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У монографії розглядаються питання ресурсного потенціалу 

сортименту картоплі, формування якості та використання картоплі 

різного призначення, досліджено сорти картоплі, занесені до 

Державного Реєстру сортів рослин України, збереженість бульб; 

наведена комплексна характеристика сортів за морфологічними, біохімічними, 

технологічними показниками; визначені відходи при різних видах переробки. 

Призначена для науковців, викладачів ВНЗ і коледжів, аспірантів, студентів, 

фахівців торгівлі, сільського господарства, переробної промисловості та громадського 

харчування. 
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