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У статті викладено результати моніторингових обстежень рослин томатів і 

картоплі з симптомами характерними для вірусної інфекції. Оцінено, 

попередньо виділені за стійкістю до вірусу скручування листків картоплі  

сорти, щодо польової стійкості та інших цінних господарських ознак. Зразки 

картоплі: Bintje, Buesa, Capella, Dryf, Gallina, Grata, Ilse, Leda, Lutetia, Mansour, 

Runo, Петровский, Степняк, Ягодка, що впродовж тривалого періоду 

досліджень не  мали зовнішніх симптомів вірусного захворювання, були 

вивчені на наявність латентної вірусної інфекції ВСЛК методами 

імуноферментного аналізу (ІФА), полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 

електронної мікроскопії. Виділення вихідного матеріалу на стійкість до ВСЛК 

проведено також  на основі генеалогії. 

Ключові слова: колекція, сорти, томати, картопля, польова стійкість, вірусні 

хвороби, ВСЛК, генеалогія, урожайність і її складові 

  

Проблема генетичної ерозії сучасних сільськогосподарських культур потребує 

розширення базис генетичного різноманіття та пошуку джерел генетичної мінливості 

для включення їх у селекційний процес. Поряд зі створенням нового матеріалу, 

отриманого з використанням сучасних технологій (біотехнологія, генетична інженерія і 

т.д.), варто пам’ятати про існування джерел генетичного різноманіття класичних сортів 

та диких видів. В цьому плані генофонд колекції Національного центру генетичних 

ресурсів рослин України (НЦГРРУ) має вирішальне значення.  

Колекційний матеріал використовують у селекційних програмах як донори та 

джерела цінних господарських  ознак. Велику увагу при цьому потрібно приділяти 

питанню вивчення стійкості зразків до основних збудників хвороб [1]. В Україні 

вірусні хвороби досліджені значно менше, ніж грибні та бактеріальні. Тому актуальним 

залишається питання моніторингу та ідентифікації найбільш поширених збудників 

вірусних інфекцій та підвищення стійкості до них рослин [2]. 

Томати  – одна з найбільш розповсюджених овочевих культур в Україні та світі. 

Окрім того вони також є цінним продуктом лікувального і дієтичного харчування. 

Щорічна інтродукція нових сортів і гібридів іноземної селекції створює нестабільну 

фітопатологічну ситуацію, оскільки виникає потенційна загроза ввезення з насіннєвим 

матеріалом збудників захворювань різної етіології, включаючи й віруси [3]. Картопля 

також є однією з основних продовольчих культур у нашій країні. Її вирощують в усіх 

грунтово-кліматичних зонах. За валовим виробництвом картоплі Україна посідає 

четверте місце у світі (після Китаю, Росії, Індії), але її урожайність залишається ще 

досить  низькою – 133 ц/га в 2007 р. (22-ге місце). Одним із чинників такої урожайності 

є недостатня кількість високоякісного насіннєвого матеріалу реєстрованих сортів та її 

дрібнотоварне виробництво (близько 98% площ і валового збору). Це унеможливлює 

ефективний захист насаджень від інтенсивного інфікування рослин збудниками різних 
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хвороб і шкідників, призводить до різкого зниження продуктивності картоплі. Один 

відсоток ураження тяжкими вірусами садивного матеріалу знижує урожай картоплі на 

0,5-0,6%. За таких умов сортозаміна – основний чинник високопродуктивного 

картоплярства [4]. 

Переважну частину території України відносять до зони сильного поширення 

вірусних хвороб, що разом з низькою вірусостійкістю більшості сортів призводить  до 

тотального перезараження цим типом організмів. Очевидно, що в подальшому 

глобальне потепління клімату ще більше ускладнить ситуацію. Це, щонайменше, 

призведе до посилення міграції попелиць-переносників, збільшення кількості їх 

генерацій і в результаті прискорить швидкість виродження сортів не лише в степовій, 

але і в інших грунтово-кліматичних зонах України [5]. Віруси віднесено до найбільш 

небезпечних інфекційних агентів. Складність захисту томатів і картоплі від вірусних 

хвороб у їх багаточисельності (лише картопля уражується щонайменше 37 вірусами) 

[6-8], а також наявності значної кількості штамів. Найбільш економічно вигідним, 

санітарно і екологічно безпечним заходом боротьби з вірусними хворобами є створення 

стійких сортів.   

На сьогодні інформація стосовно поширення і видового різноманіття вірусів, які 

уражують рослини томатів на території України, є дуже обмеженою та не містить 

нових даних. Відомо, що серед вірусних хвороб томатів в умовах закритого ґрунту 

найчастіше зустрічаються рослини з симптомами мозаїк, ниткоподібності  листків, 

внутрішнього некрозу плодів, які викликає вірус тютюнової мозаїки 

(Tobaccomosaicvirus), іноді разом з Х-вірусом картоплі (PotatovirusX) [9]. Істотну роль у 

розвитку захворювань томатів у польових умовах відіграють наступні збудники: вірус 

огіркової мозаїки (Cucumbermosaicvirus), вірус аспермії томатів (Tomatoaspermyvirus), 

вірус плямистого в’янення томатів (Tomatospottedwiltvirus) тощо [10]. Ці патогени 

спричинюють масове зниження врожаю, більшість з них швидко розповсюджуються на 

великі території завдяки наявності водночас декількох ефективних шляхів передачі: 

переносниками, насінням та контактно між рослинами. 

Зважаючи на вище сказане, на даний час є необхідним моніторинг вірусів, які 

уражують рослини томатів в умовах України та контроль їх наявності у сортах і 

гібридах іноземної селекції. Такі дослідження нададуть змогу детально вивчити 

властивості виявлених вірусів, шляхи їх розповсюдження, розробити ефективні методи 

захисту цієї цінної сільськогосподарської культури та зберегти її генофонд шляхом 

відбору стійких до вірусів сортів. 

Однією з основних причин зниження насінницьких якостей і врожайності 

картоплі в умовах південної частини Лісостепу України є значне ураження рослин 

вірусними хворобами типу мозаїк і жовтух, з яких найбільш шкодочинним є 

скручування листків. Збудник даної хвороби – вірус скручування листків картоплі 

(Potatoleafrollvirus,  PLRV, ВСЛК). Дещо менше поширення за даних умов мають 

хвороби: мозаїчне закручування листків, яке викликається М-вірусом картоплі 

(PotatovirusM), зморшкувата мозаїка (комплексна інфекція Х-віруса картоплі 

(PotatovirusX) та Y –віруса картоплі (PotatovirusY)) та смугаста мозаїка, що 

викликається Y-вірусом картоплі (YВК)  [11–13]. 

Збитки, яких завдає вірус скручування листків картоплі дуже великі. На окремих 

сортах кількість хворих рослин досягає 50-80%. Недобір урожаю бульб, залежно від 

ступеня прояву хвороби становить 30-80% і більше, вміст крохмалю в бульбах 

знижується на 2-5% [14]. Складність виділення і створення матеріалу стійкого до цього 

вірусу обумовлена тим, що виділено всього два типи резистентності до нього: стійкість 

до ураження (польова стійкість) та інтолерантність (третій тип некротичної стійкості – 

системна надчутливість). Виходячи з викладеного, стійкість контролюється полігенами. 

Стійкість нащадків значно залежить від прояву ознаки у батьків і навіть у прабатьків 
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[15]. Тому, крім загальноприйнятих методів з виділення вихідного матеріалу для 

селекції на стійкість до ВСЛК нами була застосована генеалогія [16]. 

Мета досліджень: для томатів – обстеження рослин на ураження їх вірусами і 

з’ясування причин скручування листків; для картоплі – виділення сортів, які в умовах 

південної частини Лісостепу України характеризуються польовою стійкістю до ВСЛК 

та визначення прояву у них інших агрономічних ознак. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Рослини томатів і картоплі з симптомами вірусної інфекції відбирались методом 

візуальної діагностики з колекцій Устимівської дослідної станції рослинництва 

(південна частина Лісостепу України). Аналіз проводився в лабораторії екології і 

діагностики вірусних захворювань кафедри вірусології ННЦ "Інститут біології" 

(біологічного факультету) Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Морфологію вірусних часток досліджували методом електронної 

мікроскопії. Негативне контрастування очищених вірусних препаратів проводили 2% 

розчином фосфорно-вольфрамової кислоти впродовж 2 хв. [2,3]. Препарати 

досліджували за допомогою електронних мікроскопів JEM 1230 (JEOL, Японія) та ЕМ-

125 (Суми, Україна).  

Ідентифікацію вірусів здійснювали за допомогою твердофазного 

імуноферментного аналізу (ІФА), (сендвіч-варіант) з використанням комерційних тест-

систем фірми LOEWE, Німеччина. Результати реакцій реєстрували на рідері Termo 

Labsystems Opsis MR (США) із програмним забезпеченням Dynex Revelation Quicklink 

при довжинах хвиль 405/630 нм. За достовірні приймали значення, що перевищували 

негативний контроль у три рази [17].  

Виділення сумарної РНК проводили за стандартною методикою [18,19]. На 

останньому етапі сумарну РНК розчиняли в 50 мкл DEPC (диетилпірокарбонат) -воді. 

Зразки РНК зберігали при -20
0
С. Реакцію зворотної транскрипції проводили за 

допомогою комерційного набору «Реверта-L-100» згідно з рекомендаціями виробника. 

Полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) проводили за допомогою ампліфікатора 

«GeneAmp 2400» (Applied Biosystems) у реакційній суміші об’ємом 25 мкл, яка містила 

1 х ПЛР буфер з 1,5 мМ MgCl2, 0,2 мМ дезоксинуклеозидтрифосфатів (dNTPs) (Ампли 

Сенс), 0,5 мкМ специфічних олігонуклеотидних праймерів, 10-50 нг матричної ДНК, 

0,5 U Taq полімерази (Ампли Сенс). Для контролю виділення РНК, проведення 

зворотної транскрипції та ПЛР використовували систему спрямовану на виявлення 

мРНК, що кодує клітинний фактор елонгації EF1-α. Після проведення ПЛР продукти 

реакції розділяли електрофорезом у 1%-му агарозному гелі. По завершенні 

електрофорезу гель забарвлювали 1%-м розчином бромового етидію, візуалізували за 

допомогою UV транс ілюмінатору і фотографували, використовуючи цифрову 

фотокамеру «Olympus». 

Для виділення сортів картоплі, які в умовах південної частини Лісостепу 

України характеризуються польовою стійкістю до ВСЛК та визначення у них прояву 

інших агрономічних ознак, колекційний матеріал висаджували поділяночно. Стійкість 

вихідного матеріалу до ВСЛК оцінювали за 9-ти бальною шкалою стійкості. Облік 

урожаю проводили ваговим методом з одночасним підрахунком кількості товарних і 

дрібних бульб. Вихідним матеріалом у дослідженні були сорти вітчизняної і зарубіжної 

селекції. Розсадник вірусостійких до ВСЛК форм був сформований із сортів, що за 

попередніми 4-х річними дослідженнями (1989-1992 рр.) на провокаційному 

інфекційному фоні при візуальному спостереженні виділилися із загального 

колекційного матеріалу (320 зразків) у кількості 32 штук [11, 12]. Надалі вивчення 

виділеного вихідного матеріалу, стійкого до ВСЛК, проводилось в умовах природного 

інфекційного фону. Експериментально доведено, що в зоні, де знаходиться Устимівська 

ДСР швидкому поширенню вірусної інфекції на картоплі сприяє значна кількість 
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крилатих та безкрилих попелиць (особливо Myzodes persicae Sulz.) від кінця другої 

декади травня і до кінця вегетаційного періоду [20, 21]. Вважаємо, що багаторічні 

спостереження за проявом вірусних хвороб в умовах природного інфекційного фону за 

відсутності засобів захисту від переносників їхніх збудників, можуть певною мірою 

характеризувати польову вірусостійкість. До цього варто додати, що усі зразки 

впродовж усього періоду репродукування вирощувалися в неізольованих від 

переносників інфекційних умовах. Упродовж багаторічного вирощування  в умовах 

колекційного розсадника майже половина з них не проявляла візуальних симптомів 

скручування листків (стійкість 9 балів). У 2008-2009 роках ці зразки були перевірені на 

латентний вміст ВСЛК. Діагностика проводилась вірусологічними методами: 

імуноферментного аналізу, полімеразної ланцюгової реакції, електронної мікроскопії. 

За стандарти було взято сорти з явними симптомами хвороби – Катюша, Синєглазка, 

Bartina. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Існує думка [22], що скручування листків томатів спричинюється, так як і в 

картоплі, вірусом ВСЛК. Цей вірус відноситься до родини Luteoviridae, роду 

Polerovirus, віріони  мають ізометричну форму діаметром близько 24 нм [8]. Наші 

дослідження показали, що ВСЛК, який уражує  рослини картоплі, також має вигляд 

однорідних за розміром і формою сферичних часток діаметром 24-25 нм (фото 1). У 

процесі моніторингових обстежень томатів, рослини з симптомами, характерними для 

вірусної інфекції, нами було  виявлено як в польових, так і в тепличних умовах [3]. 

Симптоми зморшкуватості, ниткоподібності і деформації листкової пластинки 

відмічено на томатах сортів Котигорошко, Дары Заволжья, Николо і Амурская заря, які 

вирощувалися у полі. Так, на рослинах сорту Амурская заря нами відмічалися 

симптоми скручування листків типу "човник вгору", які проявлялися на листках усіх 

ярусів (фото 2). Методом трансмісійної електронної мікроскопії у рослинах Амурская 

заря  з описаними вище симптомами виявлено ниткоподібні вірусні частки розміром 

550+20 х 12+1 нм (фото 3). За морфологією детектовані нами віріони подібні до вірусів 

роду Potexvirus родина Flexiviridae [23]. Характерним представником цього роду є Х-

вірус картоплі (ХВК). Віріони ХВК ниткоподібні, зазвичай зігнуті, 470-580 х 11-13 нм, 

з модальною довжиною 515 нм [8] .   

У подальшому була здійснена спроба ідентифікувати виявлений вірус. 

Базуючись на тому, що по-перше за морфологією він схожий до потексвірусів, типовим 

представником яких є Х-вірус картоплі, та по-друге, є дані про ураження ним томатів, 

імуноферментний аналіз проводили з антисироваткою до ХВК. Результат реакції 

виявився негативним. Визначення таксономічного положення триває, адже вказаний 

рід вірусів містить велику кількість представників, а тому для того, щоб звузити 

пошуки, необхідним є подальше детальне вивчення біологічних властивостей 

виявленого вірусу. 

Серед обстежених нами томатів, вирощених у польових умовах, виявлено також 

рослини сорту Дары Заволжья, які були інфіковані вірусами (фото 4). Симптоми 

захворювання проявлялися аналогічно до описаних вище у період з липня по вересень 

включно, в таких рослинах виявлено ниткоподібні віріони розміром 580 +10 х 11 нм 

(фото 5). За морфологічними ознаками вони схожі до потексвірусів. Отже, наше 

припущення, що захворювання рослин томатів і картоплі з аналогічними симптомами 

(скручування листків) викликані одним і тим же збудником ВСЛК – не підтвердилося, 

оскільки даний патоген – є  сферичний вірус, а у томатах нами виявлено ниткоподібні 

частки. 

Робота з картоплею проводилась в напрямку виділення сортів, які в умовах 

Устимівської ДСР характеризуються польовою стійкістю до ВСЛК і визначення у них 

прояву інших агрономічних ознак. Слід зауважити, що інфекційне навантаження ВСЛК 
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природного фону у південній частині Лісостепу України зростає з кожним роком, що 

зумовлено відносно м’яким кліматом, наявністю великої кількості садів та посівів 

овочевих культур. Усе це створює сприятливі умови для розвитку та перезимівлі 

попелиць. Відомо, що ВСЛК розповсюджується векторами. Найбільш ефективно вірус 

передається комахами з порядку Hemiptera, родини Aphididae, а саме попелицями 

персиковими (Myzodes  persicae) персистентно. Для набуття вірулентності попелиця 

певний час (від 20-30 хв. до кількох годин) повинна живитися на уражених рослинах. 

Після цього вона здатна інфікувати рослини впродовж усього свого життя (2-3 тижні). 

Запас інфекції в організмі попелиці поповнюється за рахунок розмноження вірусу. 

Через ці особливості вірусу та переносника інфекція поширюється швидко і на великі 

відстані. Крилаті самки попелиці здатні переноситись вітром на кілька кілометрів.  

 

 

 

 

 

 

 
Фото 1. Електронограма очищеного 

препарату ВСЛК, JEM-1230, 
Японія. 

Збільшення  х  40 000 

 Фото 2. Симптоми скручування 
листкової пластинки типу «човник 

вгору» на томатах сорту Амурская заря: 
зліва – хворі; праворуч  – здорові 

рослини 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Електронограма вірусу, 
виявленого в листках томатів 

сорту Амурская заря, JEM-1230 з 
приставкою 

 Фото 4. Ділянка томатів сорту Дары 
Заволжья з симптомами вірусного 

скручування листків 

Фото 5. Електронограма вірусу, 
виявленого улистках томатів 

сорту Дары Заволжья  JEM-1230 з 
приставкою 

 Фото 6. Електрофореграма продуктів ПЛР-
аналізу визначення ВСЛК: 1-3 сорти 

картоплі Катюша, Синєглазка, Bartina 
(2009 рік); 4-6 сорти картоплі Катюша, 

Синєглазка, Bartina (2008 рік); М – маркер 
довжини фрагментів (пар нуклеотидів) 
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ВСЛК також може передаватися клопами, повитицею та при контакті від хворої 

до здорової рослини, а також бульбами.  Швидкість поширення вірусу з листків у 

бульби значною мірою залежить від умов зовнішнього середовища і сортових 

особливостей. У середньому вона становить 8-10 діб і більше. Потрапляючи в рослину, 

більшість вірусів уражують паренхімні тканини листків і стебел, а вірус скручування 

листків картоплі – і судини флоеми, внаслідок чого утруднюється відтік асимілятів із 

листків і перерозподіл їх у рослині. Після проникнення в рослину вірус переміщується 

в бульби, де й нагромаджується, знижуючи з кожним роком урожайність картоплі.  

На першому етапі вивчалися рослини з явними симптомами вірусу скручування 

листків. Вони в подальшому були використані нами, як сорти-стандарти при 

оцінюванні вірусостійких зразків на латентний вміст цього вірусу. Для діагностування 

використовували стандартну тест-систему виробництва фірми LOEWE (Німеччина). 

Оптичну густину продуктів імуноферментної реакції оцінювали на рідері фірми Termo 

Labsistems Opsis MR з програмним забезпеченням Dynex Revelation Quicklik (США) 

при довжинах хвиль 405/630 нм (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вміст антигенів ВСЛК у рослинах картоплі, (Устимівська ДСР, 2008-2009 рр.) 

 

Сорт Країна походження Оптична густина, O. D. 405/630 

2009 

Катюша Росія 2,065 

Синєглазка Україна 1,847 

Bartina Нідерланди 0,744 

позитивний контроль  2,065 

негативний контроль  0,044 

2008 

Катюша Росія 0,466 

Синєглазка Україна 0,397 

Bartina Нідерланди 0,177 

позитивний контроль  2,065 

негативний контроль  0,044 

 

Як представлено в таблиці 1, ВСЛК детектовано у трьох сортах картоплі, які не 

проявляли жодних симптомів захворювання. Показники оптичної густини у зразках з 

2009 року є вищими за зразки 2008 року. Це свідчить про збільшення вмісту вірусу.  

Дані ІФА підтверджують також і результати полімеразної ланцюгової реакції (фото 6). 

Наявність продуктів ампліфікації кДНК до РНКвірусу скручування листків картоплі 

відповідного розміру (300 п.н) вказує на достовірність результатів попередньої 

діагностики, а присутність на електрофореграмі  клітинного фактора елонгації EFL-α 

(500 п.н.) – внутрішній контроль ПЛР,  вказує на якісне виділення препаратів РНК, 

чіткість проведення зворотної транскрипції та відповідність постановки реакції 

ампліфікації. Наявність вірусу у попередньо досліджених методами ІФА та ПЛР 

зразках картоплі встановлено також за допомогою методу електронної мікроскопії 

(див. фото 1). 

Наступним етапом роботи була перевірка рослин картоплі на наявність 

латентної (безсимптомної) інфекції. Для цього відбирались зразки, які впродовж 

багаторічного вирощування в умовах колекційного розсадника картоплі (табл. 2) не 

проявляли візуальних симптомів скручування листків (стійкість 9 балів). Також було 

досліджено їх родовід.  
Дані таблиці свідчать про те, що всі зразки, окрім стандартів, не мають вірусної 

інфекції ВСЛК. Не зважаючи на досить тривале вирощування зразків за умов 
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природного інфекційного фону південної частини Лісостепу України, виділені сорти 

відзначаються високою польовою стійкістю до ВСЛК. 

 

Таблиця 2 

Виявлення антигенів ВСЛК у  рослинах картоплі в умовах колекційного 

розсадника та дослідження їхнього родоводу (Устимівська ДСР, 2009 р.) 

 

Сорт Родовід 

Рік 

надходження 

в колекцію 

Вміст 

антигенів 

ВСЛК, 

O.D., 

405/630 

Катюша, ст.  Jubel × Майка червона 2000 2,065 

Синєглазка 

ст.  

не встановлено 
2003 1,847 

Bartina, ст.  (Saturna × ZPC 62-75; adg, dms.) 2005 0,744 

Ilse (Stamm × Stamm; adg, dms.) 1987 0,099 

Grata* Ackersegen* × Flava 1986 0,093 

Ягодка не встановлено 1986 0,087 

Capella*  (Edda × Industrie) × (W- rasse× 

Polanin); adg, dms.  
2003 0,070 

Степняк Epicure* x Pepo 2003 0,062 

Leda Pimpernel × Pimpernel 1988 0,057 

Mansour Humalda* × Sinaeda 1987 0,055 

Runo  (MPI 44.335 × Maritta* × 

Ackersegen*) × 8233; adg, dms. 
1983 0,054 

Lutetia Saskia* × Renska 1987 0,051 

Петровский (S. demissum × Katahdin* × Seidlitz) × 

Pepo 
1956 0,050 

Bintje* (Munstersen × Fransche; ang) 1987 0,049 

Dryf (Ka 56-200/6 x Schwalbe*; adg, dms.) 1986 0,047 

Gallina  (Apta* × Schwalbe*) ×Ora*× Stamm; 

adg, dms. 
1982 0,046 

Buesa Allerfruheste Gelbe x Katahdin* 1981 0,044 

Позитивний контроль 2,065 

Негативний контроль 0,044 

 Примітки: 
- напівжирний шрифт - виділені сорти мають польову стійкість за даними інших 

дослідників [15, 24, 25 ] 

- жирний шрифт – сорт має у родоводі стійкі до ВСЛК батьківські форми; 

-___ сорт стійкий до ВСЛК;  

* –  сорт стійкий до вірусів, які викликають мозаїчні симптоми; 

аdg,dms – сорти,що створені з використанням форм, відповідно Solanum andigenum Juz. 

et Buk. та S. demissum Lindl.  

Польова стійкість – це комплексна ознака, яка включає стійкість до поширення, 

проникнення, росту і розмноження вірусу. Селекція на підвищення польової стійкості 

означає накопичення малих генів, які часто розглядаються як кількісні одиниці. 

Польова стійкість залежить від сукупності якісно різних ознак та біохімічних процесів. 

У свою чергу малі гени впливають на якісно різні реакції (процеси), а не на якусь  одну 

з них. Відповідно, для підвищення польової стійкості необхідно підбирати стійкі 

батьківські форми, комбінування яких діє комплементарно в напрямку стійкості. У 

потомстві, отриманому від трьох-чотирьох послідовних схрещувань стійких 
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батьківських форм рівень стійкості значно підвищується. В цьому випадку 

спостерігається явище трансгресії – поява серед гібридів фенотипів, які перевищують 

по стійкості батьківські форми. Так, сорти Dryf і Gallina є потомками сорту Capella. 

Оскільки, він є однією з батьківських форм сорту Schwalbe [16]. 

 Отже, рівень стійкості потомства до ВСЛК залежить головним чином від рівня 

стійкості батьків і навіть прабатьків. Нестійка батьківська форма може різко знизити 

стійкість потомства. Природно, що попередньою умовою є знання компонентів 

стійкості, які до цього часу недостатньо вивчені. В цьому нам і допомагає 

генеалогічний аналіз сортів. 

Стійкість сучасних сортів до ВСЛК у багатьох випадках прослідковується від 

їхніх джерел – S. demissum –ssp. andigena – гібриди ssp. tuberosum. Добре відомими 

прикладами є так звані W-раси і гібридна сім’я MPI 44.335, які є батьківськими 

формами багатьох стійких до ВСЛК сортів. У нашому випадку це сорти Capella, Runo, а 

також Dryf і Gallina (потомки сорту Capella).  

Причиною інтродукції та успішного використання S. demissum. була його висока 

стійкість до вірусів УВК і ВСЛК, надчутливість і польова стійкість до фітофторозу, 

стійкість до патотипів раку та обох видів Globodera, а також добра урожайність 

послідовних поколінь беккросів. Роботи з S. demissum  розпочалися в Німеччині в 1908 

р. після отримання насіння S. × edinense (гібрид S. demissum і S. tuberosum), переданих 

із США до Біологічного центру в Берліні. Броілі та Мюллер [цит. по 15] за допомогою 

програми беккросів вивели так звані W-раси, які в 1934 році дали початок першому 

сорту з генами від S. demissum названому Sandnudel, а потім багатьом іншим. Одним із 

них є сорт Aquila, який є другою батьківською формою сорту Schwalbe і відповідно 

прабатьківською сортів Dryf і Gallina. В інституті Макса Планка  S. demissum 

схрещували з ssp. tuberosum та ssp. andigena. Прямі схрещування вперше застосували у 

1933 році. В результаті було отримано низку цінних форм, зокрема сім’ю беккросів 

MPI 44.335, сіянці з якої лягли в основу більше 60 сортів у Німеччині – одним з них є 

сорт Runo (див. табл. 2), Нідерландах (через MPI 19268 – батьківської форми багатьох 

голландських сортів, стійких до ВСЛК) та інших країнах світу. 

За даними інших дослідників [15, 24, 25] польова стійкість до ВСЛК виявлена в 

певної групи сортів картоплі. Назвемо лише ті, які прямо або опосередковано задіяні в 

наших дослідженнях: Aquila; Allerfruheste Gelbe – батьківська форма сорту Buesa і 

прабатьківська (через сорт Ackerseqen) сортів Grata і Runo; Apta; Bintje;  BRA 9089 – 

прабатьківська форма (через сорт Ora) сорту Gallina; Hindenburq – прабатьківська 

форма (через сорт Ackerseqen) сортів Grata і Runo; Grata; Capella – прабатьківська 

форма (через сорти Shwalbe і Ora) сортів Dryf і Gallina; Katahdin; Maritta; Ora; Shwalbe. 

Окремі з них відносно стійкі і до мозаїчних вірусів (див. табл. 2). 

Для успішного практичного використання та залучення в селекцію сорти повинні 

мати високий прояв не однієї агрономічної ознаки, а їхнього комплексу. Тому 

проводилася оцінка сортів, які виділилися за стійкістю до ВСЛК, і також за урожайністю 

та її складовими. На підставі експериментальних даних вчені прийшли до висновку, що 

контроль продуктивності здійснюється багатьма домінантними і рецесивними генами, а 

це свідчить про складність створення сортів з високим рівнем прояву ознаки. Водночас 

встановлена висока позитивна залежність між урожайністю батьківських форм і 

вираженням ознаки серед потомства; поміж гібридів, отриманих від урожайних 

батьківських форм, їх частка з високим проявом ознаки більша. Виходячи з цього, 

бажано компонентами схрещування використовувати високоврожайні сорти, особливо 

після оцінки їх норми реакції на умови вирощування [26]. 

Дані таблиці 3 дозволяють не лише виділити сорти з необхідним комплексом 

ознак для селекційної практики, але й виявити взаємну залежність між ними. 

Встановлено, що у сорту Leda визначальним чинником високої продуктивності є 

кількість бульб під кущем – 9,6 шт./кущ. Це відноситься також до сортів Степняк, 
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Runo, Mansour, які не лише перевищують значення показника у сортів-стандартів, але й 

за абсолютною величиною відносяться до багатобульбових (8,1 штук і більше). І 

навпаки, у сортів Lutetia, Grata, Ilse кількість бульб під кущем менша порівняно із 

стандартами. 

Отримані дані свідчать про відмінність між виділеними сортами за загальною 

кількістю бульб і кількістю товарних. Максимальна різниця між даними показниками є 

у сорту Leda – 3,2 шт./кущ. Це свідчить про велику частку у нього дрібних бульб, що є 

небажаною ознакою для практичної селекції. В протилежність викладеному, у сорту 

Петровський – ця різниця становила лише 1,2 бульби/кущ. Близьким значенням 

характеризується сорт Степняк (1,3 шт./кущ). 

Іншим важливим складником продуктивності є середня маса товарної бульби. У 

сортів Leda, Mansour висока продуктивність обумовлена як великою кількістю бульб 

під кущем, так і середньою масою бульби. Враховуючи викладене, вище вказані сорти є 

цінними для практичного селекційного використання (див. табл. 3). 

Таблиця 3 

Характеристика сортів картоплі за урожайністю та її складовими в умовах 

південної частини Лісостепу України ( середнє за 2005-2009 рр.) 

 

Сорт 
Країна 

походження 

Урожайні

сть, г/кущ 

Кількість 

товарних 

бульб, 

шт/кущ 

Кількість 

бульб 

шт/кущ 

Маса 

товарної 

бульби, г 

Середня маса 

бульби, г 

Ранньостиглі 

Бородянськ

а рожева – 

стандарт 

Україна 540 4,7 6,0 114,9 90,0 

Степняк Росія 745 6,9 8,2 90,6 76,4 

Петровский Росія 619 5,8 7,0 90,0 74,4 

Bintje Нідерланди 325 4,7 5,8 58,8 47,0 

НІР05  70,0 0,8 0,7 18,8 16,3 

Середньоранні 

Невська – 

стандарт  

Росія 485 5,7 7,3 85,0 66,4 

Leda Чехословач

чина 

875 6,4 9,6 133,0 90,1 

Runo Німеччина 515 6,5 8,6 69,4 54,9 

Buesa Іспанія 465 4,6 5,8 83,6 65,4 

Capella Німеччина 445 6,1 7,3 68,2 57,6 

Ягодка Молдова 414 5,4 6,9 76,6 60,0 

Lutetia Нідерланди 376 3,7 4,6 117,4 96,6 

Grata Німеччина 360 4,0 5,9 90,0 61,0 

НІР05  82,6 0,8 1,0 17,2 10,2 

Середньостиглі 

Явір – 

стандарт 

Україна 609 6,1 7,5 100,0 81,4 

Mansour Нідерланди 678 7,2 8,9 111,8 82,9 

Dryf Польща 612 6,0 7,4 80,6 65,4 

Gallina Німеччина 485 5,2 6,5 93,3 74,6 

Ilse Німеччина 309 3,5 5,0 83,8 57,8 

НІР05  82,0 0,7 0,8 14,3 10,6 
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ВИСНОВКИ  

Таким чином, в умовах південної частини Лісостепу України нами виявлено 

рослини томатів з симптомами вірусного захворювання (скручування листків), які 

раніше не були описані в літературі. У цих рослинах вперше виявлено ниткоподібні 

вірусні частки та розпочато вивчення їх біологічних властивостей. 

Зважаючи на одержані нами результати по обстеженню томатів на наявність 

вірусів, поява нових захворювань потребує безперервного вірусологічного контролю, 

селекції сортів томатів та їх гібридів на комплексну стійкість до найбільш 

шкодочинних вірусів. 

Скручування листків у картоплі викликається сферичним персистентним 

вірусом. Методами електронної мікроскопії, ІФА та ПЛР підтверджено дані 

багаторічних візуальних спостережень і виділено сорти картоплі з високою польовою 

стійкістю до ВСЛК: Bintje, Buesa, Capella, Dryf, Gallina, Grata, Ilse, Leda, Lutetia, 

Mansour, Runo, Петровский, Степняк, Ягодка. Метод генеалогічного аналізу дає змогу 

виділити сорт Capella не лише як джерело, але як і донор високої стійкості до ВСЛК. 

Сорти Leda, Mansour, Runo, Степняк поєднують високу стійкість до ВСЛК зі 

значним проявом урожайності в зоні нестійкого зволоження (південна частина 

Лісостепу України). Виділено матеріал за комплексом господарських ознак, який 

доцільно використовувати в селекційній практиці. 

Проведені дослідження й отримані на їхній основі результати дали можливість 

сформувати робочу ознакову колекцію сортів картоплі за стійкістю до вірусних хвороб 

і зареєструвати у НЦГРРУ за № 85 від 1.11.2010 р. Дана колекція є цінною для 

подальшого практичного використання в селекційних програмах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ТОМАТОВ И 

КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ВИРУСНЫМ БОЛЕЗНЯМ 
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В статье изложены результаты мониторинговых обследований растений томатов 

и картофеля с симптомами характерными для вирусной инфекции. Проведена 

оценка, предварительно выделенных как устойчивые к вирусу скручивания 

листьев картофеля  сорта, на полевую устойчивость и другие элементы 

продуктивности. Образцы картофеля: Bintje, Buesa, Capella, Dryf, Gallina, Grata, 

Ilse, Leda, Lutetia, Mansour, Runo, Петровский, Степняк, Ягодка, которые за 

продолжительное время исследований не имели внешних симптомов вирусного 

заболевания, были изучены на наличие латентной инфекции ВСЛК методами 

иммуноферментного анализа, полимеразной цепной реакции, электронной 

микроскопии. Выделение исходного материала на устойчивость к ВСЛК 

проведено также на основе генеалогии. 

 

Ключевые слова: коллекция, сорта, томаты, картофель, полевая 

устойчивость, вирусные болезни, ВСЛК, генеалогия, урожайность и ее 

составляющие 

 

USE OF THE COLLECTION MATERIAL OF TOMATOES AND POTATO FOR 

SEARCH OF SOURCES OF RESISTANCE TO VIRUS ILLNESSES 

 

L.T. Mishchenko 
1
, А.V. Chigrin 

2
, R.O. Bondus 

2
, O.I. Danilova 

1 

 
1
 Taras Shevchenko Kyiv National University 

2
Ustimovka  experimental station of plant productiom nd. V.Y. Yuriev NAASU 

 

The article displayed the results of monitoring inspections of tomato and potato 

plants with symptoms that are characteristic for a virus infection. The evaluation of 

preliminary isolated as twisting of leaves of a potato steady against a virus (PLRV) 

grades concerning field stability and other economic valuable signs is spent. Samples 

Bintje, Buesa, Capella, Dryf, Gallina, Grata, Ilse, Leda, Lutetia, Mansour, Runo, 

Petrovska, Stepnjak, Yagodka, which didn’t have external symptoms of virus disease 

during research have been studied on the presence of latent infection caused by 

PLRV virus by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), polymerase chain 

reaction (RT-PCR) and electronic microscopy. Allocation of an initial material on 

stability to PLRV is spent also on the basis of genealogy. 

 

 Key words: collection, grades, tomatoes, potato, field stability, virus diseases, 

PLRV, genealogy, productivity and its components 

  


