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Постановка проблеми. Для ефективного ве-

дення картоплярства в Степу науковці продовж у-
ють вивчати, удосконалювати та рекомендувати до 
застосування різні технологічні прийоми. Недоці-
льно механічно переносити на південь України 
технології вирощування картоплі, що розроблені 

для умов інших регіонів. Для одержання сталих 
урожаїв високоякісної продукції під час вирощу-
вання картоплі слід враховувати ґрунтові та погод-
но-кліматичні умови, ефективність використання 
зрошення, органічних та мінеральних добрив, 
засобів захисту рослин та іншого. Слід відзначити, 
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що недостатньо вивчено вплив густоти садіння 
картоплі та строку видалення бадилля на продук-
тивність рослин та економічну ефективність виро-
щування культури в умовах зрошення півдня Укра-
їни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гу-
стота садіння картоплі проявляє значний вплив на 
повітряно-світловий, поживний, водний і тепловий 
режими рослин. При непомірному загущенні рос-
лини затінюють одна одну, що призводить до ран-
нього вилягання бадилля, а зріджені посадки кар-
топлі породжують недобір врожаю. Густота садіння 
і норма посадки обумовлюються сортом картоплі, 
властивостями насіннєвих бульб і погодними умо-
вами [1, 4]. 

За даними досліджень, проведених в Інституті 
картоплярства НААН, ранні сорти картоплі на 
насінницькі цілі необхідно садити густіше у зв’язку 
з тим, що вони розвивають надземну масу не так 
інтенсивно, як середньостиглі та середньопізні [2]. 
У несприятливих умовах велика маса картоплиння 
призводить, навпаки, до зниження продуктивності 
рослин [5, 8].  

Ранньостиглі сорти накопичують максимальну 
масу картоплиння в період від сходів до початку 
цвітіння, більш пізні сорти – в період цвітіння. Ран-
ньостиглі сорти утворюють більше стебел, ніж 
середньо- та пізньостиглі [3, 7]. 

Останніми роками багато країн Західної Європи 
практикують раннє збирання насіннєвої картоплі 
або видалення її бадилля в ранні строки [11, 13]. 
Передзбиральне видалення картоплиння зменшує 
поширення вірусної інфекції на насіннєвій картоплі; 
унеможливлює зараження бульб вірусами, призу-
пиняє поширення інфекції; знижує ризик поширен-
ня фітофторозу з листків на бульби; припиняє ріст 
насіннєвих бульб, якщо вони досягнуть оптималь-
ного розміру; прискорює дозрівання бульб і шкірки, 

що зменшує механічне пошкодження поверхні під 
час збирання; полегшує механізоване збирання 
картоплі, особливо в разі щільного ґрунту й підви-
щеної забур’яненості; забезпечує можливість сво-
єчасного збирання врожаю завдяки вищій продук-
тивності машин за сприятливих погодних умов і 
оптимальної температури [6, 9, 14]. 

За результатами досліджень [10] встановлено, 
що більш раннє скошування бадилля негативно 
позначається на врожаї. Збирання насіннєвої кар-
топлі проводиться через вісім -десять днів після 
скошування бадилля.  

Мета дослідження полягала у визначенні 
впливу густоти садіння та строку видалення ба-
дилля зрошуваної насіннєвої картоплі на форму-
вання урожаю бульб за умови раннього збирання, 
його якості та економічної ефективності.  

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проведено в Інституті зрошуваного земле-
робства НААН упродовж 2006–2008 рр. У польо-
вому досліді садивні бульби масою 60 г сорту 
«Жуковська рання» висаджували з густотою 40, 60 
і 80 тис. шт./га, а утворену фітомасу видаляли 
через кожні 5 діб, починаючи з 15 червня, з фази 
масового цвітіння рослин. Облік густоти насаджен-
ня проводили після появи сходів, у визначені пері-
оди, згідно зі схемою досліду та перед збиранням, 
вивченням біометричних показників рослин, облі-
ком урожаю з визначенням його структури. 

Результати досліджень. Середня фактична 
густота стояння рослин за роки проведення дослі-
джень при садінні 40 тис. бульб на 1 га становила 
40,5 тис., при 60 – 62,7 тис., при 80 – 78,8 тис. 
шт./га. За строками видалення бадилля цей показ-
ник не мав суттєвих відмінностей і становив 60 тис. 
шт./га. (табл. 1). Виявлена сильна кореляційна 
залежність даного показника від досліджуваних 
факторів (R = 0,997 та R2 = 0,994). 

 

Таблиця 1 – Продуктивність картоплі при ранньому збиранні  
залежно від густоти садіння та строку видалення бадилля, 2006–2008 рр. 
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дн
я 

40 без видален-
ня 

40,0 1,0 3,9 18,3 14,4 54,1 5,7 
60 61,3 4,4 2,7 20,7 15,9 50,5 4,1 
80 75,6 25,6 3,9 20,3 16,6 45,0 4,0 
40 

15 червня 
40,5 10,3 1,0 13,4 8,2 38,6 4,4 

60 61,0 11,2 1,0 13,2 8,5 34,2 3,5 
80 78,7 13,1 0,3 15,7 9,7 30,6 3,3 
40 

20 червня 
40,0 13,7 1,1 16,1 10,3 49,3 5,0 

60 61,5 13,5 1,3 19,3 11,4 42,4 3,9 
80 78,8 18,9 1,1 18,1 12,7 36,1 4,1 
40 

25 червня 
40,4 21,0 1,5 17,1 13,2 55,2 5,0 

60 61,4 23,3 2,7 20,2 15,4 49,4 4,3 
80 79,1 25,3 3,7 18,5 15,8 45,7 4,0 
40 

30 червня 
39,9 19,7 3,9 17,1 13,6 57,6 5,3 

60 60,9 22,4 4,4 19,4 15,4 50,3 4,8 
80 78,6 22,7 4,4 20,1 15,7 49,9 3,6 

НІР05, т/га А 1,8 0,99 0,997  В 1,51 0,87 1,287 
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Густота садіння 40 тис. бульб/га забезпечила 

урожайність 11,94 т/га, 60 тис. – 13,32 т/га (або на 
11,6% більшу); 80 тис. – 14,1 т/га (більше на 
18,1%). Проте, враховуючи, що садивна норма 
зростає, відповідно, на 1,0 та 2,0 т/га, одержані 
прирости нівелюються. Окремо кожна рослина 
при загущеному насадженні зменшує продуктив-
ність. Так, маса середньої бульби знижується на 
11,0–18,6%, кількість бульб під кущем – на 19,6–
25,5%. 

Ранній строк видалення бадилля (15 червня) 
мав негативний вплив на формування урожаю 

бульб за різної густоти садіння 40, 60 та 80 тис. 
шт./га, рослини накопичили, відповідно, лише 56,9; 
53,0 та 58,0% кінцевого урожаю, при видаленні 
бадилля 20 червня також було сформовано значно 
менший урожай порівняно з варіантом без вида-
лення, що становило у відсотковому відношенні, 
відповідно 71,5; 71,7 та 76,5%; до 25 червня рос-
линами було сформовано, відповідно – 91,7; 96,9 
та 95,2% кінцевого врожаю. У наступну п’ятиденку 
приросту продукції практично не спостерігалося. 
Тобто за 10 днів, з 15 по 25 червня, накопичується 
значна частка раннього врожаю (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вплив густоти садіння та строків видалення бадилля  
на формування кінцевого врожаю картоплі, % (середнє за 2006-2008 рр.) 

 
Роки досліджень істотно відрізнялись за погод-

ними умовами, що впливало на формування вро-
жаю. Умови вегетаційного періоду весняного са-
діння 2006 р. були достатньо сприятливими для 
росту й розвитку картоплі; 2007 р. був гостропосу-
шливим і вкрай несприятливим для вегетації кар-
топлі, як наслідок, було зібрано найнижчий урожай, 
але стосовно факторів, що вивчались, тенденція 
зберігалася. Умови 2008 р. для одержання урожаю 
у весняній посадці були сприятливими. У серед-
ньому за три роки урожай при видаленні бадилля 
15 червня та густоті садіння 40, 60 і 80 тис. шт./га 
був на 43,1; 47,0 та 42,0% нижчим за урожай конт-
рольного варіанту без видалення бадилля. Через 5 
і 10 діб після першого видалення бадилля урожай, 
згідно з густотою садіння, був, відповідно, на 28,5, 
28,0 і 23,0% та на 8,3-5,6; 3,0; 5,0% нижчим за 
контроль. Отже, чим пізніше видаляли бадилля, 
тим менший був недобір урожаю. 

Економічну оцінку ефективності вирощування 
картоплі сорту «Жуковська рання» при ранньому 
збиранні залежно від густоти садіння та строків 
видалення бадилля здійснювали згідно з нормами 

та розцінками на технологічні витрати під час ви-
робництва картоплі в ІЗЗ НААН, цін на продукцію 
та ресурси (пально-мастильні матеріали, добрива, 
пестициди, зрошувальну воду, комплектуючі мате-
ріали системи зрошення), згідно з технологічними 
картами. 

Найкращі економічні показники відносно кожно-
го з варіантів були зафіксовані на контролі. Макси-
мальний економічний ефект у досліді отримано 
при садінні бульб густотою 40 тис. бульб/га: чистий 
прибуток дорівнював 76,8 тис. грн./га, рентабель-
ність становила 200% при найнижчій собівартості 
одиниці продукції – 2,7 тис. грн/т (табл. 2).  

Мінімальні показники чистого прибутку і рента-
бельності були зафіксовані у варіанті з густотою 
садіння 60 тис. бульб/га за раннього строку вида-
лення бадилля – 15 червня та становили – 23,6 
тис. грн/га і 53% відповідно. Цей самий варіант мав 
найвищий по досліду показник собівартості одини-
ці продукції – 5,2 тис. грн/т.  

Результати розрахунків економічної ефектив-
ності вирощування картоплі засвідчили, що зі збі-
льшенням густоти садіння рослин та за раннього 
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строку видалення бадилля собівартість виробниц-
тва продукції була значно вищою, ніж на менш 
загущених ділянках, а прибуток і рентабельність, 
відповідно, нижчі. Застосовуючи більш пізні строки 

видалення бадилля відзначено зменшення показ-
ника собівартості, а показники умовного чистого 
прибутку і рівень рентабельності, відповідно, збі-
льшуються.  

 

Таблиця 2 – Економічна ефективність вирощування картоплі у весняній посадці  
залежно від густоти та строку видалення бадилля 

Густота садіння 
бульб, тис./га 

Строк видалення 
бадилля (дата) 

Собівартість, 
тис. грн./т 

Чистий прибуток, 
тис. грн./га Рентабельність, % 

40 
без видалення 

2,7 76,8 200 
60 3,0 79,7 168 
80 3,2 80,4 153 
40 

15 червня 
4,4 29,8 83 

60 5,2 23,6 53 
80 5,1 28,1 57 
40 

20 червня 
3,6 45,6 124 

60 4,0 45,5 99 
80 4,0 50,7 100 
40 

25 червня 
2,9 67,5 177 

60 3,1 75,6 159 
80 3,3 74,1 142 
40 

30 червня 
2,8 70,5 184 

60 3,1 75,6 159 
80 3,3 73,3 140 

 
Висновки. Таким чином, на основі одержаних 

трирічних результатів досліджень можна зробити 
висновок, що економічно виправданою густотою 
садіння є 40 тис. бульб/га. Збільшення густоти 
садіння до 60 і 80 тис. сприяє одержанню більш 
високої врожайності, проте приріст практично не 
перевищує додатково витраченої кількості картоплі 
при садінні. Незалежно від густоти садіння росли-
ни картоплі до 15 червня накопичують близько 
55% урожаю раннього збирання, до 20 червня – 
близько 70%, до 25 червня – понад 90%. 
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Постановка проблеми. Дози добрив і норми 
висіву – важливі показники, які тісно пов’язані з 
урожайністю сої (Glycine max L.). Недостатня або 
черезмірна доза добрив так само негативно впли-
ває на величину врожайності, як і заниженість або 
загущення посівів сої. Тільки дотримуючись опти-
мальних значень застосування добрив та густот 
стояння рослин, можна досягти бажаних резуль-
татів [1]. Ось чому під час створення нових сортів 
необхідне удосконалення технології їх вирощуван-
ня на насіння, у тому числі густоти стояння та 
оптимізації азотного удобрення. Вивчення особли-
востей реалізації потенціалу нових сортів сої в 
залежності від норми висіву насіння, а відповідно, і 
густоти стояння рослин та доз азотних добрив 
важливе тим, що є можливість проводити пошук 

шляхів активізації процесу максимальної реалізації 
їх генетичного потенціалу [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню оптимальної густоти стояння рослин для 
сортів різних груп стиглості та дози азотного жив-
лення за умови максимального збереження рослин 
до збору врожаю було присвячено ряд наукових 
праць [3–7]. Так, дослідженнями А.О. Бабича вста-
новлено, що умови росту й розвитку сої в більшо-
му ступені залежать від способу сівби і норми 
висіву, а правильне розміщення насіння при сівбі 
варто вважати таке, за якого в період утворення 
бобів листки в міжряддях стуляються на відстані 
30-40 см від землі [2] На думку Ф.Ф. Адаменя, для 
пізньостиглих високорослих сортів сої з розкидис-
тою формою куща, які добре гілкуються і форму-
ють багато листків, потрібна більша площа жив-


