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У 1950 році в Дубліні була заснована компанія IPM Potato Group для розвитку експорту ірландської 
насіннєвої і продовольчої картоплі в Середземномор'я після Другої світової війни.

У 1970 році IPM почала інвестувати в селекцію нових сортів картоплі спільно з селекційним цен-
тром Oak Park Research Centre, Ірландія, одним з найбільших і найсучасніших селекційних центрів в 
Європі. Спільно компанії створюють нові сорти високоякісного сертифікованого насіння картоплі 
для різних сегментів ринку. З тих пір каталог поповнився 32 сортами картоплі.

У 1990-му році в Шотландії була створена компанія IPM PerthLtd, щоб управляти вирощуванням 
насіння сортів IPM для ринку і експорту у Великобританію. Протягом цього періоду IPM також стала 
дочірньою компанією Donegal Investment Groupplc, що є однією з найбільших продовольчих ком-
паній Ірландії.

У 2000-му році IPM створила компанію IPM Holland BV в Нідерландах для управління вирощуван-
ням насіння і вільних сортів картоплі на експорт.

У 2010-му році було відкрито компанію IPM Brasil з метою виробництва високоякісного насіння 
сортів картоплі IPM для бразильського ринку і компанію IPM France для управління виробництвом 
насіння сортів IPM для французького ринку і експорту. Крім того, компанія придбала підприємство   
А. J. AllanLtd, яке займається виробництвом насіннєвої картоплі в Шотландії, щоб збільшити свою 
виробничу потужність і маркетингові можливості IPM.

У 2015 році створена компанія IPM Portugal, щоб просувати і розвивати продаж сортів IPM на 
ринку Португалії.

У 2016 році був створений консультативний 
центр IPMPotato в Україні.

На сьогоднішній день в Державному реєстрі 
сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, компанія IPM має 6 сортів картоплі:

- ранній сорт «Крістіна»;

- cередньоранній сорт «Електра»;

- середньостиглі сорти «Саванна» та «Нектар»;

- два сорти для виробництва чіпсів та картоплі 
фрі: ранній сорт «Інфініті» та середньостиглий сорт «Сетанта».

IPMPotato Україна розширює сегмент своїх сортів картоплі, було розпочато процес реєстрації 
трьох ранніх сортів картоплі «Орла», «Торнадо» і «Бікіні».
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Умовні позначення Кулінарний тип

ipmpotato.com.ua

ipmpotato.com.ua
IPM Potato Group

Столова картопля

Продаж в супермаркетах

Картопля фрі

Чіпси

Салати / консервиА

B

C

D

Салати / варіння / смаження

Смаження / запікання

Запікання / пюре

Стиглість Колір бульб Колір м`якоті ПризначенняСорт

ЕЛЕКТРА

САВАННА

КРІСТІНА

НЕКТАР

БЮРРЕН

БАНБА

ОРЛА

ІНФІНІТІ

СЕТАНТА

БІКІНІ

ТОРНАДО

Середньорання

Середньостигла

Рання

Середньостигла

Рання

Рання

Ультрарання

Рання

Середньостигла

Рання

Рання

Жовтий

Кремово-білий

Темно-червоний

Кремовий

Кремовий

Темно-жовтий

Кремовий

Темно-червоний

Червоний

Червоно-жовтий

Малиновий

Світло-жовтий

Кремовий

Білий

Жовтий

Жовтий

Світло-жовтий

Світло-жовтий

Кремовий

Жовтий

Жовтий

Білий

B

B

B

B

B

B

BC

C

C

BC

B



Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

7 балів
8 балів
8 балів
5 балів

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

«Електра» - середньоранній, високоврожайний 
сорт картоплі. Вирівняні овальні бульби мають 
гладку шкірку жовтого кольору та світло-жовту 
м’якоть. Сорт картоплі придатний для миття та 
пакування.

Підходить для приготування багатьох страв, 
таких як: смажена картопля, фрі і салати.

Має гарний товарний вигляд і може використо-
вуватись для промислового вирощування. Харак-
теризується стійкістю до механічних ушкоджень 
при збиранні та гарною лежкістю, добре збері-
гається тривалий період.

Має стійкість до різних захворювань бульб, у 
тому числі ризоктоніозу і парші звичайної (дуже 
висока стійкість до парші).

Сорт «Електра» є чутливим до N (азоту), тому 
надмірного поглинання слід уникати. 

Розрізання насіннєвих бульб перед посадкою не 
рекомендується. 

Має тривалий період спокою, рекомендується 
попереднє пророщування для прискореного 
розвитку.

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Picasso х C1992/42
Середньорання
B

Характеристики Агрономічні поради

Овальна 
Великі
Багатобульбовий
18%
Жовтий
Світло-жовтий
Неглибока
Гладка
Дуже добре
Дуже висока

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність
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8 балів
6 балів
7 балів
7 балів
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Овальна 
Великі
Великобульбовий
20%
Кремово-білий
Кремовий
Неглибока
Гладка
Добре
Дуже висока

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Характеристика

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Famosa x Atlantic
Середньостигла
B

Характеристики Агрономічні поради

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

«Саванна» - середньостиглий, високоврожайний 
сорт картоплі. Вирівняні овальні бульби мають 
гладку шкірку кремово-білого кольору та кремову 
м’якоть. Сорт виділяється сильною кореневою 
системою, яка сприяє кращому поглинанню вологи 
з ґрунту, а широке бадилля рослини захищає 
міжряддя від пересихання.

Дуже смачна картопля, підходить для багатьох 
страв, таких як: пюре, супи і салати. 

Сорт характеризується стійкістю до механічних 
ушкоджень при збиранні та гарною лежкістю, 
добре зберігається тривалий період.

 Має стійкість до різних захворювань бульб, у 
тому числі ризоктоніозу і парші звичайної.

Полив сприяє покращенню врожайності. 
Сорт «Саванна» чутливий до метрибузину, тому 

його рекомендовано застосовувати строго до 
сходів. Якщо застосувати по рослині, може мати 
місце сильне пожовтіння листя.
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Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

6 балів
8 балів
7 балів
7 балів

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

«Крістіна» – ранній, високоврожайний сорт кар-
топлі. Вирівняні овальні бульби вирізняються тем-
но-червоним кольором шкірки та мають білу 
м’якоть. 

Має гарний товарний вигляд і може використо-
вуватись для промислового вирощування. Харак-
теризується стійкістю до механічних ушкоджень 
при збиранні та гарною лежкістю, добре збері-
гається тривалий період.

Картопля має прекрасні смакові якості, підхо-
дить для приготування різних смажених страв, 
супів і салатів. 

Сорт стійкий до різних захворювань бульб, у 
тому числі ризоктоніозу і парші звичайної.

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Rooster х T958/5
Рання
B

Характеристики Агрономічні поради

Овальна 
Великі
Великобульбовий
19%
Темно-червоний
Білий
Неглибока
Гладка
Дуже добре
Дуже висока

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

Всебічна фунгіцидна програма має важливе зна-
чення для захисту від фітофторозу.

Сорт «Крістіна» чутливий до метрибузину, тому 
його рекомендовано застосовувати строго до 
сходів. Якщо застосувати по рослині, може мати 
місце сильне пожовтіння листя.

6 балів
4 балів
5 балів
7 балів

Овальна 
Великі
Великобульбовий
20%
Кремовий
Жовтий
Неглибока
Гладка
Дуже добре
Дуже висока

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Famosa x Red Cara
Середньостигла
B

Характеристики Агрономічні поради

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

ipmpotato.com.ua
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«Нектар» – середньостиглий, високоврожайний 
сорт картоплі. Вирівняні овальні бульби мають 
гладку світлу шкірку з вічками фіолетово-рожевого 
відтінку та жовтою м’якоттю. 

Сорт підходить для пакування та роздрібної тор-
гівлі на ринках і в супермаркетах. 

Має прекрасні смакові якості, добре підходить 
для приготування пюре і салатів. У Франції за сма-
ковими якостями вважається одним з найкращих 
сортів.

Сорт характеризується гарною лежкістю, добре 
зберігається тривалий період.

Він має хорошу стійкість до фітофторозу бульб, 
парші сріблястої і чорної ніжки.

Сорт закладає велику кількість бульб, тому реко-
мендується широке міжряддя.

«Нектар» має хорошу стійкість до посухи, але 
зрошення може знадобитися на деяких ґрунтах, 
щоб уникнути парші звичайної. Сорт «Нектар» 
чутливий до метрибузину, тому його рекомендова-
но застосовувати строго до сходів.
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6 балів
4 балів
4 балів
4 балів

Овальна 
Великі
Великобульбовий
18%
Кремовий
Жовтий
Неглибока
Гладка
Дуже добре
Дуже висока

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Marfona x Spunta
Рання
B

Характеристики Агрономічні поради

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

Всебічна фунгіцидна програма має важливе зна-
чення для захисту від фітофторозу.

Сорт «Бюррен» чутливий до метрибузину, тому 
його рекомендовано застосовувати строго до 
сходів.

«Бюррен» – ранній, високоврожайний сорт кар-
топлі. Вирівняні продовгувато-овальні бульби які 
вирізняються гладкою кремовою шкіркою та 
жовтою м’якоттю, з неглибокими вічками. 

Відмінний сорт для роздрібної торгівлі на ринках 
і в магазинах.

Має прекрасні смакові якості, добре підходить 
для приготування пюре, супів і салатів. 

Має гарний товарний вигляд і може використо-
вуватись для промислового вирощування. Харак-
теризується стійкістю до механічних ушкоджень 
при збиранні та гарною лежкістю, добре збері-
гається тривалий період.

ipmpotato.com.ua
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7 балів
6 балів
8 балів
5 балів

Овальна
Великі
Великобульбовий
20%
Темно-жовтий
Світло-жовтий
Неглибока
Гладка
Дуже добре
Дуже висока

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Slaney x Estima
Рання
B

Характеристики Агрономічні поради

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

Так як «Банба» закладає бульби великого 
розміру, рекомендується широке міжряддя.

Сорт «Банба» чутливий до метрибузину, тому 
його рекомендовано застосовувати строго до 
сходів.

«Банба» – ранній, високоврожайний сорт картоплі. 
Вирівняні продовгувато-овальні бульби які вирізня-
ються гладкою темно-жовтою шкіркою та світло-жо-
втою м’якоттю, з неглибокими вічками. 

Має великий вміст сухих речовин. Відмінний сорт 
для роздрібної торгівлі на ринках і в супермаркетах. 

Має прекрасні смакові якості, добре підходить для 
приготування смажених страв, супів і салатів.

Сорт вирізняється стійкістю до посухи та механіч-
ного збирання.

Сорт характеризується гарною лежкістю, добре 
зберігається тривалий період.

Він має хорошу стійкість до фітофторозу листя та 
парші звичайної.
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Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

6 балів
4 балів
8 балів
8 балів

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Spunta х O.P. 657/3 
Ультрарання
BC

Характеристики Агрономічні поради

Округло-овальна 
Середній
Багатобульбовий
19%
Кремовий
Світло-жовтий
Неглибока
Гладка
Дуже добре
Висока

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

«Орла» - ультраранній, багатобульбовий, висо-
коврожайний сорт картоплі. Вирівняні округло-о-
вальні бульби які вирізняються гладкою кремовою 
шкіркою та світло-жовтою м’якоттю, з неглибокими 
вічками. Сорт картоплі придатний для миття та 
пакування.

В умовах південних регіонів України можливе 
отримання двох урожаїв, придатний для раннього 
вирощування (під плівку). Дозволяє виконувати 
економічну норму посадки, оскільки він добре 
формує необхідну кількість бульб та може бути 
посаджений із збільшим інтервалом.

Також сорт підходить для органічного вирощу-
вання.

Демонструє хорошу стійкість до фітофторозу 
листя та бульб.

Сорт «Орла» чутливий до метрибузину, тому його 
рекомендовано застосовувати строго до сходів.

ipmpotato.com.ua
IPM Potato GroupІНФІНІТІ

11ipmpotato.com.ua

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

6 балів
7 балів
4 балів
4 балів

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

«Інфініті» - ранній, багатобульбовий, високовро-
жайний сорт картоплі. Вирівняні овальні бульби 
які мають гладку темно-червону шкірку та кремо-
ву м’якоть, з неглибокими вічками. 

Сорт виділяється високим вмістом сухих речо-
вин, що відмінно підходять для виготовлення 
чіпсів і картоплі фрі, а також для переробки на 
крохмаль. 

Сорт характеризується стійкістю до посухи, 
механічного збирання та гарною лежкістю, добре 
зберігається тривалий період.

Він має хорошу стійкість до парші звичайної.
Сорт характеризується стійкістю до чорної ніжки 

та забиття (утворення «синців»).

Закриття міжряддя допоможе досягти цільового 
розміру бульб, що дасть змогу підвищити продук-
тивність використання цього сорту.

Сорт «Інфініті» чутливий до метрибузину, тому 
його рекомендовано застосовувати строго до 
сходів.

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Lady Rosetta x Rooster
Рання
С

Характеристики Агрономічні поради

Овальна 
Великі
Багатобульбовий
24%
Темно-червоний
Кремовий
Неглибока
Гладка
Добре
Висока

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність
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7 балів
5 балів
8 балів
9 балів

Овальна 
Великі
Великобульбовий
23%
Червоний
Жовтий
Неглибока
Гладка
Дуже добре
Дуже висока

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Brodick x Rooster
Середньостигла
С

Характеристики Агрономічні поради

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

«Сетанта» - середньостиглий, високоврожайний 
сорт картоплі. Вирівняні овальні бульби мають 
гладку шкірку червоного кольору та жовту м’якоть. 

Сорт виділяється високим вмістом сухих речо-
вин, що відмінно підходять для виготовлення 
чіпсів і картоплі фрі, а також для переробки на 
крохмаль. 

Сорт характеризується стійкістю до механічних 
ушкоджень при збиранні та гарною лежкістю, 
добре зберігається тривалий період.

Також сорт підходить для органічного вирощу-
вання.

Сорт виявляє надзвичайно високу стійкість 
проти гнилі, сухої гнилі, а також до фітофторозу 
листя і бульб.

Закриття міжряддя допоможе досягти цільового 
розміру бульб.

Контроль за внесенням N (азоту) потрібен для 
запобігання надмірного росту бадилля і зменшен-
ня вмісту сухої речовини. Сорт «Сетанта» чутливий 
до метрибузину, тому його рекомендовано засто-
совувати строго до сходів.

ipmpotato.com.ua
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7 балів
3 балів
4 балів
3 балів

Кругла
Великі
Великобульбовий
22%
Червоно-жовтий
Жовтий
Мала
Гладка
Добре
Помірна

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Red Cara х T2532/64
Рання
BС

Характеристики Агрономічні поради

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

«Бікіні» - ранній сорт  картоплі. Вирівняні круглі 
бульби, які вирізняються жовтою плямистістю на 
червоній шкірці і м’якоттю жовтого кольору, з 
неглибокими вічками. Має великий вміст сухих 
речовин.

Сорт картоплі придатний для миття та пакуван-
ня. На прилавках магазинів сорт «Бікіні» завжди 
зверне на себе увагу і викличе бажання спробу-
вати таку надзвичайну картоплю.

Має прекрасні смакові якості, завдяки яким 
можна використати картоплю для приготування 
багатьох страв.

Правильне внесення N (азоту) дасть змогу 
досягти потрібного вмісту сухих речовин.

Сорт «Бікіні» чутливий до метрибузину, тому 
його рекомендовано застосовувати строго до 
сходів. Рекомендовані своєчасні фунгіцидні та 
інсектицидні обробки з метою попередження 
хвороб.
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7 балів
3 балів
3 балів
7 балів

Овальна 
Великі
Великобульбовий
18%
Яскраво-малиновий
Білий
Неглибока
Гладка
Добре
Дуже висока

Насіннєва картопля з 
Голландії

Стійкість до хвороб
Парша звичайна
Парша борошниста
Фітофтороз листя
Фітофтороз бульб

Примітка: шкала від 1 до 9 
(9 – найкращий показник)

Опис сорту

Схрещення
Стиглість
Кулінарний тип

Druid x Kondor
Рання
B

Характеристики Агрономічні поради

Форма бульб
Розмір бульб
Середня кількість бульб
Вміст сухої речовини
Колір бульб
Колір м’якоті
Глибина залягання вічок
Характеристика шкірки
Зберігання
Урожайність

«Торнадо» - ранній, високоврожайний сорт кар-
топлі. Вирівняні продовгувато-овальні бульби з 
неглибокими вічками та білою м’якоттю.

Завдяки шкірці малинового кольору цей сорт 
матиме успіх на прилавках і завжди зверне на 
себе увагу, тому він є ідеальним для роздрібної 
торгівлі на ринках і в супермаркетах. 

Картопля має прекрасні смакові якості, підхо-
дить для приготування різних смажених страв, 
супів і салатів. 

Демонструє хорошу стійкість до картопляних 
захворювань, у тому числі парші звичайної і фіто-
фторозу.

Сорт «Торнадо» чутливий до метрибузину, тому 
його рекомендовано застосовувати строго до 
сходів.

Якщо застосувати по рослині, може мати місце 
сильне пожовтіння листя.

Селекція ipmpotato.com.ua
IPM Potato Group
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Якісна селекція - якісне насіння

Цього девізу компанія IPM дотримується з початку заснування. Для досягнення макси-
мального результату в 1970 році було розпочато співпрацю з одним із найбільших та найсу-
часніших селекційних центрів в Європі - Oak Park Research Centre (Ірландія).

Початкова мета співпраці - вивести високопродуктивні та стійкі до фітофторозу сорти для 
ірландського ринку, щоб замінити 
традиційні сорти.

Введення прав селекціонерів на 
рослини в 1970-і роки призвело до 
збільшення попиту на експорт і цілі 
програми були швидко дивер-
сифіковані. Враховуючи, що карто-
пля є третьою найбільш важливою 
продовольчою культурою в усьому 
світі, посівні площі картоплі збільшу-
ються з року в рік, особливо в 
країнах третього світу, і це підвищує 

попит на нові сорти картоплі з відповідними характеристиками і стійкістю до хвороб.

Картопляні сорти
Програма розведення картоплі в Oak Park Research Centre існує з 1962 року, за цей час 

компанія вивела понад 40 різновидів картоплі. Більше 25 різновидів знаходяться в промис-
ловому виробництві і до сьогодні. Чотирнадцять сортів були виведені з 2002 року. 

Сорт Rooster є найбільш відомим з сортів виведених Oak Park Research Centre, завдяки 
своєму статусу найбільш популярного сорту картоплі в Ірландії. З моменту створення в 
1991 році площа під вирощування даного сорту на сьогодні зросла до 55% від загальної 
площі продовольчої картоплі в Ірландії.

 
Виведення нових сортів
Для програми виведення нових сортів картоплі в 

селекційному центрі Oak Park Research Centre викори-
стовується тільки найсучасніша технологія вирощу-
вання.

Щороку понад 80 000 нових саджанців виробляють-
ся з добірних сортів. Ці саджанці випробовуються 
протягом 10 років в декількох місцях по всьому світу, 
і тільки найуспішніші обираються, щоб стати новими 
сортами. Компанія IPM постійно випускає нові сорти 
для задоволення мінливих потреб наших клієнтів по 
всьому світу. 

IPM виробляє і дотримується високої якості насіння з диверсифікованих баз в Європі і Пів-
денній Америці: Ірландії, Шотландії, Голландії, Франції і Бразилії. IPM має угоди про вирощу-
вання своїх сортів в Північній Америці, Австралії, Новій Зеландії та Південній Африці.
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