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Постановка проблеми. Інститутом зрошува-
ного землеробства НААН розроблена та впрова-
джується у виробництво технологія вирощування 
насіннєвої та продовольчої картоплі на зрошува-
них землях, яка забезпечує отримання при ран-
ньому збиранні та в літніх посадках 18-20 т/га, при 
збиранні у фазу  біологічної стиглості – 35-40 т/га 
бульб високої якості [2]. Але деякі прийоми техноло-
гії потребують додаткового вивчення та уточнення. 
Базуючись на одержаних результатах досліджень 
попередніх років, потребують визначення параме-
три формування продуктивності насіннєвої картоплі 
за умов зрошення залежно від прийомів досходової 
підготовки насіннєвого матеріалу та живлення рос-
лин в період садіння та вегетації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В умовах Степу розробкою прийомів техноло-
гії вирощування картоплі в різні часи займались 
А.М. Фаворов, А.Ф. Котов, В.Ф. Ільїн, А.Ф. Іляшенко, 
Ф.І. Немчин, М.М. Балашов, І.А. Лук’янеко, О.П. Чор-
ниш, Ф.І.  Бобришев, В.М. Чмулев, М.С. Бойко, 
Б.А. Бенюх, І.П. Бугаєва та ін. [1-4, 6, 7, 10, 14, 15]. 
Окремі дослідження з поживного і водного режиму 
картоплі проводились в Інституті водних проблем і 
меліорації НААН [12] та в Інституті картоплярства 
НААН [9, 11]. 

Мета статті: представити результати дослі-
джень впливу способів підготовки насіннєвого мате-
ріалу та умов живлення картоплі на її насіннєву про-
дуктивність в умовах зрошення Південного Степу. 

Для вирішення поставленої мети в 2016–2018 рр. 
в лабораторії біотехнології картоплі Інституту зрошу-
ваного землеробства НААН був закладений польо-
вий дослід, схема якого наведена у таблиці 1.

Таблиця 1. Схема досліду
Фактор А 

(спосіб підготовки 
насіннєвого матеріалу)

Фактор В 
(умови живлення)

1. Цілі бульби масою 
50-60 г
2. Різання бульб перед 
пророщуванням на частки 
50-60 г
3. Різання бульб  перед 
садінням на частки 50-60 г 

1.Без добрив (контроль)
2.Стимовіт ФЕРТІ
3.N45P45K45

* 
4.N45P45K45

* + Стимовіт 
ФЕРТІ
5.N90P90K90

*

6.N90P90K90
* + Стимовіт 

ФЕРТІ
* локально при садінні

Для закладки досліду використовували пре-
парат Стимовіт ФЕРТІ  – органічне добриво уні-

версальне, створене на основі біогумусу – про-
дукту життєдіяльності червоних каліфорнійських 
черв'яків, збагачене макро- і мікроелементами 
та комплексом біологічно активних речовин при-
родного походження. При застосуванні препарату 
Стимовіт ФЕРТІ в ґрунт разом з гумусовими речо-
винами потрапляють вітаміни, ферменти, інші про-
дукти життєдіяльності мікроорганізмів і каліфорній-
ського дощового черв'яка, які сприяють поліпшенню 
родючості ґрунту. Розробник та виробник ТОВ 
"Агрохіммаркет", м. Рівне, Україна. Держреєстрація 
серія А № 04211 від 28.04.2014 р. Діюча речовина: 
гумінові речовини – 1,5 %, N – 1,0 %, P2O5 – 1,2 %, 
K2O – 1,8 %, Мn – 50 мг/л, Zn – 25 мг/л, Сu – 50 мг/л, 
Со – 5 мг/л.

Комплексна обробка препаратом Стимовіт 
ФЕРТІ: замочування бульб протягом доби за кім-
натної температури в розчині, приготовленому в 
співвідношенні 1:10 (25 мл на 250 мл води) + поза-
кореневе підживлення рослин (обприскування) роз-
чином у співвідношенні 1:40 (25 мл на 1 л води) у 
фази повних сходів та бутонізації. 

Матеріали і методи. Дослідження проводи-
лись на полях Інституту зрошуваного землеробства 
НААН, розташованого на правому березі Дніпра, 
Дніпровського району м. Херсона в зоні дії Інгу-
лецької зрошувальної системи, на типовому для 
півдня України темно-каштановому ґрунті в умо-
вах зрошення з насіннєвим матеріалом супереліти 
(SE) раннього сорту картоплі Серпанок протягом 
2016–2018 рр. За аніонним складом вода хлоридно-
сульфатна, за ДСТУ 2730 : 2015 «Якість природної 
води для зрошення. Агрономічні критерії» відно-
ситься до II класу (обмежено придатна для зро-
шення). 

Ґрунт дослідних ділянок – темно-каштановий 
середньосуглинковий слабкосолонцюватий на кар-
бонатному лесі, типовий для зрошуваної зони пів-
дня України. Підґрунтові води залягають на глибині 
18-20 м і практично не впливають на водно-пові-
тряний режим зони активного вологообміну. Отже, 
водно-фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунту 
дослідної ділянки є типовими для темно-каштано-
вих середньосуглинкових ґрунтів півдня України. 

Польові дослідження закладались і виконувались 
із врахуванням усіх вимог методики дослідної справи 
[5] згідно чинних методик щодо проведення польових 
дослідів та супутніх досліджень [6] спостереження 
за вологістю ґрунту [11, 12]; розрахунок поливних 
норм – згідно рекомендацій з оперативного контролю 
та управління режимом зрошення сільськогосподар-
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ських культур; збирання та облік урожаю – згідно [8]; 
статистична обробка даних дослідів проводилась 
за методиками [13]; економічна оцінка проводилась 
на основі нормативів, норм та розцінок, що при-
йняті в Інституті зрошуваного землеробства  НААН 
для виробництва с.-г. культур. Ділянки дворядкові. 
Площа ділянки першого порядку 54,9 м², облікова 
41,2 м²; площа ділянки другого порядку 7,8 м²; облі-
кова 6,37 м². Площа живлення 70х32 см. Повторність 
чотириразова. Агротехніку у досліді застосовували 
згідно з розробленими Інститутом зрошуваного зем-
леробства НААН рекомендаціями з вирощування 
картоплі на зрошуваних землях за виключенням 
факторів, що вивчалися [5, 6].

У 2016 р. метеорологічні умови вегетації картоплі 
весняного садіння були сприятливими. Загальна кіль-
кість опадів склала 134,2 мм, що на 63 % перекривала 
випаровування. Температура повітря з третьої декади 
квітня до початку другої декади червня була близь-
кою до норми. Метеорологічні умови вегетаційного 
періоду картоплі весняного строку садіння у 2017 та 
2018 рр. були схожими і несприятливими для росту 
та розвитку рослин: в досходовий період холодна (у 
2017 р. – з приморозками) погода стримувала появу 
сходів, різке підвищення температури повітря в період 
сходи-бутонізація прискорило проходження фаз роз-
витку рослин, а спекотна погода в період від цвітіння 
до збирання (у 2018 р. зливові дощі наприкінці вегета-
ції) не сприяли накопиченню врожаю бульб.

Результати досліджень. Картопля (SSE), згідно 
схеми досліду була висаджена у полі наприкінці тре-
тьої декаді березня – початку першої декади квітня. 
Спостереження за розвитком рослин показали, що 
суттєвої різниці в строках отримання сходів та про-
ходження фаз розвитку за різної підготовки бульб до 
садіння не було – сходи сформовано на 53-56 день 
від садіння, бутонізація відбулася на 73–75 день, 
а масове цвітіння зафіксовано одночасно на всіх 

варіантах – 77 день від садіння. Польова схожість 
матеріалу (SSE), була досить високою і коливалась 
в межах  86–97 % у варіанті з використанням цілих 
бульб, 93–96 % – з різанням перед пророщуванням 
та 89–97 % – у варіанті з різанням насіннєвого мате-
ріалу безпосередньо перед садінням.  

Підготовка насіннєвого матеріалу і умови жив-
лення значно вплинули на урожайність бульб: засто-
сування цілих бульб, в середньому за фактором А, 
забезпечило урожайність ранньої картоплі 13,6 т/га, 
різання бульб перед садінням підвищує урожай на 
1,0 т/га, або на 7,4 %, а застосування цього при-
йому перед пророщуванням дає змогу суттєво 
збільшити урожай бульб на 1,5 т/га (11,2 %), ніж від 
цілих бульб (НІР05 = 0,83 т/га). Найбільший вплив на 
урожайність картоплі спричинили умови живлення. 
В середньому за фактором, рослини картоплі без 
добрив сформували 9,1 т/га (рис. 1). 

Обробка цілих бульб препаратом Стимо-
віт ФЕРТІ дозволила підвищити врожайність на 
2,0 т/га (22,0 %), така різниця при НІР05 = 0,99 т/га 
виявилась суттєвою. Внесення локально N45P45K45 та 
N90P90K90 забезпечило приріст урожаю відповідно 
на 5,4 (59,3 %) та 8,1 т/га (89,0 %), а з комбінова-
ним використанням N90P90K90 та комплексу Сти-
мовіт ФЕРТІ прибавка врожаю становила 9,7 т/га 
(106,6 %). Найменший врожай по досліду (8,9 т/га) 
було одержано у варіанті із садінням цілими буль-
бами без застосування добрив. Максимальний уро-
жай по досліду (20,4 т/га) зафіксовано у варіанті з 
різанням насіннєвих бульб перед пророщуванням 
і з комбінованим використанням N90P90K90 та комп-
лексу Стимовіт ФЕРТІ.

Середній по досліду вихід кондиційних насіннє-
вих бульб супереліти ранньостиглого сорту Серпа-
нок становив 157,5 тис. шт./га. За фактором А, при 
садінні цілими бульбами, було одержано найменшу 
кількість насіннєвих бульб (146,9 тис. шт./га) (табл. 2).

Рис. 1. Урожайність супереліти ранньостиглого сорту картоплі Серпанок за різних 
способів підготовки насіннєвого матеріалу та умов живлення рослин, 2016-2018 рр.
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Застосування для садіння різаного насіннєвого 
матеріалу сприяло збільшенню виходу кондиційних 
насіннєвих бульб на 14,6 (10,0 %) та 17,2 тис. шт./га 
(11,7 %) відповідно при різанні перед пророщуван-
ням та перед садінням (НІР05 = 12,54). За фактором 
В у контрольному варіанті було одержано 126,4 тис. 
шт./га кондиційних насіннєвих бульб. При застосу-
ванні комплексу Стимовіт ФЕРТІ показник відносно 
контролю зменшився на 1,6 тис. шт./га, проте різ-
ниця була несуттєвою при НІР05 = 8,12. При внесенні 
добрив у дозах N45P45K45 та N90P90K90 локально при 
садінні перевищення по відношенню до контролю 
склало відповідно на 27,9 (22,1 %) та 53,5 тис. шт./га 
(42,3 %), а використання добрив у тих самих дозах 
з комплексом Стимовіт ФЕРТІ сприяло збільшенню 
різниці відповідно до 40,5 (32,0 %) та 66,1 тис. шт./
га (52,3 %). Максимальний по досліду вихід кон-
диційних насіннєвих бульб (214,8 тис. шт./га) був у 
варіанті з внесенням добрив у дозі N90P90K90 з комп-
лексом Стимовіт ФЕРТІ при застосуванні різання 

насіннєвих бульб перед садінням, а мінімальний 
(105,9 тис. шт./га) при застосуванні цього ж способу 
підготовки насіннєвого матеріалу без добрив.

 Середня маса кондиційної насіннєвої бульби 
по досліду становила 105,3 г. Спосіб підготовки 
садивного матеріалу не мав суттєвого впливу на 
показник маси кондиційної насіннєвої бульби. За 
фактором В у варіанті без удобрення маса конди-
ційної насіннєвої бульби становила 100,3 г. Незна-
чне зменшення показника (на 2,2 г) відносно контр-
олю було зафіксовано при застосуванні комплексу 
Стимовіт ФЕРТІ (НІР05 = 5,07 г). Внесення  добрив 
у дозах N45P45K45 та N90P90K90 локально при садінні 
сприяло підвищенню показника по відношенню до 
контролю відповідно на 8,8 (8,8 %) та 7,2 г (7,2 %), а 
використання добрив у дозі N45P45K45 з комплексом 
Стимовіт ФЕРТІ зменшило різницю до 5,7 г (5,7 %), 
а при підвищенні дози до N90P90K90 збільшило до 
10,3 г (10,3 %). Найбільша маса кондиційної насін-
нєвої бульби по досліду сформувалась у варіанті 

Таблиця 2. Насіннєва продуктивність супереліти (клас SЕ) ранньостиглого сорту Серпанок за різних 
способів підготовки насіннєвого матеріалу та умов живлення, середні за 2016-2018 рр.
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Стимовіт ФЕРТІ 123,7 96,0 3,0 124,8 98,1 3,1

N45P45K45
* 146,9 108,0 3,6 154,3 109,1 3,8

N45P45K45
* + Стимовіт ФЕРТІ 156,3 110,4 3,8 167,0 106,0 4,1
N90P90K90

* 155,4 111,7 3,8 179,9 107,5 4,4
N90P90K90

*
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 без добрив 148,2 119,5 3,6
Стимовіт ФЕРТІ 125,6 99,3 3,1

N45P45K45
* 151,9 110,6 3,7

N45P45K45
* + Стимовіт ФЕРТІ 168,7 99,5 4,1
N90P90K90

* 185,5 98,1 4,5
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*
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* + Стимовіт ФЕРТІ 176,1 108,2 4,3
N90P90K90

* 198,7 112,8 4,9
N90P90K90

*
 + Стимовіт ФЕРТІ 214,8 100,0 5,3

Середні 164,1 104,1 4,0
Середні по досліду 157,5 105,3 3,8

Оцінка істотності часткових відмінностей
НІР05 І 21,81 13,58 1,6

ІІ 17,34 8,12 1,6
Оцінка істотності середніх (головних) ефектів

НІР05
А 12,54 7,63 0,6
В 9,16 5,07 0,9

* локально при садінні
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з внесенням добрив у дозі N90P90K90 з комплексом 
Стимовіт ФЕРТІ при садінні цілими бульбами і ста-
новила 127,0 г, а найменша (82,5 тис. шт./га) при 
застосуванні цього ж способу підготовки насіннє-
вого матеріалу без добрив.

Кількість кондиційних насіннєвих бульб, сформо-
ваних однією рослиною, в середньому по досліду, 
становила 3,8 шт./кущ. Застосування для садіння 
різаного насіннєвого матеріалу мало позитивний 
вплив на даний показник, проте відмінності порів-
няно з використанням цілих бульб були в межах 
похибки досліду (НІР05 = 0,6 шт./кущ). За фактором 
В найменша кількість кондиційних насіннєвих бульб 
в одному кущі (3,1 шт./кущ) була визначена у контр-
ольному варіанті та при застосуванні комплексу 
Стимовіт ФЕРТІ.  При внесенні добрив у дозах 
N45P45K45 та N90P90K90 локально при садінні переви-
щення по відношенню до контролю склало відпо-
відно на 0,7 (22,6 %) та 1,3 шт./кущ (41,9%), а вико-
ристання добрив у тих самих дозах з комплексом 
Стимовіт ФЕРТІ сприяло збільшенню різниці відпо-
відно до 1,0 (32,3 %) та 1,6 шт./кущ (51,6 %). Макси-
мальна по досліду кількість кондиційних насіннєвих 
бульб, сформованих одним кущем (5,3 шт./кущ) була 
у варіанті з внесенням добрив у дозі N90P90K90 з комп-
лексом Стимовіт ФЕРТІ при застосуванні різання 
насіннєвих бульб перед садінням, а мінімальна 
(2,6 шт./кущ) при застосуванні цього ж способу під-
готовки насіннєвого матеріалу без добрив.

Ступінь кореляційного зв’язку між умовами жив-
лення та показниками виходу кондиційних насіннє-
вих бульб і їх кількості, сформованої одним кущем 
за любого способу підготовки насіннєвого матеріалу 
був сильний. Згідно з розрахованими коефіцієнтами 
кореляції та детермінації: при садінні цілими буль-
бами (R² = 0,911; r = 0,954 і R² = 0,899; r = 0,948), при 
різанні бульб перед пророщуванням (R² = 0,812; r = 
0,901 і R² = 0,831; r = 0,912) та різанні перед садінням 
(R² = 0,988; r = 0,994 і R² = 0,990; r = 0,995) залежність 
показників від впливу факторів була високою. 

При формуванні маси кондиційної насіннєвої 
бульби кореляційний зв'язок був також сильний, 
проте вплив дії добрив відрізнявся на фоні кожного 
із способів підготовки насіннєвого матеріалу. При 
садінні цілими насіннєвими бульбами умови для її 
формування були найкращі, на що коефіцієнтами 
кореляції та детермінації (рис. А)  (R² = 0,933 і r = 
0,966). Відхилення показників від ліній тренду і, від-
повідно, зменшення значень коефіцієнтів кореля-
ції та детермінації було відзначено на фоні різання 
насіннєвих бульб перед садінням та перед пророщу-
ванням, відповідно (R² = 0,754; r = 0,868 та R² = 0,554; 
r = 0,744)  при застосуванні різних фонів живлення.

Висновок. За результатами дослідження спосо-
бів підготовки насіннєвого матеріалу та впливу умов 
живлення на ріст, розвиток та насіннєву продуктив-
ність супереліти ранньостиглого сорту картоплі Сер-
панок було забезпечено: максимальний по досліду 
урожай (20,4 т/га), вихід кондиційних насіннєвих 
бульб (214,8 тис. шт./га), кількість кондиційних насін-
нєвих бульб, сформованих одним кущем (5,3 шт./кущ) 
у варіанті з внесенням добрив у дозі N90P90K90 з комп-
лексом Стимовіт ФЕРТІ при застосуванні різання 

насіннєвих бульб перед садінням; найбільша маса 
кондиційної насіннєвої бульби по досліду сформува-
лась у варіанті з внесенням добрив у дозі N90P90K90 з 
комплексом Стимовіт ФЕРТІ при садінні цілими буль-
бами і становила 127,0 г.
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