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Постановка проблеми. Картоплярство на пів-

дні України спрямоване в основному на отримання 
ранньої продукції для забезпечення ринку продо-
вольчою картоплею, та насіннєвим матеріалом для 

літнього садіння при застосуванні двоврожайної 
культури. Найбільше розповсюдження серед виро-
бників продукції картоплярства набули ранньости-
глі сорти картоплі, які в умовах Півдня забезпечу-
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ють найбільшу віддачу як в натуральному вигляді, 
так і в економічному.  

Для отримання ранньої продукції застосовують 
передсадивне прогрівання різання насіннєвого 
матеріалу. В той же час все більшого розповсю-
дження набуває двоврожайна культура, де за 
літнього садіння отримують значну кількість круп-
них бульб, тому для садіння використовують різані 
крупні бульби. При цьому постає питання коли 
саме краще різати насіннєві бульби. Питання про 
строк різання насіннєвих бульб від літнього садіння 
вивчено недостатньо. 

Основними факторами, що регулюють ріст та 
розвиток картоплі є волога, тепло, світло, повітря 
та поживні речовини. Біологічні особливості карто-
плі обумовлюють необхідність високого вмісту 
поживних речовин у ґрунті для забезпечення висо-
кого рівню врожаю бульб. Природної родючості 
ґрунтів для цього не вистачає. Більшість дослі-
джень з вивчення оптимального рівню живлення 
картоплі спрямовані на досягнення результату в 
біологічній стиглості. Особливий інтерес представ-
ляє визначення оптимальних умов живлення рос-
лин картоплі у поєднанні із застосуванням новітніх 
форм органічних водорозчинних добрив, які мож-
ливо використовувати позакоренево[1].  

Тому метою нашої роботи було вивчення впли-
ву застосування різаного насіннєвого матеріалу, 
строку різання бульб, та ефективності підживлення 
картоплі комплексним органічним водорозчинним 
добривом в період вегетації для отримання проду-
кції наприкінці цвітіння. 

Стан вивчення питання. Для формування 100 

ц бульб врожаю залежно від конкретних умов 
вирощування, рівня урожайності та сорту картоп-
лею виноситься 40-60 кг/га азоту, 10-18 фосфору і 
60-100 кг калію [2]. Використання картоплею пожи-
вних речовин різко зростає з ростом урожайності, 
але прямого зв’язку не спостерігається.[3] 

Загальний винос основних елементів живлення 
може коливатись у досить широких межах, але у 
будь-якому випадку він значний [4;5]. На форму-
вання однієї тони бульб і відповідної кількості 
надземної маси сорти з подовженим періодом 
вегетації витрачають більше поживних речовин, 
ніж ранньостиглі [6]. 

Дослідженнями Інституту землеробства півден-
ного регіону УААН доведена висока ефективність 
внесення мінеральних добрив під картоплю лока-
льно одночасно з садінням в гребені на глибину 
15-18 см [7]. Цей прийом забезпечував найбільшу 
продуктивність рослин в ранньому збиранні при 
застосуванні невисокої норми мінеральних добрив 
– N60P60K60.  

Мета. Завданням досліджень було виявити за-

кономірності продукційних процесів  ранньої кар-
топлі залежно від умов підготовки насіннєвого 
матеріалу, живлення при вирощуванні  на крап-
линному зрошенні в умовах півдня України;  ви-
значити вплив способів підготовки насіннєвого 
матеріалу та  підживлення макро- та мікроелемен-
тами на ріст, розвиток рослин картоплі, формуван-
ня врожаю бульб до раннього збирання; обґрунту-
вати економічну ефективність елементів техноло-
гій поливу та живлення рослин картоплі для отри-
мання ранньої картоплі. 

Методика досліджень У двофакторному 

польовому досліді, що проведений у 2016 –
 2017 рр. в Інституті зрошуваного землеробства 
НААН, вивчали три фони підготовки насіннєвого 
матеріалу: прогрівання цілих насіннєвих бульб 
масою 50–60 г, застосування прогрітих бульб ма-
сою 100–120  г та різання їх перед садінням та 
застосування бульб масою 100–120  г різання 
перед прогріванням. Для підживлення використо-
вували   препарат Стимовіт ФЕРТІ – рідке водо-
розчинне добриво яке виготовлене з екстракту 
біогумусу та збагачене макро та мікроелементами. 
Виробник «Агрохімпак», Україна. Комплексне вико-
ристання Стимовіт ФЕРТІ: обробка насіннєвих 
бульб перед садінням 10% розчином з розрахунку 
20 л/т робочого розчину, обробка рослин картоплі 
в період вегетації по сходах, в період бутонізації, 
на початку цвітіння 2,5% розчином при витраті 300 
л/га. 

Дослідження проводили на ранньостиглому со-
рті картоплі Серпанок. Площа ділянки першого 
порядку становила 54,9 м², облікова - 41,2 м², 
площа ділянки другого порядку – 7,8 м², облікова -
 6,37 м². Площа живлення – 70х32 см. Повторність 
чотириразова. Збирання врожаю наприкінці цвітін-
ня. Польові досліди та спостереження проводили 
згідно чинних методик польових досліджень [8], 
досліджень з картоплею [9], результати обробляли 
статистичними методами [10]  

Результати досліджень. Облік урожаю карто-

плі раннього строку збирання показав, що підгото-
вка насіннєвого матеріалу і умови живлення знач-
но вплинули на урожайність бульб. Аналіз головно-
го ефекту «Спосіб підготовки насіннєвого матеріа-
лу» показав, що застосування цілих бульб в сере-
дньому за фактором забезпечило урожайність 
ранньої картоплі 20,88 т/га, різання бульб перед 
садінням підвищує урожай на 1,24 т/га, або на 
5,91%, а застосування цього прийому перед про-
гріванням дає змогу отримувати урожай бульб на 
17,13% більший, ніж цілих бульб (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Вплив строку різання насіннєвих 

бульб на урожайність ранньої картоплі 
 

Найбільший вплив на урожайність картоплі ока-
зали умови живлення. В середньому за фактором 
рослини картоплі без добрив сформували 12,39 
т/га бульб. Внесення локально  N45P45K45 підвищує 
урожайність на 8,31 т/га, збільшення дози добрив 
до N90P90K90 збільшує прибавку до 12,70 т/га  
(табл. 1). 
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Застосування комплексу Стимовіт ФЕРТІ на не-
удобреному фоні забезпечив прибавку врожайнос-
ті 3,47 т/га, а на фонах N45P45K45 та N90P90K90  при-

бавка була практично однакова відповідно 2,20 та 
2,80 т/га.  

Таблиця 1. Урожайність ранньої картоплі за різних способів підготовки насіннєвого матеріалу та 
умов живлення рослин, 2016-2017 рр. 

Удобрення (В) 
Строки різання насіннєвих бульб (А) 

Цілі бульби 
50-60 г* 

Різані бульби 
перед садінням 

Різання бульб перед 
прогріванням 

Середні за 
фактором В 

Без добрив 11,42 13,72 12,02 12,39 
Комплекс Стимовіт 13,93 15,91 17,74 15,86 
N45P45K45 локально 20,81 20,85 20,45 20,70 

N45P45K45 + комплекс Стимовіт 21,85 23,61 23,24 22,90 
N90P90K90 22,21 23,36 29,69 25,09 

N90P90K90+ комплекс Стимовіт 25,62 26,86 31,18 27,89 
Середні за фактором А 20,88 22,12 24,46  

Для окремих різниць, т/га 
НІР

05
 І 2,43    

НІР05 ІІ 2,28    
Для головних ефектів, т/га 

НІР05 А 0,99    
НІР05 В 1,32    

* - дані за 2017 р. 
 

Найбільша урожайність отримана при сумісно-
му застосуванні мінеральних добрив N90P90K90 та 
комплексу Стимовіт ФЕРТІ – за  способів підготов-
ки насіннєвого матеріалу це забезпечувало приба-
вку 15,4% при застосуванні цілих бульб, 15,0% у 
бульб, що різані перед садінням та 5,0% у бульб, 
різані перед прогріванням. Максимальна продукти-
вність рослин сформувалась за використання 
заздалегідь порізаного насіннєвого матеріалу, на 
фоні внесення локально при садіння N90P90K90 та 
обробці бульб перед садінням та рослин препара-
том Стимовіт ФЕРТІ – 31,18 т/га.  

Економічну оцінку ефективності здійснювали, 
виходячи з ціни реалізації продукції 4 грн/кг, ціна 
насіннєвого матеріалу власного виробництва 
2,01 грн/кг, технологічних витрат згідно норм та 

розцінок при виробництві картоплі в ІЗЗ НААН 
України у 2017 р., цін на ресурси (паливно-
мастильні матеріали, комплектуючі матеріали 
системи зрошення, добрива, пестициди та хімікати, 
зрошувальну воду) що склались у 2017 році. Роз-
рахунки показали, що вирощування ранньої карто-
плі без додаткових витрат на підготовку насіннєво-
го матеріалу та удобрення збиткове (табл. 2). Із 
застосування добрив та підживлення економічні 
показники покращуються, найбільш вигідно виро-
щувати картоплю застосовуючи заздалегідь порі-
зані бульби на фоні внесення локально N90P90K90  
та підживлення Стимовіт ФЕРТІ – при врожаї 
31,18 т/га умовний чистий прибуток склав 
75,29 тис. грн/га та рентабельність 93,4%. 

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування ранньої картоплі за різних способів підготовки 
насіннєвих бульб та живлення рослин, 2016–2017 рр. 
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Цілі бульби 

Без добрив 11,42 59,60 5218,97 -2,50 -4,2 

N90P90K90+ комплекс Сти-
мовіт 

25,62 77,36 3019,36 50,74 65,6 

Різання перед про-
гріванням 

Без добрив 12,02 60,31 5017,86 -0,21 -0,4 

N90P90K90+ комплекс Сти-
мовіт 

31,18 80,61 2585,20 75,29 93,4 

Різання перед са-
дінням 

Без добрив 13,72 61,08 4452,20 7,52 12,3 

N90P90K90+ комплекс Сти-
мовіт 

26,86 78,65 2928,19 55,65 70,8 

 
Висновки.  

- Застосування для садіння насіннєвого ма-

теріалу порізаного  перед садінням підвищує уро-

жай на 1,24 т/га, або на 5,91%, а картопля що 

порізана перед прогріванням забезпечує отриман-

ня урожай бульб на 17,13% більший, ніж цілих 

бульб; 

- Вирощування ранньої картоплі без додатко-

вих витрат на підготовку насіннєвого матеріалу та 

удобрення збиткове; 
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- Максимальна продуктивність рослин 

31,18 т/га та найкращі економічні показники – умо-

вний чистий прибуток склав 75,29 тис. грн/га та 

рентабельність 93,4% .сформувались за викорис-

тання заздалегідь порізаного насіннєвого матеріа-

лу, на фоні внесення локально при садінні 

N90P90K90 та обробці бульб перед садінням та 

рослин препаратом Стимовіт ФЕРТІ. 
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