив 81. Ступінь 

інфікованості насіння М-вірусом картоплі на варіанті з видаленням 

картоплиння через 10 днів після цвітіння рослин становила 2,0‒4,0 % за 

величини зараженості рослин картоплі вірусом М на контролі без видалення 

картоплиння 8,0‒9,0 %, залежно від сорту.  

Раннє видалення картоплиння (на 10-й день після цвітіння картоплі) 

сприяло зменшенню ураженості рослин М-вірусом картоплі відносно 

контролю без видалення картоплиння по сортах Мирослава на 7,5 %, 

Предслава – 6,0 %, Альянс – 9,0 %. 

Найбільший вихід насіннєвих бульб з одиниці площі було отримано 

при видаленні картоплиння через 10 днів після цвітіння картоплі, що 

становило відповідно по сортах Мирослава – 410, Предслава – 356, Альянс – 

332 тис. шт./га та, через 20 днів після цвітіння – відповідно 381, 324, 288 тис. 

шт./га. 

Ключові слова: картопля, добазове, базове насіння, врожайність, вихід 

насіннєвих бульб, крилаті  попелиці, десикація, М-вірус картоплі, 

імуноферментний аналіз. 
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Results of vectors’ monitoring, measures to combat viral diseases of 

potatoes in the area of the Ukraine’s Polissia 

Viral diseases are one of the main factors reducing the productive 

characteristics of seed potatoes. The intensity of spread and types of viral diseases in 

seed potato plantations depend on the number, species composition of vectors and 

the system of measures to reduce re-infection of seed potatoes with viral infections 

in the field.  

Early plant top removal prevents the access of aphids-vectors of viral 

infection, which contributes to the production of healthy seed material in the process 

of pre-basic and basic seed production of potatoes. It is proved that early removal of 

the plant top in 10‒12 days after reaching the critical threshold of aphid damage can 

reduce the possibility of viral infection. 

The article focuses on the results of research, conducted in 2017‒2019, on 

determining the number and species composition of winged generations of aphids in 

seed potato plantations in the southern part of Polissia region of Ukraine, the 
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dynamics of accumulation of viral infection in healthy seed potatoes during the 

growing season and reproductions, the yield of conditioned potato seeds depending 

on the terms of plant top removal.  

According to the results of three-year observations over the development of 

the population of winged aphids in potato plantations in the southern part of Polissia 

of Ukraine (Kyiv region) it is established that "critical periods" of the number of 

virus vectors growth were observed in the time from the third decade of June to the 

second decade of July.   

Determination of the species composition of aphid populations in seed 

potato plantations in the southern part of the Ukraine’s Polissia in  

2019 showed that the bulk of winged aphids were potentially important vectors of 

PVY potato virus (in descending order): black bean aphid (Aphis fabae Scop) (51,6 

%), buckthorn aphid (Aphis nasturtii Kalt) (20,7 %), common potato aphid 

(Hulacorthum solani Kalt) (19,9 %), large potato aphid (Macrosiphum euphorbiae) 

(14,0 %), green peach aphid (Myzus persicae Kalt) (3,8 %). During the growing 

season, the number of winged vectors amounted to 493 pieces per Merike trap. The 

most numerous vectors were Aphis frangulae and Aphis fabae ssp species, which 

have a relatively low PVY transfer index of 0,53 and 0,1 respectively. The total 

number of these species was 62,3 % of the number of detected vectors and created a 

significant vector load on the experimental site. The total index of vector load was 

81. The degree of infection of seeds with potato virus M in the variant with top 

removal 10 days after flowering of plants was 2,0-4,0 % considering the value of 

infection of potato plants with virus M in the control variant without top removal of 

8,0-9,0 %, depending on the variety.   

Early top removal (on the 10th day after flowering of potatoes) helped to 

reduce the infestation of plants with the potato virus M comparing to the control 

variant without top removal for the following varieties Myroslava by 7,5 %, 

Predslava – 6,0 %, Alians – 9,0 %. 

The highest yield of seed tubers per area unit was obtained when removing 

the plant top 10 days after potatoes flowering, which made for the following 

varieties Myroslava – 410, Predslava – 356, Alians – 332 thousand pieces/ha 

respectively and, 20 days after flowering – 381, 324, 288 thousand pieces/ha 

respectively. 

Key words: potato, pre-basic, basic seeds, yield, seed tuber yield, winged 

aphids, desiccation, potato virus M, imunofermentnyy analysis. 
 

Вступ. Вірусні хвороби є одним із основних чинників зниження 

продуктивних характеристик насіннєвої картоплі. Інтенсивність 

розповсюдження та види вірусних хвороб у насінницьких насадженнях 

картоплі залежать від чисельності та видового складу переносників [7]. 

На сьогодні в літературі описано більше ніж 30 фітовірусів, які 

уражують картоплю в природних умовах [12, 22, 23, 41]. 

Висока шкідливість фітопатогенних вірусів на картоплі 

зумовлена тим, що під впливом вірусної інфекції погіршуються ріст і 
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розвиток рослин, знижуються врожайність, якість і товарність бульб. 

Зазвичай накопичення вірусної інфекції в насіннєвому матеріалі 

картоплі і прояв ознак хвороб прогресують зі збільшенням числа 

польових поколінь [1, 3]. 

У картоплярстві, де садивним матеріалом слугують вегетативні 

органи рослини – бульби, основним джерелом інфекції є інфікована 

рослина. Основним напрямом боротьби з вірусними хворобами 

картоплі є виробництво високоякісного насіннєвого матеріалу на 

основі методу апікальної меристеми, хіміо- та термотерапії [1, 3, 19]. 

Вірусні хвороби розповсюджуються попелицями, контактно, 

ґрунтовими грибами та вільно живучими нематодами, тому в 

насінницьких посівах картоплі необхідно контролювати процес 

міграції, видовий склад та різке збільшення чисельності крилатих 

особин попелиць, мінімілізувати контакт робочих органів 

сільськогосподарської техніки і персоналу з рослинами та ретельно 

застосовувати комплекс агротехнічних заходів, спрямованих на 

зменшення повторного інфікування здорового насіннєвого матеріалу 

вірусами в умовах відкритого ґрунту [2, 8, 9, 16, 21]. 

За результатами імунологічних та електронно-мікроскопічних 

моніторингових досліджень, проведених лабораторією вірусології 

Інституту сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН України, 

в розсадниках базового насінництва картоплі виявлено: МВК, SВК, 

YВК віруси картоплі, як у моноінфекції, так і у складі патокомплексів. 

У посівах превалює ентомофільний М-вірус картоплі в моноінфекції 

(36,0 %) або у комплексі з іншими мозаїчними вірусами: МВК+SВК 

виявлений у рослинах 24,0 %, МВК+SВК+YВК – 28,0 %, МВК+YВК – 

6,0 %, SВК+YВК – 2,0 %, SВК – 4,0 % обстежених сортів [15].  

За даними ділянкового контролю супереліти картоплі, 

проведеному в Інституті картоплярства НААН за період 2011‒2015 рр. 

кількість зразків, уражених тяжкими вірусними захворюваннями, 

становила: мозаїчним закручуванням листків – 60,1 %, зморшкуватою 

мозаїкою – 5,6 %, смугастою мозаїкою – 0,5 % зразків; скручування 

листків було виявлено у 0,8 % зразків. Легкими вірусними  

хворобами – звичайною та крапчастою мозаїкою, було уражено 

відповідно 15,1 та 28,1 % зразків, що випробовували методом 

ділянкового контролю [8]. 

Для обробки рослин у період вегетації проти попелиць ‒ 

переносників вірусів застосовують препарати: Арріво – 0,48, БІ-58 

новий – 2‒2,5, Пірімор – 1,5‒2, Ріпкорд – 0,3, Цимбуш, Ціперкілл, 

Шерпа – 0,48 л/га. Перше обприскування слід проводити через 10 днів 
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після появи сходів, друге – через 15 днів після першого, а останнє – 

приблизно за 2‒3 тижні до планованого терміну видалення 

картоплиння. На ранніх і середньостиглих сортах рекомендують  

2‒3 обприскування, на пізніх – 3‒4. Якщо вегетація розтягнута, і 

чисельність безкрилих попелиць на необроблених ділянках і далі 

залишається високою, число обробок може становити 4‒5 за 

вегетаційний період [10, 13, 59]. 

В загальному комплексі агрозаходів, які знижують кількість 

випадків нових заражень PVY і PVM, одним з основних є збереження 

необхідної ізоляції, особливо перших польових поколінь 

оздоровленого матеріалу картоплі від інших насаджень насіннєвої 

картоплі нижчих класів або товарної картоплі [2, 4, 14]. Встановлено, 

що застосування інсектицидів не завжди гарантує ефективне 

обмеження переносу PVY та його поширення на картоплі [14]. 

За результатами досліджень, проведених в Іспанії, за обробки 

насаджень картоплі мінеральною оливою кількість уражень PVY 

рослин знизилася на 60 %, рапсовою олією – на 40 % відносно 

насаджень, оброблених тільки інсектицидним препаратом 

імідоклоприд [31]. 

Результати випробувань мінеральної оливи Санспрей 11Е мали 

значний позитивний вплив на обмеження поширення PVY при 

застосуванні систематичних щотижневих обробок рослин протягам 

вегетації, починаючи з появи 50 % сходів рослин [17]. 

У дослідженнях з вивчення впливу застосування мінерально-

масляної емульсії Препарат 30 Плюс на зниження інтенсивності 

процесу реінфікування першого польового покоління (ППП) від міні-

бульб in vitro сортів Удача і Метеор встановлено, що у 

післязбиральному тестуванні бульбових проб ППП при застосуванні 

Препарату 30 Плюс наявність PVY і PVM у бульбах нового урожаю не 

відзначена, тоді як на контрольному варіанті було виявлено заражених 

PVY 3,0 % рослин [40]. 

Доведено, що раннє видалення картоплиння, через 10‒12 днів 

після досягнення критичного порогу шкодочинності попелиць 

допомогло знизити можливість вірусного зараження. При видаленні 

картоплиння на початку відмирання листя нижнього ярусу 

відбувається значне наростання вірусного зараження. На варіантах без 

застосування захисних заходів зараженість збільшувалася в 3‒4 рази 

залежно від сорту та розсадника. Внесення інсектицидів та раннє 

видалення картоплиння уможливило знизити рівень зараження в  

2 рази. Високу ефективність мало протруювання бульб перед садінням 
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препаратом Престиж та дворазове обприскування вегетуючих рослин 

інсектицидом Актара [6]. 

Видалення картоплиння сортів Брянський делікатес, Дебрянск, 

Брянський надійний через 10‒50 днів після цвітіння викликало 

зниження біологічної урожайності картоплі на 94‒12 ц/га, 141‒27, 

142‒15 ц/га відповідно. Найбільший вихід насіннєвої фракції бульб 

розміром 28‒60 мм сортів Дебрянск, Брянський надійний – 295, 370, 

325 тис. шт./га формується через 30 днів після масового їх цвітіння. В 

середньому за два роки в післядії зараження рослин  МВК, SВК, YВК, 

ХВК вірусами картоплі залежало від строків видалення картоплиння: 

вміст вірусів за видалення картоплиння через 10‒20 днів становив 

5,0‒10,3 %, (до видалення картоплиння – 0‒3,0 %), з продовженням 

вегетації та знищенням надземної маси картоплі через 30, 40, 50 днів 

після цвітіння вірусне зараження зростало до 9,1‒25,6 % [20, 26]. 

У зв’язку з мінливістю прояву вірусних хвороб є об’єктивна 

необхідність введення в схему сертифікації насіннєвої картоплі 

високоспецифічних і чуттєвих лабораторних методів, що дозволяють 

виявити та ідентифікувати вірусні і бактеріальні патогени в 

насіннєвому матеріалі картоплі в прихованій формі. Особливо важливо 

це в процесі ведення добазового і базового насінництва [34, 39, 42]. 

Основною метою застосування лабораторних методів у галузі 

добазового насінництва є отримання якісного здорового вихідного 

насіннєвого матеріалу, що відповідає вимогам чинних нормативних 

документів. На сьогодні розроблено швидкі і високочутливі методи 

ЗТ-ПЛР (RT-PCR – ReverseTranscriptionPolymeraseChainReaction) для 

детекції РНК-вмісних вірусів і віроїду. Розроблено діагностичні тест-

системи на основі полімеразної ланцюгової реакції зі зворотньою 

транскрипцією (ЗТ-ПЛР) для виявлення X-, Y-, M-, S-вірусів картоплі 

та PLRV, великого поширення набув метод імуноферментної 

діагностики [22, 28, 29, 30, 35, 33]. 

Матеріали і методи. Дослідження проводилися в розсаднику 

добазового насінництва картоплі Інституту картоплярства НААН в 

умовах просторової ізоляції від основних джерел та переносників 

вірусних інфекцій картоплі, розміщеного в смт Немішаєве 

Бородянського району Київської області, в умовах південної частини 

зони Полісся України.  

Предмет дослідження – добазовий  та базовий насіннєвий 

матеріал картоплі середньостиглих сортів Мирослава, Предслава, 

Альянс. 

У 2017‒2019 рр. з використанням методу накладання на цьому 
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насіннєвому матеріалі картоплі було застосовано систему видалення 

картоплиння згідно зі схемою досліду: 

1. Контроль (без видалення картоплиння). 

2. Видалення картоплиння через 10 днів після цвітіння. 

3. Видалення картоплиння через 20 днів після цвітіння. 

4. Видалення картоплиння через 30 днів після цвітіння. 

5. Видалення картоплиння через 40 днів після цвітіння. 

Польовий дослід закладено з дотриманням методичних 

рекомендацій щодо проведення досліджень з картоплею [18]. 

Площа варіанту – 12,0 м2. Повторність чотириразова. Схема 

садіння картоплі – 75×20 см при густоті стояння рослин – 66,7 тис. 

шт./га. 

Технологія вирощування – загальноприйнята для насінницьких 

насаджень картоплі у зоні Полісся України. Агротехніка поля 

включала такі технологічні операції: веснооранку, культивацію, 

формування гребенів за допомогою фрезерного культиватора. Система 

удобрення складала: внесення мінеральних добрив у вигляді 

нітроамофоски з нормою 5 ц/га у фізичній вазі або N80P80K80 в кг 

д.р./га з внесенням їх локально у борозни під час садіння картоплі. Для 

захисту насаджень картоплі від колорадського жука та попелиць 

використовували інсектицид протруйник Селес Топ, 0,5-0,7 л/т, Енжіо 

247 SC – 0,18 л/га, Фастак, 0,07‒0,10, Карате 050 ЕС, 0,1‒0,2, проти 

фітофторозу і альтернаріозу – фунгіциди Метаксил ЗП – 2‒2,5 л/га, 

Ширлан 500 SC – 0,3 кг/га та Натіво75 WG ВГ – 0,35 кг/га. Для 

видалення картоплиння застосовували десикант Реглон Супер 150 SL, 

із загальною нормою 2 л/га з внесенням у кілька етапів – перша 

обробка картоплиння з нормою 0,8 л/га, друга – 1,2 л/га. Визначення 

кількості попелиць проводили методом жовтих чашок (судин Меріке) 

для визначення активного льоту попелиць за методичними вимогами [18]. 

Перший етап десикації картоплиння проводили на насадженнях 

сортів середньоранньої групи стиглості: Мирослава – 17 липня, перша 

та друга обробка здійснювалася на сортах середньоранньої та 

середньостиглої групи стиглості 27 липня, друга та третя – 5 серпня, 

третя та четверта – 15 відповідно, остання обробка була проведена  

25 серпня. Облік урожаю – поділянковий, з кожного варіанту й 

повторення. Перед початком збирання врожаю проводили повний 

облік кількості здорових та відзначених хворих рослин, відмічали 

місця можливих винятків. 

Структуру урожаю визначали по всіх варіантах з ділянок 

першого та третього повторення, відбором проб вагою 10 кг шляхом 
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розбору бульб на фракції: до 28 мм, 28‒60 мм, більше 60 мм. Кількість 

бульб кожної фракції підраховували, зважували та визначали у 

відсотках до загальної кількості або маси. Отримані урожайні дані 

перераховували в тоннах з гектара.  

Статистичну обробку експериментальних даних проводили з 

використанням комп’ютерної програми STATISTICA 6.0 [12]. 

Вміст вірусної інфекції у рослинах картоплі у польових умовах 

визначали у динаміці: у фази сходів, бутонізації-цвітіння рослин 

картоплі та у післязбиральний період (метод індексації бульб). Для 

виявлення та вмісту вірусної інфекції використовували метод 

твердофазного імуноферментного аналізу (подвійний сендвіч-варіант, 

DAS-ELISA) за допомогою комерційних тест-систем фірми LOEWE, 

Німеччина. Результати реакції реєстрували на рідері Termo Labsystems 

Opsis MR (США) з програмним забезпеченням Dуnex Revelation 

Quicklink при довжині хвиль 405/630 нм. Обробку даних оптичної 

густини зразків проводили методом описової статистики, визначаючи 

середні та стандартні відхилення даних. Порогове значення оптичної 

густини, яке відрізняє позитивні результати ферментативної реакції від 

значення фону, визначали для кожного планшета окремо і згідно з 

рекомендаціями [13]. 

Результати та обговорення. Погодні умови вегетаційного 

періоду в 2017‒2019 рр. були посушливі та спекотні, не сприяли росту 

та розвитку картоплі. Показники середньомісячних температур повітря 

по всіх місяцях перевищували середні багаторічні дані (рис. 1). 

Роки досліджень характеризувалися нестачею атмосферних 

опадів – через це особливо спекотно було в червні, липні (рис. 2).  

Проведення спостережень за динамікою зростання чисельності 

попелиць у насадженнях насіннєвої картоплі підтвердило, що загальна 

чисельність попелиць залежала від кліматичних умов вегетаційного 

періоду. Погодні умови 2019 р. були не зовсім сприятливі для розвитку 

попелиць. Крилатих попелиць ‒ переносників вірусів картоплі, які 

потрапили в одну пастку, за весь вегетаційний період було 493 штуки 

(табл. 1).  
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Рис. 1. Температура повітря вегетаційного періоду в смт 

Немішаєве (2017‒2019 рр.) 

Рис. 2. Кількість опадів вегетаційного періоду 
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1. Видовий склад попелиць ‒ переносників вірусів картоплі в 

розсаднику добазового насінництва картоплі в зоні південної 

частини Полісся України, 2019 р. 

Число 

попелиць 

на пастку, 

штук 

Видовий склад попелиць, % 

крушинна, 

крушин-

никова 

чорна 

бобова 

звичайна 

картопляна 

велика 

картопляна 
персикова 

493,0 

20,7 

(102,0 шт.) 

41,6 

(205,0 шт.) 

19,9 

(98,0 шт.) 

14,0 

(69,0 шт.) 

3,8 

(19,0 шт.) 

 

Визначення видового складу популяцій попелиць у 

насадженнях насіннєвої картоплі в умовах південної частини Полісся 

України показало, що основну масу крилатих попелиць становили 

потенційно важливі вектори поширення вірусу картоплі PVY (в 

порядку зменшення): чорна бобова (Aphis fabae Scop) (51,6 %), 

крушинна (Aphis nasturtii Kalt) (20,7 %), звичайна картопляна 

(HulacorthumsolaniKalt) (19,9 %), велика картопляна (Macrosiphum 

euphorbiae) (14,0 %), зелена персикова (Myzuspersicae Kalt) (3,8 %). За 

вегетаційний сезон кількість крилатих переносників склала 493 штуки 

на пастку Меріке. Пікове зростання чисельності комах ‒ з 10 по  

14 липня, за кількості в середньому 45 штук попелиць на пастку. 

Загальний період  льоту попелиць тривав 63 дні. «Критичний період» 

шкодочинності попелиць в 2019 р., що дорівнює 50 балам, не було 

відзначено.  

Моніторинг зростання чисельності крилатих попелиць у 2019 р. 

підтвердив, що в умовах південної частини зони Полісся початок цього 

періоду відзначено з ІІІ декади травня (61,5 штуки за декаду/ чашку) 

по ІІ декаду липня (141,5 штук) (рис. 3). 

Визначення чисельності крилатих форм попелиць у розсаднику 

добазового насінництва за датами відловів у 2019 р. показало основні 

дати зростання кількості попелиць: 31 травня – 44,0, 3 червня – 48,0,  

10 червня – 31,0, 22 липня – 39, 29 липня – 48,5, 31 липня – 34 особин 

на пастку. 

За результатами трирічних спостережень за розвитком популяції 

крилатих попелиць у насадженнях картоплі в зоні південної частини 

Полісся України (Київська область) встановлено, що «критичні 

періоди» зростання чисельності переносників вірусів відмічені в 

період з ІІІ декади червня по ІІ декаду липня. 
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Рис. 3. Динаміка чисельності крилатих попелиць за декадами 

місяців, 2019 р. 

Аналіз динаміки зростання чисельності крилатих попелиць у 

насадженнях картоплі в зоні південної частини Полісся України 

(Київська область) за роками спостережень підтвердив, що характер 

розвитку афіцид залежав від погодних умов вегетаційного періоду і 

значно відрізнявся, а саме – високим фоном афіцидного навантаження 

характеризувався 2015 рік – за весь період спостережень відловлено 

2655 штук особин на пастку Меріке, у 2016 – 468 штук, 2017 – 1022, 

2018 – 1042,5, 2019 – 493,0 на пастку Меріке (рис. 4).  

Метеорологічні умови років досліджень впливали на кількість 

попелиць у насадженнях картоплі щодо кількості попелиць, 

відловлених у 2015 р. у 5,67 раза, у 2017 зменшення становило – 2,18 

раза, 2018 – 2,55, 2019 – 5,4 раза відносно кількості попелиць 2015 р. 

Видалення картоплиння у різні терміни вплинуло на урожайність 

і структурний склад урожаю насіннєвої картоплі (табл. 2).  

Вміст насіннєвої фракції (бульб розміром 28‒60 мм у 

поперечному діаметрі) в урожаї був найбільшим на варіанті з 

десикацією картоплиння через 10 днів після цвітіння картоплі (вар. 2), 

і в середньому за трьома сортами картоплі становив 85‒89 %. 

Видалення картоплиння через 20 днів після цвітіння викликало 

зменшення кількості насіннєвих бульб в урожаї до 72,7‒77,9 %, 

десикація через 30 днів забезпечував структурі врожаю бульб 

насіннєвої фракції в межах 58,0‒64,3 %, через 40 днів було отримано 

насіннєву продуктивність 51,7‒52,9 %, при вмісті насіннєвої фракції в 

урожаї на контролі залежно від сорту межах 42,4‒53,3 %. 
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Рис.4. Динаміка чисельності крилатих попелиць за 2015‒2019 рр. 
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2. Урожайність і вихід насіннєвих бульб картоплі залежно  

від строків видалення картоплиння в розсаднику добазового  

та базового насінництва, 2017‒2019 рр. 

№ 

з/п 

Варіанти 

досліду 
У

р
о

ж
ай

н
іс

ть
, 

т/
га

 Фракційний 

склад бульб, % 

С
ер

ед
н

я
 м

ас
а 

1
 

б
у

л
ь
б

и
, 

г 

В
аг

а 
б

у
л
ь
б

  

з 
к
у

щ
а,

 г
. 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ін

н
є-

в
и

х
 б

у
л
ь
б

  

з 
1

 к
у

щ
а,

 ш
т.

 

В
и

х
ід

 н
ас

ін
н

єв
и

х
 

б
у

л
ь
б

, 
ти

с.
ш

т.
/г

а
 

<
 2

8
 м

м
 

2
8

‒
6
0

 м
м

 

>
 6

0
 м

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с. Мирослава 

1 Контроль  

(без видалення 

картоплиння) 45,5 7,3 49,8 42,9 83,4 668,3 6,3 165 

2 Видалення 

картоплиння 

через 10 після 

цвітіння 25,2 12,0 88,0 ‒ 46,7 217,5 12,6 410 

3 Видалення 

картоплиння 

через 20 після 

цвітіння 38,9 10,6 77,9 11,5 50,4 334,7 11,0 381 

4 Видалення 

картоплиння 

через 30 після 

цвітіння 42,1 10,2 64,3 24,5 64,2 453,5 10,0 294 

5 Видалення 

картоплиння 

через 40 після 

цвітіння 43,7 10,9 52,3 36,8 77,1 516,5 8,0 205 

с. Предслава 

1 Контроль  

(без видалення 

картоплиння) 46,1 8,1 53,3 38,6 86,2 615,0 7,1 169 

2 Видалення 

картоплиння 

через 10 після 

цвітіння 21,5 15,0 85,0 ‒ 41,8 264,3 15,2 356 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Видалення 

картоплиння 

через 20 після 

цвітіння 36,8 11,2 72,7 16,1 52,4 321,2 14,2 324 

4 Видалення 

картоплиння 

через 30 після 

цвітіння 38,0 12,7 61,9 25,4 68,6 469,8 12,0 287 

5 Видалення 

картоплиння 

через 40 після 

цвітіння 41,6 12,0 52,9 35,1 72,3 540,5 9,1 245 

с. Альянс 

1 Контроль  

(без видалення 

картоплиння) 44,6 11,8 42,4 45,8 83,4 591,2 8,0 164 

2 Видалення 

картоплиння 

через 10 після 

цвітіння 

21, 

6 11,7 89,0 0,6 45,8 249,5 13,8 332 

3 Видалення 

картоплиння 

через 20 після 

цвітіння. 33,6 15,0 73,0 12,7 59,1 325,0 11,1 288 

4 Видалення 

картоплиння 

через 30 після 

цвітіння 36,5 13,8 58,0 28,2 65,4 410,0 10,5 259 

5 Видалення 

картоплиння 

через 40 після 

цвітіння 38,4 12,1 51,7 1352 72,8 504,0 9,2 198 
 НІР05 

2017  

2018 
2019 

0,10 

0,08 
0,11        

 

Найбільший вихід насіннєвих бульб з одиниці площі було 

отримано при видаленні картоплиння через 10 днів після цвітіння 

картоплі, що становило відповідно по сортах Мирослава – 410, 
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Предслава – 356, Альянс – 332 тис. шт./га, також на варіанті, де 

десикація здійснювалася через 20 днів після цвітіння, відповідно 381, 

324, 288 тис. шт./га. 

Лабораторне аналізування рослин картоплі на ступінь 

зараження вірусом М у фазі цвітіння підтвердило, що ураженість 

рослин у процесі розвитку зростала. При рівні ураженості рослин  

вірусом картоплі М на контролі, де картоплиння не видалялось, 

ураженість становила 8,0‒9,0 %, залежно від сорту, тоді як ступінь 

інфікованості М-вірусом на варіанті з видаленням картоплиння  через 

10 днів після цвітіння становив 2,0‒4,0 % (табл. 3). 
 

3. Вміст вірусної інфекції М-вірусу в рослинах базового 

насіннєвого матеріалу картоплі залежно від різних строків 

видалення картоплиння, 2019 р. 

Варіанти досліду Мирослава Предслава Альянс 

Фаза сходів 

1. Контроль  

(без видалення картоплиння) 9,0 8,0 9,0 

2. Видалення картоплиння через 

10 днів після цвітіння 2,0 2,5 4,0 

3. -//- через 20 днів після цвітіння 3,0 4,0 3,5 

4. -//- через 30 днів після цвітіння 6,0 6,0 7,0 

5. -// - через 40 днів після цвітіння 8,0 8,0 8,0 

Фаза бутонізації ‒ цвітіння 

1. Контроль  

(без видалення картоплиння) 10,0 11,0 12,5 

2. Видалення картоплиння через 

10 днів після цвітіння 3,0 4,0 5,5 

3. -//- через 20 днів після цвітіння 5,0 5,0 7,0 

4. -//- через 30 днів після цвітіння 6,0 6,0 8,0 

5. -//- через 40 днів після цвітіння 9,0 8,0 10,5 

Післязбиральний тест 

1. Контроль  

(без видалення картоплиння) 16,0 13,0 17,0 

2. Видалення картоплиння через 

10 днів після цвітіння 8,5 7,0 8,0 

3. -//- через 20 днів після цвітіння 10,0 8,0 10,0 

4. -//- через 30 днів після цвітіння 11,0 9,0 12,0 

5. -//- через 40 днів після цвітіння 13,5 11,5 13,5 
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Видалення картоплиння на 20 день після цвітіння рослин 

картоплі викликало зростання кількості заражених рослин до  

3,0‒4,0 %. 

За видалення картоплиння на 30 день після цвітіння рівень 

інфікування  картоплі підвищувався до 6,0‒7,0 %, що в 1,75‒3,0 рази 

більше відносно ступеня ураження рослин вірусною інфекцією, де 

видалення картоплиння здійснювалося через 10 днів після цвітіння 

картоплі. 

У фазу бутонізації-цвітіння відмічено зростання ступеня 

інфікування рослин картоплі М-вірусом. 

За результатами післязбирального тестування методом 

індексації виявлена залежність рівня інфікованості бульб картоплі М-

вірусом стосовно строків видалення картоплиння. Встановлено, що 

найменш інфікованими М-вірусом були рослини картоплі, де 

видалення картоплиння проводили через 10 днів після цвітіння 

протягом 2017, 2018, 2019 років. Рівень інфікованості насіннєвої 

картоплі М-вірусом залежав від вихідного ступеня інфікування і 

становив у розрізі сортів: Мирослава – 8,5 % (на контролі 16,0 %), 

Предслава – 7,0 % (на контролі 11,5 %), Альянс – 8,0 % (на контролі 

17,0 %).  

Тобто раннє видалення картоплиння (на 10-й день після цвітіння 

картоплі) сприяло зменшенню ураженості рослин картоплі М-вірусом 

відносно контролю без видалення картоплиння по сортах Мирослава 

на 7,5 %, Предслава – 6,0 %, Альянс – 9,0 %. 

Висновки. Вміст насіннєвої фракції (бульб розміром 28‒60 мм 

у поперечному діаметрі) в урожаї був найбільшим на варіанті з 

десикацією картоплиння через 10 днів після цвітіння картоплі і в 

середньому за трьома сортами картоплі становив 85‒89 %. Видалення 

картоплиння через 20 днів після цвітіння викликало зменшення  

кількості насіннєвих бульб в урожаї до 72,7‒77,9 %, десикація через  

30 днів забезпечувала в структурі врожаю бульб насіннєвої фракції в 

межах 58,0‒64,3 %, через 40 днів було отримано насіннєву 

продуктивність 51,7‒52,9 %, за вмісту насіннєвої фракції в урожаї  на 

контролі  залежно від сорту межах 42,4‒53,3%. 

Найбільший вихід насіннєвих бульб з одиниці площі було 

отримано за видалення картоплиння через 10 днів після цвітіння 

картоплі, що становило відповідно по сортах Мирослава – 410, 

Предслава – 356, Альянс – 332 тис. шт./га та через 20 днів після 

цвітіння – відповідно 381, 324, 288 тис. шт./га. 
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За рівня зараженості рослин картоплі М-вірусом картоплі на 

контролі, де картоплиння не видалялося 8,0‒9,0 %, залежно від сорту, 

ступінь інфікованості М-вірусом картоплі на варіанті з видаленням 

картоплиння  через 10 днів після цвітіння становив 2,0‒4,0 % . 

Раннє видалення картоплиння (на 10-й день після цвітіння 

картоплі) сприяло зменшенню зараженості рослин картоплі М-вірусом 

картоплі відносно контролю без видалення картоплиння по сортах 

Мирослава на 7,5 %, Предслава – 6,0 %, Альянс – 9,0 %. 

За результатами досліджень встановлено, що найбільш 

оптимальним строком видалення картоплиння в умовах Південного 

Полісся України є період від 10 до 20 днів після цвітіння картоплі 

сортів Мирослава, Предслава, Альянс. 
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