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Постановка проблеми. Основою насінництва 

картоплі є високоякісний оздоровлений вихідний 
матеріал, завдяки якому в процесі розмноження 
підтримується комплекс господарсько цінних якостей 
сортів. Завдяки вегетативному розмноженню картоплі 
багато хвороб передаються з покоління в покоління 
[1]. В економічному аспекті особливістю культури є 
те, що витрати на насіннєвий матеріал складають 
більше третини капіталовкладень, тому раціональне 
використання садивних бульб є важливим фактором 
у підвищенні ефективності картоплярства. Садивний 
матеріал вищих категорій, особливо одержаний у 
двоврожайній культурі, необхідно використовувати 
практично весь, за виключенням бульб масою менше 
20 г [7]. Для запобігання ураження насіннєвого 
матеріалу, посівів картоплі шкідливими організмами 
та, як наслідок, втрати врожаю культури через 
хвороби та шкідники, у комплексі агротехнічних 
заходів обов’язковим є захист рослин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вітчизняні науковці та вчені країн з розвиненим 
картоплярством займаються постійним пошуком і 
вдосконаленням системи захисту насіннєвого 
матеріалу та рослин картоплі від шкідників та хвороб 
як в лабораторних [8], так і в польових умовах [9-12] .  

Вирощування картоплі в літньому садінні зі 
свіжозібраних бульб з одного боку вимагає 
підтримання до появи сходів ґрунту у вологому стані, 
з іншого боку температура на глибині розташування 
бульби на рівні 25–27 °С та висока вологість ґрунту 
створює сприятливі умови не тільки для проростання 
посадкового матеріалу, а й для розвитку патогенних 
організмів, що призводить до загнивання садивних 
бульб, зрідження посадки та в кінцевому результаті 
значного недобору врожаю [2, 3, 5]. Відомо, що 
тривале застосування одних і тих же засобів захисту 
викликає резистентність у шкодочинних організмів [4, 
13, 14], але на сучасному етапі з’явилась ціла низка 
нових препаратів, дія і взаємодія яких зі 
стимуляторами невідома. Тому було закладено 
дослід, де вивчалась різна глибина зволоження 
ґрунту при застосуванні краплинного зрошення та 
протруйники насіння для боротьби з хворобами та 
шкідниками.  

Мета статті. Представити результати 

досліджень з розробки комплексу технологічних 
прийомів вирощування насіннєвої картоплі в літніх 
посадках з використанням свіжозібраних бульб в 
умовах краплинного зрошення. 

Матеріали і методика досліджень. Польові 

дослідження виконувались на зрошуваних землях 
Інституту зрошуваного землеробства НААН в зоні дії 
Інгулецької зрошувальної системи. Ґрунт дослідної 

ділянки – темно-каштановий слабосолонцюватий 
середньосуглинковий, вміст гумусу в орному шарі 
2,1 %, рН водної витяжки – 7,3, найменша 
вологоємність (НВ) – 22,3 %, вологість в’янення – 
9,7 %, щільність складення будови ґрунту – 1,41 т/м

3
.

Проведення польового досліду супроводжувалось 
комплексом супутніх досліджень – обліків, 
вимірювань та спостережень за ростом і розвитком 
рослин, агрохімічними та агрофізичними аналізами 
зразків ґрунту і рослин з використанням 
загальновизнаних в Україні методик та методичних 
рекомендацій [4, 6]. Свіжозібрані бульби супереліти 
середньостиглого сорту Явір від весняного садіння 
обробили розчином стимуляторів для переривання 
періоду спокою  (1 % тіосечовини, 1 % роданистого 
калію, 0,002 % бурштинової кислоти, 0,0005 % 
гібереліну) та висадили у ґрунт в третій декаді 
червня. Схема досліду передбачала зволоження 0,3 
м та 0,6 м шару ґрунту протягом всієї вегетації; 
зволоження диференційного шару ґрунту 0,2 м до 
появи сходів, 0,4 м до бутонізації та 0,6 м до 
збирання врожаю. Вологість розрахункового шару 
ґрунту підтримувалась не менш 80 % НВ. На фоні 
режимів зрошення застосовували протруйники 
Фундазол, Тирана та Максим 025 FS. Агротехніка в 
досліді, крім досліджуваних факторів, 
загальноприйнята для зрошуваних земель півдня 
України. Повторність триразова. 

Результати досліджень. Важливим показником 

насіннєвої продуктивності є коефіцієнт розмноження. 
Від посівних якостей насіннєвого матеріалу залежить 
коефіцієнт його розмноження. Отже, на відміну від 
кількості бульб, сформованої одним кущем, 
враховується польова схожість картоплі. Середній 
показник коефіцієнта розмноження за кількістю по 
досліду склав 4,8, що на 1,1 менше за показник 
кількості кондиційних насіннєвих бульб з одного куща. 
Фактори вплинули на даний показник по різному. 
Середні дані варіантів фактору А вказують на те, що 
при підтриманні вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,3 
м протягом всієї вегетації, коефіцієнт розмноження 
еліти середньостиглого сорту Явір становив 4,4, що є 
мінімальним значенням по даному фактору. При 
збільшенні глибини зволоження до 0,6 м значення 
коефіцієнта було максимальним (5,3) по фактору, а 
за зволоження диференційованого шару ґрунту 0,2-
0,4-0,6 м – 4,6. Суттєвої різниці між середніми 
показниками виявлено не було (НІР05 = 0,72). 
Максимальне перевищення середнього показника 
коефіцієнта розмноження по досліду за впливом 
різних умов зволоження на 0,5 було при підтриманні 
вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї 
вегетації. Середні значення даного коефіцієнта за 
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варіантами додаткової передсадивної обробки 
протруйниками свіжозібраних насіннєвих бульб 
вказують на суттєву різницю порівняно з контролем 
лише в результаті застосування препарату Фундазол, 
при цьому значення коефіцієнта зменшилось на 1,0 
(20 %) (НІР05 = 0,58). Найвище значення коефіцієнта 
розмноження (6,0) зафіксовано при підтриманні 
вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї 

вегетації та обробки свіжозібраних насіннєвих бульб 
препаратом Тирана, що перевищило контроль на 1,4 
(23 %). Мінімальне його значення – 3,5 (на 40,7 % 
менше контролю) було при підтриманні вологості 
ґрунту 80 % НВ в шарі 0,3 м протягом всієї вегетації 
та застосуванні для обробки насіннєвого матеріалу 
препарату Фундазол (табл. 1). 

Таблиця 1 – Коефіцієнт розмноження картоплі при вирощуванні еліти середньостиглого  
сорту Явір залежно від різної глибини зволоження та захисту насіннєвих бульб від хвороб, 
середній за 2011–2013 рр. 

*(1 % тіосечовини, 1 % роданистого калію, 0,002 % бурштинової кислоти, 0,0005 % гібереліну) 

Середнє по досліду значення коефіцієнта 
розмноження за масою відрізнялось і було більшим 
від попереднього на 0,1. З огляду на аналіз 
формування господарсько-цінних ознак насіннєвої 
продуктивності еліти середньостиглого сорту Явір під 
впливом факторів, що вивчались, незначне 
зменшення маси кондиційних насіннєвих бульб 
спостерігалось тільки при підтриманні вологості 
ґрунту 80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї вегетації, 
тоді як зменшення кількості кондиційних насіннєвих 
бульб, сформованих одним кущем, було зафіксовано 
в двох інших варіантах. Стосовно коефіцієнта 
розмноження за масою була виявлена тенденція 
щодо суттєвого (НІР05 = 0,27) збільшення його 
значення як відносно середнього по досліду, так і за 
окремими варіантами. Максимальне значення 
коефіцієнта розмноження (5,4) визначено на варіанті 
із застосуванням зволоження диференційованого 
шару ґрунту 0,2-0,4-0,6 м та обробки насіннєвого 
матеріалу препаратом Максим 025 FS, TH, що на 0,7 
(18,5 %) вище порівняно з необробленим варіантом 
для даних умов зволоження. Мінімальний коефіцієнт 
розмноження (4,4) був визначений при підтриманні 
вологості ґрунту 80 % НВ в шарі 0,3 м протягом всієї 
вегетації без застосування протруйників. 

Дослідивши кореляційно-регресійні залежності 
між виходом еліти кондиційної насіннєвої картоплі 

середньостиглого сорту Явір та коефіцієнтами 
розмноження, при підтриманні вологості ґрунту 80 % 
НВ в шарі 0,3 м та протруюванням свіжозібраних 
насіннєвих бульб перед садінням, виявили дуже 
високу пряму (R² = 0,985; r = 0,992) та обернено 
пропорційну (R² = 0,956; r = - 0,978) щільність зв’язку 
між виходом кондиційної насіннєвої картоплі і 
коефіцієнтами розмноження за масою та кількістю, 
відповідно. Отже, вихід кондиційної насіннєвої 
картоплі за даних умов забезпечувався за рахунок 
збільшення кількості кондиційних насіннєвих бульб та 
зменшення їх маси (рис. 1). 

За умов поглиблення шару зволоження до 0,6 м 
та протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб 
перед садінням щільність зв’язку між виходом еліти 
кондиційної насіннєвої картоплі середньостиглого 
сорту Явір та коефіцієнта розмноження також була 
високою і в обох випадках прямо пропорційною, про 
що свідчать коефіцієнти кореляції та детермінації 
стосовно коефіцієнта розмноження за масою (R² = 
0,960; r = 0,915) та за кількістю (R² = 0,829; r = 0,910) 
відповідно. Отже, при підтриманні вологості ґрунту 
80 % НВ в шарі 0,6 м протягом всієї вегетації та 
протруювання супереліти свіжозібраних насіннєвих 
бульб перед садінням вихід кондиційних насіннєвих 
бульб забезпечувався за рахунок збільшення їх маси і 
кількості (рис. 2.). 
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Рис. 1. Поліноміальна модель залежності виходу кондиційної насіннєвої картоплі середньостиглого 
сорту Явір репродукції еліта та коефіцієнта розмноження за рівня зволоження ґрунту  

0,3 м та протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб перед садінням 

Рис. 2. Поліноміальна модель залежності виходу кондиційної насіннєвої картоплі середньостиглого 
сорту Явір репродукції еліта та коефіцієнта розмноження за рівня зволоження ґрунту  

0,6 м та протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб перед садінням 

Результати кореляційно-регресійного аналізу при 
застосуванні зволоження диференційованого шару 
ґрунту 0,2-0,4-0,6 м та протруювання супереліти 
свіжозібраних насіннєвих бульб середньостиглого сорту 
Явір перед садінням також демонстрували сильний 
прямо пропорційний ступінь зв’язку та середню 
варіативність залежності між показниками коефіцієнта 

розмноження за масою та виходом кондиційної 
насіннєвої картоплі (R² = 0,552; r = 0,743), та обернено 
пропорційний стосовно коефіцієнта розмноження за 
масою (R² = 0,838; r = -0,915). Наведені показники 
вказують на тенденцію забезпечення виходу 
кондиційних насіннєвих бульб за рахунок збільшення їх 
кількості та зменшення маси (рис. 3). 
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Рис. 3. Поліноміальна модель залежності виходу кондиційної насіннєвої картоплі 
середньостиглого сорту Явір репродукції еліта та коефіцієнта розмноження при 

застосуванні зволоження диференційованого шару ґрунту 0,2-0,4-0,6 м та 
протруювання свіжозібраних насіннєвих бульб перед садінням 

Отже, різні умови зволоження провокують 
відмінності в реакції свіжозібраних насіннєвих бульб 
середньостиглого сорту Явір на дію препаратів при 
застосуванні додаткового їх обробітку перед садінням 
і, як наслідок, різну насіннєву продуктивність.   

Висновки. 

1. Найвище значення коефіцієнта розмноження
(за кількістю) (6,0) еліти середньостиглого сорту Явір 
зафіксовано при підтриманні вологості ґрунту 80 % НВ 
в шарі 0,6 м протягом всієї вегетації та обробки 
свіжозібраних насіннєвих бульб препаратом Тирана, 
що перевищило контроль на 1,4 (23 %). 

2. Максимальне значення коефіцієнта 
розмноження (за масою) (5,4) еліти середньостиглого 
сорту Явір визначено на варіанті із застосуванням 
зволоження диференційованого шару ґрунту 0,2–0,4–
0,6 м та обробки насіннєвого матеріалу препаратом 
Максим 025 FS, що на 0,7 (18,5 %) вище порівняно з 
необробленим варіантом для даних умов зволоження. 
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