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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах Правобережного Лісостепу України, для 

ефективного використання біологічного потенціалу сорту і природно-

кліматичних ресурсів важливе значення має розробка та впровадження у 

виробництво елементів  нової адаптивної сортової технології вирощування 

картоплі. Враховуючи недостатній обсяг виробництва і споживання картоплі, 

постало питання розглянути в технології окремі елементи її вирощування, 

спрямовані на отримання максимальної врожайності. Серед заходів, за яких 

можливо отримати високу врожайність та покращити якість бульб цієї 

культури, є оптимізація елементів сортових технологій, удосконалення 

сучасних науково-технічних принципів підбору нових високопродуктивних 

сортів, строків та глибини загортання бульб, розміщення рослин залежно від 

оптичної щільності агрофітоценозу, системи удобрення, ефективності 

застосування мікродобрив при позакореневому підживленні рослин, 

спрямованих на посилення реалізації біологічного потенціалу сортів. 

Вагомий внесок у розвиток картоплярства зробили відомі українські 

науковці А.А. Боднарчук, М.Ю. Власенко, В.Г. Влох, В.А. Вітенко, Р.В. Ільчук, 

В.В. Кононученко, В.С. Куценко, В.М. Мицько, М.Я. Молоцький, 

О.Й. Онищенко, П.С. Теслюк та ін., які підтвердили, що картопля є стратегічно 

необхідною висококрохмальною культурою рослинництва, а економічна та 

біоенергетична ефективність її вирощування не викликає сумнівів. Усе це в 

останні роки сприяло зростанню посівних площ під картоплю в Україні.  

Враховуючи харчову цінність бульб картоплі, представлені результати 

досліджень є актуальними для науки та виробництва. Вони полягають у 

науковому, теоретичному і практичному вдосконаленні основних елементів 

технології вирощування картоплі, що базується на основі аналізу 

закономірностей формування продуктивності, показників якості бульб залежно 

від умов вирощування. Це сприятиме максимально можливій реалізації 

потенціалу сортів різних груп стиглості, дозволить більш повно та ефективно 

використовувати доступні природні ресурси зони, підвищить економічну й 

енергетичну доцільність вирощування культури, уможливить налагодження 

стабільного виробництва бульб картоплі в сучасних умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами планами, темами. Науково-

дослідна робота є складовою частиною тематичного плану наукової роботи 

Подільського державного аграрно-технічного університету «Розробити 

енергозаощаджуючі та екологічно безпечні технології відтворення родючості 

ґрунтів, підвищення врожайності сільськогосподарських культур та якості 

продукції для південно-західної частини Лісостепу західного» (номер 

державної реєстрації 0199U002654) та «Науково-теоретичне обґрунтування 

технології вирощування картоплі в умовах Правобережного Лісостепу 

України» (номер державної реєстрації 0117U006902), як виконувалась в умовах 

дослідного поля Навчально-виробничого центру «Поділля», де докторант був 

безпосереднім виконавцем досліджень. 

У межах цієї теми вивчено й обґрунтовано науково-теоретичні та 

агротехнічні заходи інтенсивної технології вирощування картоплі в умовах 
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Правобережного Лісостепу України, спрямованих на отримання максимально 

можливого урожаю бульб з відповідно високою продовольчою якістю. 

Мета і завдання дослідження. 

Мета дисертаційної роботи – науково-теоретичне оцінювання сучасних 

різних за стиглістю сортів картоплі та обґрунтування строків садіння, глибини 

загортання бульб, встановлення фенологічних, фітометричних параметрів і 

продуктивності фотосинтетичної діяльності рослин. Також метою досліджень 

було обґрунтування ефективності застосування мікродобрив і визначення 

водоспоживання рослин за вегетаційний період в умовах Правобережного 

Лісостепу України. Передбачено обґрунтування і вдосконалення елементів 

технологій вирощування картоплі з урахуванням їх господарської та 

економічної доцільності. 

Для досягнення поставленої мети і реалізації робочої гіпотези потрібно 

було виконати такі завдання: 

 виявити реакцію сучасних сортів картоплі різних груп стиглості за 

цінними господарськими ознаками та біологічними особливостями на строки 

садіння, глибину загортання бульб, розміщення рядків відносно напрямку Пн.-

Пд., Зх.-Сх. в умовах Правобережного Лісостепу України; 

 виявити особливості розвитку рослин картоплі високопродуктивних 

сортів різних груп стиглості, формування агрофітоценозу та встановити 

продуктивність залежно від досліджуваних чинників; 

 знайти оптимальне поєднання строків садіння, сортів різних груп 

стиглості та глибини загортання бульб, які б забезпечили максимальну 

врожайність з високими показниками якості; 

 науково обґрунтувати значення фотосинтетичної діяльності рослин як 

напрям підвищення врожайності бульб картоплі залежно від елементів 

технології та умов вирощування; 

 визначити залежність біометричних показників рослин від досліджуваних 

елементів та біологічних факторів, які покладено в основу роботи; 

 дослідити зміни якісного складу бульб картоплі залежно від сортової 

стиглості, досліджуваних елементів технології та умов вирощування; 

 визначити частку впливу досліджуваних факторів і погодних умов року 

на формування врожаю бульб картоплі; 

 обґрунтувати ефективність мікродобрив за умови застосування 

позакореневого підживлення рослин картоплі в технології вирощування; 

 визначити запаси продуктивної вологи і водоспоживання рослин 

картоплі залежно від рівня врожайності; 

 оцінити інтенсивність транспірації і витрату води за вегетаційний період 

росту рослин картоплі залежно від строку садіння та глибини загортання бульб; 

 виявити кореляційні зв'язки між досліджуваними біологічними 

параметрами сортів, елементами технології, урожайністю та якістю бульб картоплі; 

 здійснити економічну, енергетичну оцінку вирощування картоплі 

залежно від елементів технології та умов вирощування. 

Об’єкт досліджень – процеси росту, розвитку та особливості формування 
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врожаю бульб картоплі різних груп стиглості залежно від досліджуваних 

факторів у Правобережному Лісостепу України. 

Предмет досліджень – сукупність теоретичних чи прикладних аспектів 

розвитку рослин картоплі особливості сучасних елементів технології 

вирощування: біологічні фактори – сорти, фактори вегетації – строки садіння і 

гідротермічні умови, технологічні фактори – глибина загортання бульб, 

застосування органічних, мінеральних добрив і мікродобрив, економічні та 

енергетичні показники технології вирощування картоплі. 

Методи дослідження. У роботі використали загальноприйняті методи: 

візуальні, фенологічні спостереження. Спеціальні методи такі: лабораторний – 

біохімічний аналіз бульб, встановлення фотосинтетичної продуктивності; 

польовий – у досліді вивчали вплив сорту, строків садіння, глибини загортання 

бульб, удобрення на ріст і розвиток рослин картоплі; вимірювально-ваговий – 

визначення біометричних показників рослин та встановлення врожайності 

бульб картоплі; математично-статистичний – оцінювання достовірності 

результатів досліджень методом дисперсійного, кореляційного і регресійного 

аналізів; порівняльно-обчислювальний – визначали економічну та енергетичну 

ефективність застосування досліджуваних чинників при вирощуванні картоплі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягала в узагальненні 

сприйняття сукупності теоретико-методологічних та науково-практичних 

положень вирощування картоплі, що забезпечило підвищення врожайності в 

умовах Правобережного Лісостепу України. 

Вперше: 

- розроблено та науково обґрунтовано комплексну, екологічно 

спрямовану технологію вирощування картоплі, яка забезпечила максимальну 

врожайність культури; 

- доведено залежність росту і розвитку картоплі та закономірності 

формування врожаю бульб, якісних показників від сортових особливостей, 

метеорологічних умов та технологічних факторів; 

- виявлено особливості зміни морфобіологічної структури рослин від 

досліджуваних факторів, які впливали на реалізацію потенціалу сортів картоплі; 

- показано комплексну оцінку врожайності та параметрів якості бульб 

картоплі залежно від досліджуваних факторів, встановлено математичні 

взаємозв’язки між ними; 

- встановлено кореляційні залежності даних кількості рослин картоплі на 

одиниці площі, урожайності різних груп стиглості сортів від строків садіння та 

глибини загортання бульб, продуктивності картоплі за різних умов 

вирощування, водного режиму та запасів продуктивності вологи і 

водопостачання рослин;  

- проаналізовано та обґрунтовано економічну та енергетичну 

ефективність технології вирощування картоплі. 

Удосконалено: 

- теоретичні та методологічні підходи в обґрунтуванні продуктивності 

рослин, одержанні високих і сталих урожаїв бульб картоплі в умовах 

Правобережного Лісостепу України; 
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- технологію вирощування сортів картоплі різних за агропотенціалом 

груп стиглості, строків садіння, глибини загортання бульб, за різних умов 

вирощування, водного режиму та водопостачання рослин картоплі в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 

Набуло подальшого розвитку: 

- обґрунтування і удосконалення технології вирощування картоплі з 

метою забезпечення раціонального використання природного агропотенціалу, 

що сприяє розширенню виробництва; 

- науково-теоретичне оцінювання ресурсної бази картоплярства в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі порівняльних 

обліків, аналізів, спостережень виділено кращі сорти, встановлено оптимальні 

строки садіння та глибину загортання бульб, мінеральне живлення, що 

забезпечило максимальну продуктивність картоплі з раціональним 

використання ефективних агрозаходів. Отримані результати дозволяють 

розширити площі під цією культурою, що забезпечить необхідну кількість 

продукції для внутрішнього та зовнішнього ринків. Удосконалену технологію 

вирощування картоплі впроваджено у господарствах Хмельницької, 

Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто розроблено програму та 

обґрунтовано методологію проведення досліджень, виконано експериментальну 

частину дисертації, узагальнено одержані результати та проведено їх 

інтерпретацію, за результатами статистичної обробки даних, підібрано та 

опрацьовано наукову літературу, підготовлено до друку статті, наукові звіти і 

рекомендації виробництву, а також здійснено пропаганду та науковий супровід 

впровадження у виробництво. Публікації за темою дисертації виконано самостійно 

та у співавторстві. Частка творчого внеску в опублікованих у співавторстві працях 

становить більше 80% і складається з виконання безпосередньо автором 

досліджень, узагальнень результатів та підготовки публікацій у наукових виданнях. 

Ступінь використання у дисертаційній роботі матеріалів і висновків 

кандидатської дисертації здобувача. Докторська дисертація М’ялковського 

Руслана Олександрович не відображає матеріали його кандидатської дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 

положення дисертаційної роботи щорічно доповідались на науково-практичних 

конференціях науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та 

науковців Подільського державного аграрно-технічного університету 

(Кам’янець-Подільський, 2011-2018 рр.); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 90-річчю від дня заснування Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (Київ: ІБКІЦБ, 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні шляхи розвитку 

сучасного овочівництва» Уманського національного університету садівництва 

(Умань, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні 

агротехнології: теорія і практика», присвяченій 95-річчю від дня заснування 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (Київ, 2017 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасних 
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технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін 

клімату» (Кам’янець-Подільський, 2017 р.); Державній науково-практичній 

конференції «Сучасні агробіотехнології та землеустрій в Україні» (Біла Церква, 

2017 р.); XVII науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження» 

(Моррісвілль, США, 2018 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у 

рослинництві: проблеми та їх вирішення» (Житомир, 2018 р.); VІ Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених «Новітні технології 

вирощування сільськогосподарських культур» (Київ, 2018 р.); IV Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій 95-річчю сортовипробування в 

Україні «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (Київ, 2018 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» (Кам’янець-Подільський, 2018 р.); Науковій інтернет-

конференції «Інноваційні технології в рослинництві» (Кам’янець-Подільський, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку 

третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (Київ, 2018 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Гончарівські читання», 

присвяченій 89-річчю з дня народження доктора сільськогосподарських наук, 

професора Гончарова Миколи Дем’яновича (Суми, 2018р.); Всеукраїнській 

науковій конференції молодих учених (Умань, 2018 р.); IV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Імпортозамінні технології вирощування, 

зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (Умань, 

2018р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

сучасної аграрної науки» (Умань, 2018 р.); V Всеукраїнській заочній науково-

практичній конференції «Національний науковий простір: перспективи, 

інновації, технології» (Харків, 2018 р.); Науково-практичній конференції 

«Селекція сільськогосподарських рослин у 21 столітті: теорія і практика, 

реалізації та перспективи» (Львів, 2018 р.); III международной молодежной 

научно-практической конференции «Молодые исследователи 

агропромышленного и лесного комплексов – регионам» (Вологда–Молочное, 

Россия, 2018 г.); Международной научно-практической конференции 

«Состояние, проблемы и перспективы картофелеводства ХХІ века (90 лет 

научному картофелеводству Беларуси)» (Самохваловичи, Беларусь, 2018 г.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 61 наукову працю, 

з них 26 у фахових виданнях, у т. ч. в закордонних журналах та виданнях, що 

індексуються в Міжнародній наукометричних  базах даних 12; патентів на 

корисну модель – 5, тез і матеріалів науково-практичних конференцій – 24; 

методичних рекомендацій 1. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

10 розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної 

літератури та додатків. Загальний обсяг дисертації – 420 сторінки комп’ютерного 

тексту, містить – 84 таблиць, 78 рисунків, 35 додатків. Список використаної 

літератури містить 643 вітчизняні та зарубіжні літературні джерела, які 

відносяться за тематикою до напряму досліджень дисертаційної роботи. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

РОЗВИТОК ГАЛУЗІ КАРТОПЛЯРСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИРОЩУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

Огляд літератури включає розгляд об’єктів і предметів досліджень, їх 

теоретичне і прикладне тлумачення; історію розвитку галузі картоплярства, 

морфобіологічні особливості та екологічні умови вирощування, значення сорту 

картоплі в забезпеченні високої врожайності бульб, особливості сучасної технології 

вирощування картоплі, строки садіння, площа живлення рослин у технології, ріст і 

продуктивність рослин картоплі залежно від фону мінерального живлення, 

застосування мікродобрив у технології вирощування. Сформульовано робочі 

гіпотези, визначено недостатньо розроблені напрями із зазначених питань та 

обґрунтовано необхідність проведення досліджень з теми дисертаційної роботи. 

 

УМОВИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Польові дослідження проведено впродовж 2011-2017 рр. на дослідному полі 

навчально-виробничого центру «Поділля» Подільського державного аграрно-

технічного університету. Лабораторно-польові дослідження та впровадження їх 

результатів у сільськогосподарське виробництво здійснено в господарствах 

Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий вилугуваний, мало гумусний, 

середньо суглинковий на лесовидних суглинках. Вміст гумусу (за Тюріним) у 

шарі ґрунту 0-30 см становить 3,6-4,2%. Вміст сполук азоту, що легко 

гідролізуються, (за Корнфілдом) становить 98-139 мг/кг (високий), рухомого 

фосфору (за Чіріковим) 143-185 мг/кг (високий) і обмінного калію (за 

Чіріковим) – 153-185 мг/кг ґрунту (високий). Сума увібраних основ коливається 

в межах 158-209 мг екв./кг. Гідролітична кислотність становить 17-

22 мг екв./кг, ступінь насичення основами – 90%. 

Погодні умови в роки досліджень (2011-2017 рр.) за температурними 

показниками й опадами мали певні відхилення від середньо-багаторічних 

показників, що дало змогу повніше вивчити біологічні особливості картоплі 

сортів різної стиглості, їх адаптивність до умов вирощування та здатність  

реалізовувати свій біологічний потенціал. 

За коефіцієнтом суттєвості відхилень щодо опадів вегетаційні періоди 

2011, 2012, 2013, 2014 і 2015 рр. були посушливими (коефіцієнт суттєвості 

відхилень <1); за коефіцієнтом суттєвості відхилень щодо температурного 

режиму були близькими до середнього багаторічного показника (±0,2-0,8). 

Проте коефіцієнт суттєвості відхилень за ГТК, за роками досліджень, 

наближався до величини показника в умовах, близьких до екстремальних. 

Найбільш екстремальними місяцями з нетиповими погодними умовами 

виявилися травень 2011 р. (–4,71), травень 2012 р. (–4,75), липень 2014 р. (–

3,22) та липень 2015 р. (–2,48), тобто в усі роки досліджень травень – період 

початкового росту і розвитку рослин – характеризувався найбільш 

екстремальними погодними умовами, що значно затримувало інтенсивність 

накопичення маси бульб та листків і відповідно негативно впливало на 

формування врожайності картоплі. 
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На дослідному полі Навчально-виробничого центру «Поділля» виконано такі 

дослідження: 1 – Вивчення різних за стиглістю сортів картоплі, строків садіння та 

глибини загортання бульб на продуктивність рослин (2011-2016 рр.); 2 – Моніторинг 

сортів картоплі різної групи стиглості залежно від напрямку рядків (2013-2015 рр.); 3 

– Ефективність застосування різного фону живлення рослин картоплі на ріст листків 

та їх продуктивність у сорті Алладін (2015-2017 рр.); 4 – Ефективність використання 

добрив за фазами росту рослин сортів картоплі різної стиглості та їх продуктивність 

(2015-2017 рр.); 5 – Ефективність позакореневого підживлення мікродобривами 

рослин картоплі на врожайність та якість бульб картоплі (2014-2017 рр.); 6 – 

Особливості формування врожаю бульб картоплі залежно від водного режиму та 

витрат за періодами росту і розвитку рослин (2015-2017 рр.). 

Обліки і спостереження у дослідах проведено за загальноприйнятими 

методиками, зокрема: польову схожість, фенологічні спостереження, 

біометричні показники та структуру врожаю – за методикою Державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур; густоту стояння рослин 

визначено після повних сходів і перед збиранням врожаю шляхом підрахунку 

рослин на дослідних ділянках по усіх повтореннях досвіду; відбір бадилля і 

бульб картоплі для аналізів здійснено за методикою НДІ “Картоплярства” 

НААН; вивчення динаміки наростання бадилля і бульб проведено методом 

пробних копок; збирання та облік врожаю здійснено з площі польової ділянки 

згідно з існуючими методиками (Л.Г. Бондаренко та ін., 2001); вміст сухої 

речовини – термостатно-ваговим методом; наростання площі листкової 

поверхні – методом «висічок» за А.О. Ничипоровичем. 

Хімічний склад рослинних зразків визначали з використанням таких 

методик: вміст сухої речовини проведено гравіметричним методом після 

висушування у сушильній шафі до сталої маси; загальний азот – за Кендалем 

згідно з ДСТУ ISO 5983-2003, білковий азот – за Барнштейном, небілковий азот 

– за різницею між загальним і білковим азотом, калій – на полуменевому 

фотометрі, фосфор – колориметричним методом після сухого озолення, 

крохмаль – за Еверсом, вітамін С – за Муррі (ГОСТ 24556-89). 

Показники родючості ґрунту визначали з використанням таких методик: 

вологість ґрунту – термостатно-ваговим методом; щільність твердої фази – 

згідно з ДСТУ ISO 4745:2007; сума обмінних основ – за Каппеном-

Гільковицем; рН ґрунту – потенціометрично; гідролітична кислотність – за 

Каппеном; вміст лужногідролізованого азоту – за Корнфілдом, рухомих форм 

фосфору і калію за Чириковим згідно з ДСТУ 4115-2002, гумусу – за Тюріним. 

Економічну ефективність вирощування картоплі проводили після 

проведення виробничих дослідів і складання технологічних карт та за цінами, 

що склалися на 2017 рік (В.І. Мацибора). 

Енергетичну оцінку технологій вирощування картоплі розраховували за 

методикою і довідковими даними, які визначені О.К. Медведовським та 

П.І. Іваненком. 

Статистичний аналіз результатів експериментальних досліджень здійснено 

дисперсійним, кореляційним та регресійними методами за Б.О. Доспеховим з 

використанням пакету комп’ютерних програм Microsoft Office Excel та Statistica 6. 
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ФОРМУВАННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗУ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ВПЛИВУ АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 

Залежність польової схожості сортів картоплі від строків садіння та 

глибини загортання бульб. Упродовж шести років досліджень виявлено, що 

кращі умови для отримання дружніх сходів картоплі середньоранніх сортів з 

оптимальною тривалістю садіння становило 10-12 діб завдяки раннім весняним 

строкам. Від садіння в ІІ строк (03-05.05) із високою дружньою появою сходів 

рослин картоплі виділявся сорт Диво за глибини загортання бульб 6-8 см – 

95,7%, від І строку садіння (23-25.05) – 94,8%, також за глибини загортання 

бульб 6-8 см та глибини загортання 2-3 см (91,3 %). Найнижчі показники 

зафіксовано від ІІІ строку садіння (13-15.05) і в середньому вони становили: 

сорт Диво – 88,3%, Легенда – 87,4%, Малинська біла – 88,6%. 

Результати дисперсійного аналізу дали змогу простежити у відсотковому 

виразі вплив факторів на одержання дружніх сходів картоплі середньоранніх сортів 

за роки досліджень, сортові відмінності (фактор Б) – 43,1 %, строки садіння (фактор 

А) – 22,2 %, взаємодія факторів глибини загортання та сорту (БВ) – 2,0, умови року 

– 8,0 %. Глибина загортання (фактор В) – 17,7 %, дещо менше впливають на зміну 

цього показника взаємодія строку садіння, глибини загортання бульб та сорту 

(фактори АВС); частка їх впливу становила 1,0 % (рис. 1, 2, 3). 

  
Рис. 1. Середньоранні сорти Рис. 2. Середньостиглі сорти 

 

 

 

 

 

Рис. 1, 2, 3. Частка впливу строків 

садіння (А), сорту (Б), глибини 

загортання бульб (В) на дружність сходів 

сортів картоплі, %  

(середнє за 2011-2016 рр.) 

Рис. 3. Середньопізні сорти  
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(А) 
55,1% 

Сорт (Б) 
23,3% 

Глибина 
загортання 
бульб (В) 

4,6% 

АБ 
3,0% 

АВ 
1,0% 

БВ 
1,0% 

АБВ 
1,0% 

Умови 
року 
10,0% 

Похибка 
1,0% 

Строк 
садіння (А) 

36,4% 

Сорт (Б) 
34,2% Глибина 

загортання 
бульб (В) 

6,4% 

АБ 
4,0% 

АВ 
3,0% 

БВ 
1,0% 

АБВ 
3,0% 

Умови 
року 
11,0% 

Похибка 
1,0% 
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встановлено від ІІІ строку садіння (13-15.05) на рівні 92,1%, а серед сортів, за даним 

показником, виділяється сорт Надійна за глибини загортання бульб 6-8 см – 91,3%. 

При визначенні показників появи дружніх сходів картоплі середньостиглих 

сортів за розрахунками дисперсійного аналізу підтверджено, що найбільше на цей 

показник за роки досліджень впливали строки садіння (фактор А) – 55,1 %, і сортові 

відмінності (фактор Б) – 23,3 %. Водночас глибина загортання бульб (фактор В) – 

4,6 % практично не вплинула на зміну показника дружності сходів картоплі. Взаємодія 

строку садіння, глибини загортання бульб та сорту (фактор АВС) становила 1,0 %. 

Посередніми результатами досліджень на з’явлення дружніх сходів картоплі 

виділяється також і ІІІ строк садіння (13-15.05). У середньому, незалежно від глибини 

загортання насіннєвих бульб, показник дружності сходів сорту Оксамит становив 

92,6%, Алладін – 92,6% і Дар – 93,0%, у середньому за сортами – 92,8%.  

Як свідчать результати дисперсійного аналізу, на частку впливу сорту 

припадало 34,2 %, частка впливу строків садіння – 36,4 %, глибина загортання 

бульб була на рівні 6,4 %. Поєднання частки впливу сортових особливостей, 

строку садіння та глибини загортання бульб (фактор АВС) складало 3,0 %. 

У середньостиглих сортах картоплі формування кількості стебел та їх 

маса є продуктивними до певного періоду, що впливає в подальшому на врожай 

бульб картоплі. У роки з достатньою кількістю вологи в ґрунті бульби картоплі 

краще накопичувалиь масу листків порівняно зі стеблами. Збільшення кількості 

та маси стебел в деякій мірі можна отримати залежно від строків садіння та 

глибини загортання бульб (табл. 1). 

Таблиця 1 

Залежність параметрів рослин середньостиглих сортів картоплі за показниками 

кількості стебел (шт.) та їх біомаси (г) від агробіотехнологічних факторів, 

(сорти, строк садіння, глибина загортання бульб), середнє за 2011-2016 рр. 

Строк 

садіння 

(фактор А) 

Сорт 

(фактор Б) 

Глибина загортання бульб, см (фактор В) Середнє по 

фактору Б 

Середнє по 

фактору А 2-4 6-8 10-12 

кількість та маса стебел, шт., г/на рослині 

шт. г шт. г шт. г шт. г шт. г 

І 

23-25.04 

(контроль) 

Віра 5,7 497 5,9 511 5,8 505 5,8 504 

6,1 526 Слов’янка 6,2 515 6,3 548 5,9 497 6,1 520 

Надійна 6,4 563 6,7 587 6,1 509 6,4 553 

Середнє по фактору В 6,3 548 6,1 525 5,9 503 - - - - 

ІІ 

03-05.05 

Віра 5,5 474 5,7 481 5,9 489 5,7 481 

5,9 487 Слов’янка 5,9 486 5,8 479 5,9 481 5,9 482 

Надійна 6,3 501 6,1 503 6,0 489 6,1 498 

Середнє по фактору В 5,9 487 5,9 487 5,9 486 - - - - 

ІІІ 

13-15.05 

Віра 5,6 472 5,6 479 5,7 472 5,6 474 

5,8 484 Слов’янка 5,8 434 5,9 493 5,6 489 5,8 472 

Надійна 6,0 494 6,2 511 6,2 508 6,1 504 

Середнє по фактору В 5,8 489 5,8 466 5,9 494 - - - - 

НІР0,05 А – 0,09; НІР0,05 Б -0,14; НІР0,05 В – 0,06 

У середньому за сортами та різною глибиною загортання бульб від І (23-

25.04) строку садіння краще місце посідає сорт Надійна із середньою кількістю 

стебел 6,4 шт. та масою 549 г, що в порівнянні з контрольним варіантом, сортом 



12 
 

Слов’янка, на 0,3 шт. і 29 г вище, дещо нижче значення досліджених показників 

має сорт Віра – 5,8 шт. та 505 г, відповідно. 

Визначаючи кращий строк садіння для середньостиглих сортів картоплі, 

встановлено І (23-25.04) – 6,1 шт. стебел на кущі з масою 524 г. ІІ (03-05.05) та 

ІІІ (13-15.05) строки садіння бульб були дещо нижчими і в середньому це 5,8 

шт. стебел з масою куща 483-486 г. 

Загалом інтерпретація результату поданих вище розрахунків дає змогу 

встановити частку впливу досліджуваних факторів на формування кількості та 

маси стебел середньостиглих сортів картоплі (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Частка впливу сорту, 

строків та глибини загортання 

насіннєвих бульб на формування 

кількості стебел та маси в кущі 

картоплі середньостиглих сортів, 

% (середнє за 2011-2016 рр.) 

У середньому за 2011-2016 рр. частка впливу сорту на формування 

кількості стебел становила 30,8 %, строків садіння – 40,1 %, глибини загортання 

– 8,1 %. Поєднання впливу сортових особливостей, строків садіння та глибини 

заростання становило 2,0 %, взаємодія сорту, строку садіння – 5,0 %, сорту та 

глибини загортання – 2,0 %. 

Середньопізні сорти за показниками кількості стебел та їх маси були дещо 

нижчими за середньоранні та середньопізні (табл. 2). 

Таблиця 2 

Залежність параметрів рослин середньопізніх сортів картоплі за показниками 

кількості стебел (шт.) та їх біомаси (г) від агробіотехнологічних факторів, 

(сорти, строк садіння, глибина загортання бульб), середнє за 2011-2016 рр. 

Строк 

садіння 

(фактор А) 

Сорт 

(фактор Б) 

Глибина загортання бульб, см (фактор В) Середнє по 

фактору Б 

Середнє по 

фактору А 2-4 6-8 10-12 

кількість та маса стебел, шт., г/на рослині 

шт. г шт. г шт. г шт. г шт. г 

І 

23-25.04 

(контроль) 

Оксамит 6,0 511 6,7 514 6,3 499 6,3 508 

6,0 498 Алладін 5,6 498 6,1 478 5,9 483 5,9 486 

Дар 5,7 503 5,8 505 6,0 491 5,8 500 

Середнє по фактору В 6,2 499 5,8 504 6,1 491 - - - - 

ІІ 

03-05.05 

Оксамит 5,9 486 6,3 512 6,0 514 6,1 504 

5,8 491 Алладін 5,8 493 5,9 507 5,4 489 5,7 496 

Дар 5,4 475 5,5 487 5,7 459 5,5 474 

Середнє по фактору В 5,7 484 5,9 502 5,7 487 - - - - 

ІІІ 

13-15.05 

Оксамит 5,4 439 5,5 486 5,3 477 5,4 467 

5,3 462 Алладін 5,1 429 4,9 452 4,8 485 4,9 455 

Дар 5,7 434 5,4 467 5,2 485 5,4 462 

Середнє по фактору В 5,4 434 5,3 468 5,1 482 - - - - 

НІР0,05 А – 0,07; НІР0,05 Б -0,09; НІР0,05 В – 0,04 

Строк 
садіння (А) 

40,1% 

Сорт (Б) 
30,8% 

Глибина 
загортання 
бульб (В) 

8,1% 

АБ 
5,0% 

АВ 
2,0% 

БВ 
2,0% 

АБВ 
2,0% 

Умови року 
9,0% 

Похибка 
1,0% 
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Встановлено, що кількість та маса стебел рослин на період цвітіння 

картоплі в технології вирощування середньопізніх сортів найкращі за умови 

першого строку садіння (23-25.04) за глибини загортання бульб 6-8 см. У сорту 

Оксамит у середньому за роки на рослині формувались 6,7 шт. стебел з масою 

514 г. У сортах Алладін і Дар ці показники були дещо нижчими і становили 6,1 

та 5,8 шт. стебел з масою 478 г і 505 г відповідно. У середньому за І строку 

садіння (23-25.04) сорти та глибина загортання бульб картоплі показники 

кількості стебел та їх маса становила 5,9 шт. та 497 г. Від ІІ строку садіння (03-

05.05) за сортами і глибиною загортання бульб картоплі середні показники за 

кількістю стебел на рослині становили 5,7 шт. з масою 491 г, нижчі показники 

були від ІІІ строку садіння (13-15.05) – 5,2 шт. у кущі з масою 461 г. 

Результати дисперсійного аналізу доводять, що найбільшою мірою на 

формування кількості та маси стебел у кущі середньопізніх сортів картоплі у 

фазу цвітіння за роки досліджень впливав сорт (фактор Б) – 39,4 %, строк 

садіння (фактор А) – 31,6 %, глибина загортання бульб (фактор В) – 9,0 %, 

взаємодії факторів АБ – 8,0 %, умови року – 7,0 % (рис. 5). 

 

 

Взаємодія факторів 

строку садіння, глибини 

загортання бульб і сорту 

АВС – 2,0 %, взаємодія 

факторів строку садіння і 

глибини загортання (АВ) 

– 1% і поєднання 

факторів глибини 

загортання бульб і сорту 

(БВ) – 1% практично не 

вплинули на зміну цього 

показника. 

Рис. 5. Частка впливу факторів на формування 

кількості стебел та маси в кущі картоплі 

середньопізніх сортів, % (середнє за 2011-2016 рр.) 

За результатами проведеного регресійного аналізу одержано такі 

рівняння апроксимуючої залежності: сорт Диво y = 0,0079x + 5,9338, сорт 

Надійна y = -0,0229x + 6,5191 та сорт Оксамит y = -0,0471x + 6,5617. Дана 

залежність виражається у вигляді лінійної функції та за коефіцієнтом кореляції  

r=65,7-97,0 має тісний зв'язок між названими ознаками. Таким чином, за 

встановленими рівняннями лінійної функції на рівні 95% (p<0,05) можна 

передбачити величину кількості та масу стебел у фазі цвітіння від строків 

садіння насіннєвих бульб картоплі. 

Фактори та частка їх впливу на варіантах досліду, які формували 

кількість стебел у кущі картоплі, показано на рис. 6. Дисперсійний аналіз 

отриманих показників свідчить, що на формування стебел сортів картоплі 

різної стиглості в середньому за роки досліджень найбільший вплив мали 

строки садіння (фактор А), частки яких становили 43,5 %, взаємодія факторів 

строків садіння та сорту (АБ) – 19,6 %, сортові відмінності (Б) – 15,4 %, 

глибина загортання бульб (В) – 5,2 %, взаємодія глибини загортання і строків 

садіння (АВ) – 4,3 %. 

Строк садіння 
(А) 

31,6% 

Сорт (Б) 
39,4% 

Глибина 
загортання 
бульб (В) 

9,0% 

АБ 
8,0% 

АВ 
1,0% 

БВ 
1,0% 

АБВ 
2,0% 

Умови року 
7,0% 

Похибка 
1,0% 
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Взаємодія строків садіння та 

глибини загортання бульб із 

сортовими особливостями (АВС) 

1,0% не мали значного значення 

впливу на зміну показника 

формування стебел у кущі, що 

свідчить про відсутність значних 

відмінностей між сортами різної 

стиглості картоплі в умовах досліду, 

при формуванні даного показника з 

урахуванням взаємодії з факторами, 

що вивчались. 

 
Рис. 6. Частка впливу сорту, строків 

садіння, глибини загортання бульб на 

кількість стебел на кущі картоплі, % 

(середнє за 2011-2016 рр.) 

Особливості росту і розвитку рослин сортів картоплі різних груп 

стиглості. За інтенсивністю проростання «повні сходи» серед досліджуваних 

середньоранніх сортів від першого строку садіння (23-25.04) виділяється глибина 

загортання бульб 2-4 см і складає 33-36 діб. Суттєвою різницею, за даною глибиною 

загортання, не виділяються сорти середньостиглі та середньопізні. Зазначимо, що у 

фазі розвитку «повні сходи», за глибини загортання бульб 10-12 см, у середньоранніх 

сортах становила 37-38 діб, середньостиглих – 38-40 діб і середньопізніх – 37-39діб. 

Період бутонізації рослин картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України 

характеризується підвищеною температурою ґрунту (ІІ-ІІІ декади червня). 

У найбільш несприятливі за зволоженням 2014 і 2015 роки для всіх сортів 

картоплі листковий індекс рослин був набагато нижчий порівняно з іншими 

роками досліджень, проте навіть в умовах цих років максимальна площа 

листків по кожному сорту зафіксована в ІІ (03-05.05) строку садіння з глибиною 

загортання бульб 6-8 см, а серед різних за стиглістю сортів виділяються 

середньоранні Диво – 30,7 тис. м
2
/га та Малинська біла – 31,0 тис. м

2
/га. 

Фотосинтетичний потенціал був близьким як з окремих сортів, так і з кожних 

сортів різної стиглості.  

Відхилення між окремими сортами в середньому за шість років на 

оптимальному варіанті строку садіння 03-05.05 з глибиною загортання бульб 6-

8 см не перевищувало 2,2 млн м
2
/га. На формування величини цього показника 

продуктивності рослин, більший вплив мали строки садіння та глибина 

загортання бульб порівняно з біологічними особливостями сорту. 

У 2014 і 2016 роках, що відзначалися посушливою погодою, показники 

фотосинтетичного потенціалу були найменшими для всіх сортів, проте в 

середньоранніх сортів найсприятливішим за умовами виявився ІІ (03-05.05) строк 

садіння з глибиною загортання бульб 6-8 см у сорту Легенда – 2,2 млн м
2
/га. 

Досліджувані сорти, строки садіння та глибина загортання бульб суттєво 

не впливали на зміну показника чистої продуктивності рослин картоплі і в 

середньому вона становила 7,1-8,3 г/ м
2
/добу.  

 

Отже, від зростання фотосинтетичного потенціалу чиста продуктивність 

фотосинтезу зменшується, що негативно позначається на продуктивності 

рослин загалом, тому потрібно формувати таку величину цих показників 
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43,5% 

Сорт (Б) 
15,4% Глибина 

загортання 
бульб (В) 

5,2% 

АБ 
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АВ 
4,3% 

БВ 
2,0% 

АБВ 
1,0% 

Умови року 
8,0% 

Похибка 
1,0% 
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фотосинтетичної діяльності, за якої досягається максимальна урожайність 

бульб, незалежно від сортів картоплі різних груп стиглості. 

Взаємозв’язок між чистою продуктивністю фотосинтезу та 

фотосинтетичним потенціалом у сортах різних груп стиглості залежно від 

строків садіння та глибини загортання бульб упродовж шести років досліджень 

подано на рис. 7 і 8.  

фотосинтетичний потенціал  

 

чиста продуктивність фотосинтезу  

Рис. 7, 8. Залежність показників фотосинтетичного потенціалу та чистої 

продуктивності фотосинтезу від сортів різних груп стиглості ІІ (03-05.05) 

строку садіння і глибини загортання бульб (6-8 см), середнє за 2011-2016 рр. 

Отже, можна зробити висновок, що на формування фотосинтетичного 

потенціалу і чисту продуктивність фотосинтезу значний вплив мають біологічні 

особливості сорту, строки садіння та глибина загортання бульб. Регулювання 

величин фотосинтетичного потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу є 

одним із найбільш ефективних шляхів управління продуктивністю рослин картоплі. 

Оцінка продуктивності хлорофілу в листках рослин картоплі. Результати 

дисперсійного аналізу отриманих даних свідчать, що головний вплив на показники 

вмісту хлорофілу в листках картоплі пізньостиглих сортів за роки досліджень мали: 

сорти (фактор Б) – 36,4 %, строки садіння (фактор А) – 24,3 % (рис. 9). 

 

Взаємодія строків 

садіння і сорту (фактор АБ) 

– 14,5 %, взаємодія строків 

садіння, глибини загортання 

і сорту (фактор АБВ) – 

4,4 %, взаємодія строків 

садіння і глибини загортання 

(фактор АВ) – 4,0 %. 

У рослин картоплі 

сортів різної стиглості 

кількість хлорофілу і його 

продуктивність  

Рис. 9. Частки впливу факторів на вміст хлорофілу 

в листках картоплі пізньостиглих сортів, % 

(середнє за 2011-2016 рр.) 

підтверджується значними коливаннями залежно від їх біологічних 

особливостей факторів зовнішнього середовища – строків садіння, глибини 

загортання бульб та погодно-кліматичних умов вирощування. Отже, правильне 

і своєчасне застосування агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення 
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продуктивності хлорофілу при вирощуванні картоплі, сприяє значному 

підвищенню врожаю і покращення його якості. 

Формування врожаю сортів картоплі різних груп стиглості залежно 

від строків садіння та глибини загортання бульб. Найвище значення 

показника врожайності бульб спостерігалось на варіантах від І (23-25.04) та ІІ 

(03-05.05) строків садіння (табл. 3).  

Таблиця 3 

Урожайність сортів картоплі різної групи стиглості залежно від строків 

садіння та глибини загортання бульб, т/га (середнє за 2011-2016 рр.) 
Строк 

садіння 
(фактор А) 

Сорт 
(фактор Б) 

Глибина загортання бульб, см 
(фактор В) 

Середнє по 
фактору Б 

Середнє по 
фактору А 

2-4 6-8 10-12 

І 
(23-25.04) 
(конгтроль) 

середньоранні  

40,6 

Диво 45,1 46,8 44,3 45,4 
Легенда 39,3 41,6 38,4 39,8 

Малинська біла 42,2 43,5 41,6 42,4 
середньостиглі  

Віра 33,2 34,7 32,5 33,5 
Слов’янка 41,4 42,6 40,8 41,6 
Надійна 48,5 49,7 46,2 48,1 

середньопізні  
Оксамит 33,4 34,7 32,5 33,5 
Алладін 35,2 36,8 34,8 35,6 

Дар 44,3 46,2 43,7 44,7 
Середнє по фактору В 40,2 41,8 39,4 - 

ІІ 
(03-05.05) 

середньоранні  

37,0 

Диво 42,1 43,5 40,9 42,2 
Легенда 37,7 38,4 35,4 37,2 

Малинська біла 38,9 40,1 37,7 38,9 
середньостиглі  

Віра 30,8 31,2 29,9 30,6 
Слов’янка 33,7 34,5 32,6 33,6 
Надійна 44,9 46,3 43,5 44,9 

середньопізні  
Оксамит 30,6 31,9 29,8 30,8 
Алладін 33,3 34,5 32,7 33,5 

Дар 42,2 43,0 40,6 41,9 
Середнє по фактору В 37,1 38,2 35,9 - 

ІІІ 
(13-15.05) 

середньоранні  

35,3 

Диво 41,9 42,6 39,3 41,3 
Легенда 35,7 36,3 33,1 35,0 

Малинська біла 35,2 36,4 32,9 34,8 
середньостиглі  

Віра 29,4 30,8 28,5 29,6 
Слов’янка 32,1 33,3 31,7 32,4 
Надійна 42,9 44,8 41,9 43,2 

середньопізні  
Оксамит 29,7 30,4 28,5 29,5 
Алладін 31,3 33,5 31,1 32,0 

Дар 40,3 41,2 38,6 40,0 
Середнє по фактору В 35,4 36,6 34,0 - 

НІР 0,05 -3,23 - фактор А – строк садіння; НІР 0,05 - 4,38 - фактор Б - сорт; НІР 0,05 -0,68 - 

фактор В - глибина загортання бульб 



17 
 

Найвищу врожайність бульб картоплі отримано на варіанті з І строку 

садіння (23-25.04) за сортами: середньоранні Диво – 45,4 т/га, Малинська біла – 

42,4 т/га; середньостиглі Надійна – 48,1 т/га і Слов’янка – 41,6 т/га; 

середньопізні Дар – 44,7 т/га і Алладін – 35,6 т/га. 

Аналіз показників урожайності окремо за сортами свідчить, що 

незалежно від строків садіння бульб та глибини загортання в середньому, за 

роки досліджень, найбільш високопродуктивними були середньоранні сорти. 

Так, за першого строку сівби врожайність становила (23-25.04) 42,5 т/га, 

другого – 39,4 т/га, третього – 37,0 т/га. 

Математичними розрахунками встановлено, що залежність величини 

врожаю бульб картоплі від строків садіння в середньораннього сорті Диво 

описується у вигляді апроксимуючої функції y = -2,1x + 47,1. Встановлено 

залежність величини врожаю бульб картоплі середньораннього сорту Диво від 

глибини загортання y = -2,05x2 + 7,45x + 37,6. 

У сорту Легенда рівняння апроксимуючої залежності врожайності від строків 

садіння y = -2,35x + 41,967 свідчить: коефіцієнт детермінації (R
2
) = 99,6% при p < 

0,05 лінія апроксимації є статистично достовірною на рівні 95%. Залежність 

величини врожаю бульб картоплі від строків садіння в середньоранньому сорті 

Малинська біла описується у вигляді апроксимуючої функції y = -3,8x + 46,3. При 

p<0,05 лінія апроксимації статистично достовірна на рівні 97%. Коефіцієнт 

детермінації (R
2
) становить 0,9979 і рівняння пояснює 99 % варіації залежної 

змінної. Залежність величини врожаю від глибини загортання бульб у сорті Віра 

описується рівнянням апроксимації y = -1,4x2 + 5,2x + 27,3 та пояснює 86,3% 

варіації змінної (R
2
)=0,8625 і при р<0,05 лінія апроксимації є статистично 

достовірна на рівні 94,7%. Залежність величини врожаю бульб картоплі від строків 

садіння середньостиглого сорту Слов'янка описується у вигляді апроксимуючої 

функції y = -5,3x + 46,867. При р<0,05 лінія апроксимації статистично достовірна на 

рівні 95%. Коефіцієнт детермінації (R
2
) становить 0,8404 і рівняння пояснює 84,0% 

варіації залежної змінної. У середньостиглому сорті Надійна рівняння 

апроксимуючої залежності врожайності від строків садіння y = -2,45x + 50,3 

пояснює 97% варіації залежної змінної, про що свідчить коефіцієнт детермінації 

(R
2
)=0,9697, при p < 0,05 лінія апроксимації є статистично достовірною на рівні 

98,2%. Рівняння апроксимуючої залежності величини врожаю бульб картоплі 

середньостиглого сорту Оксамит залежно від глибини згортання бульб y = -2,1x + 

35,333 пояснює 97,6% варіації залежної змінної, на що вказує коефіцієнт 

детермінації (R
2
)=0,9539, і при р<0,05 лінія апроксимації є статистично достовірною 

на рівні 96,7%. У сорті Алладін рівняння апроксимуючої залежності врожайності 

від строків садіння y = -1,85x + 37,367 пояснює 99,3% варіації залежної змінної, про 

що свідчить коефіцієнт детермінації (R
2
)=0,9939, і при р<0,05 лінія апроксимації є 

статистично достовірна на рівні 99%. У сорті Дар рівняння апроксимуючої 

залежності врожайності від строків садіння y = -2,35x + 46,9 пояснює 98,7% варіації 

залежної змінної, про що свідчить коефіцієнт детермінації (R
2
)=0,9879, і при р<0,05 

лінія апроксимації є статистично достовірна на рівні 99,0%. 

Розраховані математичні моделі залежності врожайності картоплі від 

строків садіння ти глибини загортання бульб наведено в табл. 4. 
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Таблиця 4 

Математичні моделі залежності врожайності від строків садіння та 

глибини загортання бульб (середнє за 2011-2016 рр.) 
Сорт Рівняння регресії Коефіцієнт детермінації R

2 

середньоранні 

Диво y=40,95-2,12x1+8,22х2 0,59 

Легенда y=35,38-2,07x1+8,15х2 0,60 

Малинська біла y=33,48-3,97x1+16,17х2 0,77 

середньостиглі 

Віра y=28,62-1,97x1+9,06х2 0,63 

Слов’янка y=28,50-4,83x1+20,18х2 0,70 

Надійна y=43,06-2,35x1+9,19х2 0,56 

середньопізні 

Оксамит y=28,90-2,02x1+8,09х2 0,64 

Алладін y=31,20-1,73x1+7,17х2 0,52 

Дар y=39,51-2,42x1+9,62х2 0,68 

Примітка: Y – урожайність, x1– строки садіння, х2 – глибина загортання бульб. 

Отже, проблему підвищення продуктивності картоплі та покращення якості 

можна вирішити шляхом підбору нових високопродуктивних сортів, строків садіння 

та глибини загортання бульб.  

Дисперсійний аналіз 

отриманих даних засвідчив (рис. 

10), що на формування врожайності 

рослин картоплі в середньому за 

2011-2016 рр. найбільший вплив 

мали строки садіння (А), частка 

яких становила 35,3 %, сортові 

особливості (Б) – 28,1 %, глибина 

загортання (В) – 10,4 %, взаємодія 

сорту і строків садіння (АБ) – 6,8 %, 

строки садіння і глибина загортання 

бульб (АВ) – 5,1 %.  

 
Рис. 10. Частка впливу сорту, строків садіння, 

глибини загортання бульб на врожайність, % 

(середнє за 2011-2016 рр.) 

Дослідженнями встановлено тісну кореляційну залежність між строками садіння, 

глибиною загортання, сортами та врожайністю бульб картоплі r = 0,98 (рис. 11). 

 
Рис. 11. Кореляційно-регресійна залежність між урожайністю бульб картоплі та 

строками садіння, (середнє за 2011-2016 рр.) 
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Згідно з проведеним аналізом кореляційних зв'язків між продуктивністю та 

елементами структури врожаю бульб картоплі встановлено у всі роки тісний 

позитивний зв'язок між урожайністю бульб та кількістю стебел на кущі (табл. 5).  

Таблиця 5 

Параметри варіабельності сортів картоплі залежно від строків садіння 

(середнє за 2011-2016 рр.) 

Сорт 

Х  
середня 

урожайні

сть, т/га 

R 

розмах 

варіа-

ції, т/га 

s 

середньо-

квадратичне 

відхилення 

s
2 

диспер-

сія 

V, % 

коефі-

цієнт 

варіації 

bi 

пластич

ність 

Qd 
2 

стабільні

сть 

Ранг 

за зівстав-

ленням 

bi та Qd 
2
 

середньоранні 

Диво 42,9 4,2 2,21 4,89 5,15 -0,43 0,88 1 

Легенда 37,3 4,7 2,35 5,54 6,32 -0,42 0,85 2 

Малинська біла 38,7 7,6 3,80 14,47 9,83 -3,80 0,73 3 

середньостиглі 

Віра 31,2 4,0 2,07 4,27 6,62 -2,00 0,86 2 

Слов’янка 36,3 10,6 5,78 33,42 15,94 -5,30 0,80 3 

Надійна 45,4 4,9 2,49 6,19 5,48 -2,45 0,86 1 

середньопізні 

Оксамит 31,1 4,2 2,15 4,62 6,91 -2,10 0,86 2 

Алладін 33,7 3,7 1,86 3,44 5,51 -1,85 0,90 3 

Дар 42,2 4,7 2,36 5,59 5,60 -2,35 0,86 1 

За нашими розрахунками, відповідно до значень коефіцієнту варіації (V, 

%), який характеризує ступінь мінливості ознаки (V<10% – низька мінливість, 

V=10-20% – середня, V>20% – висока), найвища мінливість показника 

врожайності спостерігалась у сорті Слов’янка – V= 15,94% з показником 

вирівнювання 10,6 т/га. Решта сортів мали низький коефіцієнт варіації зміни 

урожайності залежно від впливу умов навколишнього середовища. Дані сорти 

добре реагували на покращення умов вирощування та неістотно знижували 

продуктивність у лімітованих умовах зони. 

Важливими для картоплі є господарська цінність сорту та реалізація 

генетичного потенціалу, що характеризує коефіцієнт агрономічної стабільності (Qd
2
). 

Найбільш цінними для вирощування є сорти різної стиглості, коефіцієнт стабільності 

яких перевищує 0,7%. Проведений аналіз засвідчив, що всі досліджувані сорти за 

даним показником є цінними для господарств регіону (Qd
2
=0,73-0,90). 

За методикою Еберхарта-Рассела з вивчення параметрів екологічної 

пластичності та стабільності, згідно з якою сума квадратів взаємодії кожного 

сорту з умовами навколишнього середовища ділиться на дві частини – лінійний 

компонент регресії (bi) та нелінійна частина, що визначається середнім 

квадратичним відхиленням від лінії регресії. Варіант стабільності показує, 

наскільки надійно сортозразок картоплі відповідає тій пластичності за оцінкою, 

згідно з коефіцієнтом регресії bi. Більше значень коефіцієнта регресії вказує на 

більшу норму реакції сортозразка, а наближення його до нуля свідчить про 

незначний вплив лімітуючих факторів. 

У наших дослідженнях високою пластичністю вирізнялись сорти 

Слов’янка, Малинська біла та Дар, коефіцієнти регресії (bi) яких становили 
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відповідно 5,30, 3,80 та 2,35. Сорти Диво та Легенда, згідно з розрахованими 

параметрами регресії (bi=0,42 та 0,43), погано реагували на зміну чинників 

довкілля. Усі досліджувані сорти характеризуються від’ємними значенням 

коефіцієнтів пластичності, що свідчить про негативний вплив на їх 

продуктивність певних біотичних та абіотичних факторів. 

 

ОЦІНКА ЯКОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ СОРТІВ РІЗНОЇ 

СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 

Вміст сухої речовини в бульбах картоплі. Як свідчать результати наших 

досліджень, найвищий вміст сухих речовин у бульбах середньоранніх сортів картоплі 

має Диво – 24,56% та Малинська біла –24,67%, дещо менше значення дослідженого 

показника виявлено в сорті Легенда – 23,84%. У розрізі років найвищий вміст сухої 

речовини спостерігали в 2015 році, що характеризувався найменшою кількістю опадів 

на час вегетації рослин, з гідротермічним коефіцієнтом 1.1. У сортах середньоранньої 

групи в 2015 році цей показник у сорті Диво становив 24,86%, сорті Легенда – 24,97%, 

сорті Малинська біла – 24,72%. У середньостиглих сортах найвищий вміст сухих 

речовин був в сорті Віра – 24,81%, найменший у сорті Слов'янка – 23,68%, з-поміж 

років також виділявся 2015 рік. Серед сортів середньопізньої групи в середньому за 

роки досліджень виділявся сорт Алладін та Дар із показниками вмісту сухої речовини 

в бульбах картоплі 24,90% і 24,02% відповідно. 

Вміст крохмалю в бульбах картоплі. За результатами визначення вмісту 

крохмалю в бульбах сортів різної стиглості картоплі, як і слід було очікувати, 

найвищий показник якості виявлено у посушливих 2014-2015 роках, а найменший 

– у найбільш сприятливих за зволоженням роках. Так, у 2014-2015 роках вміст 

крохмалю в бульбах середньоранніх сортів становив: Диво – 24,6% і 24,8%, 

Легенда – 17,1% і 17,3%, Малинська біла – 16,0% і 16,7%. Аналогічні показники 

вмісту крохмалю в бульбах отримано і в групі середньостиглих сортів. З 

найвищим вмістом крохмалю також вирізнялися посушливі 2014-2015 роки – в 

сорті Віра вони були 17,9% і 18,5%, Слов'янка – 18,4% і 18,7%, Надійна – 14,8% і 

15%; у середньопізніх сортах Оксамит показники становили 14,1% і 14,8%, 

Алладін – 21,3% і 21,8%, Дар – 17,3% і 17,8% відповідно. 

Вміст аскорбінової кислоти в бульбах картоплі. Аналізуючи сорти за 

вмістом аскорбінової кислоти і за їх стиглістю, зауважимо, що в сортах 

середньоранньої групи в середньому за 6 років досліджень було 16,43 мг %, 

тоді як у середньостиглих сортах – 17,76 мг %, що на 1,33 мг % вище. 

Найменший вміст вітаміну С в бульбах картоплі спостерігали у пізньостиглих 

сортах – 15,23 мг %, що в порівнянні із середньоранніми на 1,20 мг % нижче. 

Залежність вмісту азотистих речовин в бульбах картоплі від впливу 

умов погоди. Якісний склад білкового і небілкового азоту в бульбах картоплі сортів 

різної стиглості є постійною ознакою сорту і практично не змінювався під впливом 

факторів зовнішнього середовища в роки проведення досліджень. Проте кількісний 

склад їх може змінюватися, що підтверджено нашими спостереженнями. 

Найбільший вміст білкового азоту в середньому, за роки досліджень, спостерігався у 

середньостиглих сортах – 1,141%, низький показник білкового азоту в бульбах 

визначено в середньоранніх сортах – 1,013%. Найбільший вміст білкового азоту був 
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у 2011 році а в середньому за сортами становив 1,161%. 

Вплив умов вирощування на харчову цінність бульб картоплі. 

Найважливішим у зміні смакових якостей бульб картоплі є сорт, який 

обумовлює різний смак через наявність амінокислот і цукрів. Із високими 

смаковими якостями середньоранніх сортів вирізняється Диво – 4,8 бала, із 

нижчими показником сорт Малинська біла – 4,3 бала; серед років із 

нагромадженням цих показників виділяються 2012 і 2016. У бульбах картоплі 

середньостиглих сортів найвищий показник виявився у сорті Віра – 4,9 бала,  у 

сорті Надійна – 4,1 бала. Найбільш сприятливими умовами для сорту Віра були 

2012, 2013 і 2015 роки із високими смаковими якостями бульб – 4,3 бала. Щодо 

середньопізніх сортів, то показники смакових якостей у середньому за 6 років 

становили – сорт Оксамит – 4,6, Алладін – 4,7 і Дар – 4,8 бала. 

 

НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНА БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ 

КАРТОПЛІ РІЗНОЇ ГРУПИ СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД НАПРЯМКУ РЯДКІВ 

Залежність площі листкової поверхні у рослин картоплі від напрямку 

розміщення рядків в агрофітоценозі. Розміщення рядків орієнтовно Пн.-Пд. 

сприяло формуванню фітоценозу дещо більшої площі листкової поверхні порівняно 

з тими дослідними ділянками, де рослини розміщувались за напрямком Сх.-Зх. 

Закономірність впливу розміщення рядків в агрофітоценозі за напрямком Пн.-

Пд. і Зх.-Сх., що встановлена для середньоранньої та середньостиглої картоплі 

підтверджена аналогічно і в сортах середньопізньої групи стиглості. В експеримент 

були залучені сорти Оксамит, Алладін і Дар. У варіанті Пн.-Пд. у 2013 р. площа 

листкової поверхні сорту Оксамит становила до настання цвітіння 28.7 ± 0.08 тис. 

м
2
/га, під час цвітіння – 30.4 ± 0.1109 і на період припинення ростових процесів 

стебел – 26.67 ± 0.155 тис. м
2
/га. У варіанті Зх.-Сх. у порядку цих же фенофаз 

встановлено такі результати –  27.2 ± 0.197, 29.2 ± 0.168, 26.05 ± 0.166 тис. м
2
/га. 

Аналіз даних на оцінку достовірності отриманих параметрів різниць  

площі листкової поверхні сорту Алладін у варіанті Пн.-Пд. порівняно з 

варіантом Зх.-Сх. дає підстави стверджувати, що упродовж трьох років 

порівнювані показники належали до різних статистичних груп, а саме – різниці 

за своїми значеннями були достовірними на рівні 95% більше імовірності. 

Формування величини показника фотосинтетичного потенціалу. 

Показники фотосинтетичного потенціалу зростають до періоду цвітіння – 

припинення росту стебел. У перший період (сходи – початок цвітіння) при 

розміщенні рядків із Півночі на Південь найвищі показники фотосинтетичного 

потенціалу рослин картоплі в середньоранніх сортах мали Легенда і Малинська біла 

– 1,5 млн. м
2
/га, у середньостиглих Надійна – 1,4 млн. м

2
/га і середньопізніх Оксамит 

– 1,4 млн. м
2
/га. Дещо нижчі показники встановлено для сорту Диво 

(середньоранній) – 1,4 млн. м
2
/га, сортах Віра і Слов’янка (середньостиглі) – 1,3 млн. 

м
2
/га і сорті Алладін (середньопізній) –1,2 млн. м

2
/га. При розміщенні рядків із 

Заходу на Схід показники фотосинтетичного потенціалу істотно відрізнялись від 

напрямку рядків з Півночі на Південь. Так, із середньоранніх сортів виділялися 

Легенда і Малинська біла – 1,3 млн. м
2
/га, із середньостиглих Віра – 1,4 млн. м

2
/га, із 

середньопізніх сорти Оксамит і Дар  – 1,2 млн. м
2
/га. 
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Чиста продуктивність фотосинтезу залежно від напрямку розміщення 

рядків в агрофітоценозі. Визначаючи показники чистої продуктивності рослин 

сортів картоплі від розміщення рядків в агрофітоценозі з Півночі на Південь у 

перший період (сходи – початок цвітіння) найвищі показники встановлено у 

середньораннього сорту Диво – 7,4 г/м
2
/добу, середньостиглого Слов’янка – 7,6 

г/м
2
/добу і середньопізнього сорту Дар – 7,4 г/м

2
/добу. Від напрямку рядків із Заходу 

на Схід найвищі показники чистої продуктивності цього ж періоду розвитку рослин 

у середньоранніх сортах мала Легенда (7,0 г/м
2
/добу), середньостиглих – Слов’янка  

(7,3 г/м
2
/добу) і середньопізніх – Оксамит (6,9 г/м

2
/добу).  

Урожайність бульб картоплі залежно від сортових особливостей та 

напрямку розміщення рядків в агрофітоценозі. За результатами досліджень 

встановлено, що сортові особливості картоплі, а також напрямок рядків садіння 

вплинули на урожайність (табл. 6). 

Таблиця 6 

Урожайність бульб картоплі залежно від сортових особливостей та 

напрямку рядків, т/га 

Сорт 
(фактор А) 

Рік Середнє за 
2013-2015 рр. 2013 2014 2015 

Напрямок рядків (фактор Б) 
Пн.-Пд. Зх.-Сх. Пн.-Пд. Зх.-Сх. Пн.-Пд. Зх.-Сх. Пн.-Пд. (Б1) Зх.-Сх. (Б2) 

середньоранні 
Диво (к*) (А1) 43,1 42,8 37,8 36,8 35,5 34,8 38,8 38,1 
Легенда (А2) 34,5 32,9 26,9 25,1 24,7 22,9 28,7 27,0 

Малинська біла (А3) 38,6 37,6 34,3 33,7 32,1 30,6 35,0 34,0 
середньостиглі 

Віра (А4) 32,1 31,8 25,3 24,8 23,7 22,7 27,0 26,4 
Слов’янка (к*) (А5) 36,3 34,5 27,4 25,9 24,5 23,5 29,4 28,0 

Надійна (А6) 40,2 38,9 31,5 30,0 28,9 27,7 33,5 32,2 
середньопізні 

Оксамит (к*) (А7) 29,3 28,6 24,1 23,0 21,8 20,9 25,1 24,2 
Алладін (А8) 33,7 32,1 28,9 26,7 25,7 23,8 29,4 27,5 

Дар (А9) 43,2 42,4 37,2 35,4 34,8 33,5 38,4 37,1 

Примітка: (к)* – контроль, НІР0,05 2013р. – 0,79; 2014 р. – 0,81, 2015 р. – 0,68 

Зазначимо, що врожайність сортів картоплі залежала від напрямку рядків 

Пн.-Пд. у 2013 році найвищу урожайність бульб картоплі отримали від 

середньораннього сорту Диво – 43,1 т/га, середньостиглого Надійна – 40,2 т/га і 

середньопізнього Дар – 43,2 т/га. Проміжне місце за урожайністю займали із 

середньоранніх сортів – Малинська біла (38,6 т/га), середньостиглих – Слов’янка 

(36,3 т/га) і пізньостиглих – Алладін (33,7 т/га). Із найнижчими показниками 

врожайності бульб картоплі із середньоранніх сортів – Легенда (34,5 т/га), 

середньостиглих – Віра (32,1 т/га) і середньопізніх – Оксамит (29,3 т/га). 

За напрямком рядків із Заходу на Схід було встановлено нижчі показники 

врожайності. Так, з-поміж середньоранніх сортів урожайність бульб картоплі сорту 

Диво була нижчою на 0,3 т/га, Легенда – 1,6 т/га, Малинська біла – 1,0 т/га. 

Аналогічні показники і в середньостиглих сортах: Віра – 0,3 т/га, Слов’янка – 1,8 т/га; 

середньопізніх сортах: Оксамит – 0,7 т/га, Алладін – 1,6 т/га, Дар – 0,8 т/га.  

Розміщення рядків картоплі Пн.-Пд. і Зх.-Сх. підтвердили ефективність 

першого варіанта. Це пояснюється тим, що розміщення рядків із Півночі на 
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Південь сприяло збільшенню надходження сонячної енергії до рослин, що 

вплинуло на показники фотосинтетичної продуктивності і надалі на 

врожайність. Напрямок рядків із Заходу на Схід у процесі росту і розвитку 

рослин призводить до затінення рослин одна одною, понижується їх 

фотосинтетична діяльність, що  відповідно і знижує врожайність бульб. 

Використання методу кластерного аналізу дозволяє провести оцінку 

впливу факторів на досліджувані сорти картоплі в комплексі, беручи до уваги 

особливості змін росту та розвитку рослин, фізіологічні аспекти та урожайність 

і якість отриманої продукції (рис. 12).  

Середньоранні сорти Середньостиглі сорти 

Середньопізні сорти 

 

 

 

Рис. 12. Кластеризація сортів картоплі 

за комплексом прояву біологічних 

чинників та урожайності відповідно до 

сортових особливостей та напряму 

рядків 

Дослідження проводили з використанням непарногрупового методу з 

визначенням Евклідових відстаней, кодові позначки досліджуваних варіантів 

наведено в таблиці 6. 

Аналіз кластеру середньоранніх сортів картоплі показує, що є чітке групування 

відповідно до досліджуваного сорту. Тобто, не зважаючи на напрям рядків рослини 

одного сорту формують ідентичну реакцію на дію даного фактору. Так, можна чітко 

визначити кластери які утворені сортами Диво (А1), Малинська біла (А3) та Легенда 

(А2). Причому останній з них найбільш віддалений від двох інших сортів за проявом 

фізіологічних показників та продуктивністю.  

Середньостиглі сорти дещо по іншому реагують на умови вирощування. Так, 

чітко вираженим є кластер сформований сортом Віра (А4). А от о другого кластеру 

примикають сорти Слов’янка (А5) та Надійна (А6). Причому в сорту Надійна 

вирощування рослин з напрямом рядків Пн.-Пд. (Б1) значно відрізняється від напряму 

рядків Зх.-Сх. (Б2). По суті сорт реагує зовсім інакше на такі умови вирощування, що 

дозволяє в певній мірі змінити сортоспецифічну норму реакції рослин  
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В групі середньопізніх сортів не відмічена чітка різниця між досліджуваними 

сортами і усі вони належать до одного кластеру. Однак, рослини сорту Дар (А9) за 

вирощування з напрямом рядків Зх.-Сх. (Б2) реагують не типово і за проявом ознак 

та продуктивністю значно віддалені від інших варіантів досліду.  

Виходячи з вищесказаного не варто нехтувати напрямом рядків за 

вирощування сортів картоплі. Принаймні в групі середньостиглих та середньопізніх 

сортів картоплі визначено сорти Надійна та Дар, що нетипово реагують на зміну 

умов вирощування. Це значить що екологічна пластичність досліджуваних сортів 

має більші межі варіювання ніж інших сортів в межах кожної груп стиглості. 

 

РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН КАРТОПЛІ ПРИ РІЗНИХ 

УМОВАХ ВИРОЩУВАННЯ 

Ріст листків рослин картоплі на різному фоні живлення. Динаміка росту 

листкової поверхні та фотосинтетичного потенціалу в рослин при вирощуванні на 

різних фонах кореневого живлення в період вегетації засвідчила, що із 

підвищенням фону кореневого живлення у рослин картоплі інтенсивніше наростає 

листкова поверхня і фотосинтетичний потенціал, які й забезпечують високий 

урожай. На ділянках досліду з низьким фоном кореневого живлення (без добрив) 

ріст листкової поверхні відбувається повільніше. У цих рослинах зменшується 

фотосинтетичний потенціал і надалі знижується врожайність. 

У рослинах, вирощених на неудобреному варіанті ґрунту, в початковий період 

вегетації асиміляційна поверхня більш інтенсивно наростала при підвищеній вологості 

ґрунту 75-80% від повної вологоємкості. Починаючи з І декади серпня, рослини 

картоплі відставали в рості з вологою ґрунту 60-65% на глибині формування бульб.  

Залежність урожайності бульб картоплі від удобрення. Необхідно 

зазначити, що найбільшу площу листкової поверхні в період вегетації рослини 

сформували при сумісному внесенні гною 40 т/га та мінеральних добрив N120P120K120. 

Так, площа листкової поверхні на високому фоні мінерального живлення у 2015 році 

становила 37,0 тис. м
2
/га, у 2016 р. – 39,9, у 2017 р. – 41,5 тис. м

2
/га. Дещо менші 

значення досліджуваного показника спостерігали на середньому фоні кореневого 

живлення, найменше значення зафіксовано у варіанті без внесення добрив. Сумісне 

внесення в ґрунт гною 40 т/га і помірних норм мінеральних добрив (N60P60K60) також 

забезпечило достатньо високий урожай картоплі в досліді – 31,4 т/га, що  порівняно з 

контролем вище на 5,5 т/га. Найвищий урожай у досліді (36,9 т/га) отримано при 

поєднаному внесенні в ґрунт 40 т/га гною та великих норм мінеральних добрив 

(N120P120K120). У розрізі років найбільш урожайним виявився 2017 рік. Найвищу 

врожайність у досліді отримано в сорті Алладін при сумісному застосуванні 

органічних і мінеральних добрив з нормою 40 т/га гною + N120P120K120 – 38,2 т/га, що 

порівняно з контролем вище на 11,9 т/га.  

Вплив застосування добрив на ріст і продуктивність рослин картоплі. Згідно 

з кореляційно-регресійним аналізом залежності врожайності бульб картоплі від 

внесення добрив y=0,1319x+26.672 і  R
2
=0,9811 (рис.13). 

Отже, поживні речовини у посівах картоплі в умовах Правобережного 

Лісостепу України мають оптимальне значення для процесів росту в порівнянні 

з іншими факторами зовнішнього середовища. 



25 
 

33,8

36

36,8

35,7

35,1

33,8

35,5 35,3
34,9

33,8

34,9 35,1
34,8 34,7

32,2

34,9 34,8

33,8 33,7

32,2

34

34,9

33,8

32,2

32,9 33,1 33,4
33

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

без

обробки

рослин

(к)*

4 4,5 5 без

обробки

рослин

(к)*

1,5 2 2,5 3 без

обробки

рослин

(к)*

2 2,5 3 3,5

Реаком Кристалон особливий Розасоль

Бутонізація Початок висихання бадилля

38,9

43,4

44,5
44,1

38,9

42,9

43,9
43,2

42,9

38,9

41,5
42 42,1

41,7

4040,340,6
39,9

37,8

41,341,5

42,4
41,7

37,8

41,441,6

40,8

37,8

34

36

38

40

42

44

46

б
е

з

о
б

р
о

б
ки 4

4
,5 5

б
е

з

о
б

р
о

б
ки 1
,5 2

2
,5 3

б
е

з

о
б

р
о

б
ки 2

2
,5 3

3
,5

Реаком Кристалон особливий Розасоль

Бутонізація Початок висихання бадилля

 
Рис. 13. Кореляційно-регресійна залежність урожайності бульб картоплі та 

внесення добрив (у середньому за 2015-2017 рр.) 

Тому, покращення умов завдяки живленню азотом і зольними 

елементами, а також шляхом правильного застосування добрив є одними з 

найбільш вагомих факторів підсилення ростових процесів, розвитку і як 

наслідок – збільшення врожайності картоплі. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ 

РОСЛИН КАРТОПЛІ МІКРОДОБРИВАМИ 

Динаміка нагромадження маси бульб картоплі. Аналізуючи показники 

нагромадження сирої маси бульб картоплі, виявили найвищий рівень 

продуктивності рослин в обох досліджуваних сортах Алладін і Дар де 

проведено підживлення Реакомом і Кристалоном особливим (рис. 14).  

сорт Алладін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

сорт Дар 

Рис. 14. Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на нагромадження маси 

бульб картоплі, т/га (середнє за 2015-2017 рр.) 

Позакореневе підживлення Реакомом із нормою внесення 4,50 л/га 

достовірно збільшувало аналізований показник відносно контролю, на період 

бутонізації. У сорті Алладін він складав 34,8 т/га, у сорті Дар – 41,6 т/га. 

Підживлення мікродобривами Розасоль норми застосування 3,00 кг/га 

підвищило накопичення маси бульб на період бутонізації на 1,2 т/га сорту 

Алладін та на 2,5 т/га сорту Дар. 

Частка впливу факторів позакореневого застосування мікродобрив (фактор А) 

становила 4,1 %, норми їх внесення (фактор Б) – 8,6 %, сорту (фактор В) – 68,9 %. 

Частка впливу умов року – 10,5 % а інших неврахованих факторів склала 0,6 %. 
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Нагромадження сухої речовини в листках і бульбах картоплі. Як 

свідчать результати досліджень, позакореневе підживлення рослин картоплі 

мікродобривами Реаком, Кристалон особливий і Розасоль підвищує вміст сухої 

речовини в бульбах сортів Алладін і Дар. Найвищий показник вмісту сухої 

речовини зафіксовано внаслідок обприскування рослин сорту Алладін 

мікродобривом Реаком у фазу бутонізації 12,7% із нормою 4,50 кг/га, що в 

порівнянні з контрольним варіантом більший на 1,9%.  

При настанні фази початку відмирання бадилля також виявлено 

підвищення вмісту сухої речовини у сорті Алладін – на 1,4% більше контролю. 

Аналогічний показник і у сорту Дар на цьому самому варіанті, він становив у 

фазі бутонізації – 13,4%, фазі початку відмирання бадилля – 16,1%, що 

перевищувало контрольний варіант на 1,2% і 0,7% відповідно. 

Позакореневе підживлення мікродобривами Реакому і Кристалону 

особливо сприяло підвищенню вмісту сухої речовини в бульбах картоплі. Для 

застосування мікродобрива Кристалон найкращою нормою внесення 

встановлено 2,50 кг/га. У сорті Алладін вміст сухої речовини при настанні фази 

бутонізації – 11,9%, на контролі – 10,8 %, що на 1,1 % вище. На початку 

відмирання бадилля ці показники відповідно були за норми мікродобрива (2,50 

кг/га) 15,2% на контрольному варіанті 14,2%, що на 1% вище. 

Аналогічні показники були у сорту Дар зі встановленою нормою 2,50 

кг/га. У фазі бутонізації вміст сухої речовини становив 12,8%, на контролі – 

12,1 %, на початку відмирання бадилля – 15,9%, на контролі – 15,4%.  

Урожайність бульб картоплі залежно від позакореневого підживлення 

мікродобривами. У середньому за роки досліджень від позакореневого підживлення 

Реакомом найвищу врожайність бульб сорту Алладін отримали від норми внесення 

4,50 л/га – 39,9 т/га, що на 5,1 т/га більше порівняно з контрольним варіантом. 

Аналогічні показники були в сорті Дар: у середньому за три роки отримали 

врожайність 41,9 т/га, на цьому ж варіанті – 4,50 л/га, що вище контролю на 4,0 т/га. 

Від обробки рослин мікродобривом Кристалон особливий, також зафіксовано 

підвищення врожайності. Найбільш ефективною нормою виявилась 2,50 кг/га, у 

сорті Алладін в середньому за три роки отримали врожайність 38,3 т/га, що 

перевищує контроль на 3,7 т/га, сорті Дар – 41,1 т/га, більше на 3,9 т/га відповідно. 

Високі показники врожайності бульб були від позакореневого підживлення 

мікродобривом Розасоль, із досліджуваних варіантів найбільш ефективною нормою 

встановлено 2,50 кг/га. Так, у сорті Алладін в середньому за 2015-2017 роки 

експериментальних досліджень урожайність бульб картоплі становила 39,3т/га, що 

більше на 6,0 т/га контрольного варіанту. Показники врожайності бульб сорту Дар 

були аналогічними і становили 39,7 т/га, що вище контролю на 4,6 т/га.  

Проаналізовані дані на основі використання кореляційно-регресійного 

методу показали залежність рівня врожайності бульб картоплі від 

позакореневого підживлення мікродобривами (рис. 15).  

Одержані показники врожайності бульб картоплі та величини норм внесення 

мікродобрив свідчать про те, що найбільш ефективними для позакореневого 

підживлення є Реаком – 4,50 л/га, Кристалон – 2,50 кг/га, Розасоль – 2,50 кг/га.  
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Рис. 15. Кореляційно-регресійна модель залежності врожайності бульб картоплі 

від норм мікродобрива, (середнє за 2015-2017 рр.) 

Кореляційно-регресійні моделі залежності врожайності бульб картоплі 

становили – y = 0,475x
2 
+ 3,355x + 33,47, y= 0,1786x

2 
+ 1,9214x + 33,85, y= 0,7143x

2 

+ 4,9257x + 29,61, вони показували форму тісного зв’язку які стверджують 

оптимізацію технології. 

Якісні показники бульб картоплі залежно від факторів дослідження, 

включених в експеримент. Застосування мікродобрив (Реаком, Кристалон 

особливий і Розасоль) у позакореневому підживленні рослин сортів Алладін і 

Дар сприяло нагромадженню вмісту сухої речовини в бульбах порівняно з 

контрольним варіантом досліджень. Результати аналізів бульб свідчать, що 

вміст сухої речовини від підживлення Реакомом варіював у межах сорту 

Алладін від 23,52% до 24,99% 25,00% на варіанті зі внесенням мікродобрива з 

нормою 4,50 л/га, у сорті Дар показники відповідно становили 23,18% і 24,78%. 

Найвищим вмістом характеризуються варіанти застосування мікродобрива 

Реаком за норми 4,50 л/га, в середньому за три роки у сорті Алладін цей 

показник склав 24,55% і Дар – 24,34%. Проміжне місце посідали норми 

мікродобрив 4,00 л/га і 5,00 л/га зі вмістом сухої речовини у сорті Алладін 

24,28% і 24,35%, Дар – 24,04% і 23,99% відповідно. 

У проведенні досліджень важливим показником у застосуванні мікродобрив 

при позакореневому підживленні рослин картоплі є вміст крохмалю в бульбах. 

Найвищим вмістом крохмалю характеризувався варіант із позакореневим 

застосуванням мікродобрив Реакому. Так, у сорті Алладін в середньому за роки 

досліджень найвищий показник зафіксовано від обробки рослин з нормою 

мікродобрив 4,50 кг/га, де вміст крохмалю становив 21,7%, тоді як на 

контрольному варіанті тільки 20,3%. Аналогічні показники і в сорті Дар (середній 

за три роки) – 17,5%, на контролі – 16,3%. Мікродобрива Кристалон особливий і 

Розасоль також підвищували вміст крохмалю в бульбах картоплі. Найвищі 

показники сортів Алладін і Дар були від норми Кристалону особливого – 2,50 

кг/га, Розасоль – 2,50 кг/га. За цієї норми внесення, бульби мали підвищений вміст 

крохмалю  від Кристалону особливого – 21,9%; Розасоль – 21,6%, а на контролі 

сорт Алладін – 17,8% і 16,8% відповідно сорт Дар. 

Серед мікродобрив у позакореневому підживленні рослин картоплі 

вирізняється Реаком. Із варіантів найбільш ефективною встановлена норма 4,50 
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л/га. Вміст вітаміну С у бульбах картоплі сортів Алладін і Дар відповідно складав в 

середньому за три роки 16,6 мг/100 г і 14,9мг/100 г сирої маси. Із застосуванням 

Кристалону особливого і Розасоль найбільш ефективна норма становила 2,50 кг/га. 

Кореляційна залежність між основними ознаками рослин картоплі. 

Результати досліджень довели, що на середню масу бульб картоплі сорту Алладін 

значно впливала вегетативна маса рослин у період бутонізації –початку в’янення 

бадилля (r=0,82) і середня маса листків (r=+0,80), сорту Дар – (r=+0,78) і (r=+0,84). 

Серед біохімічних показників бульб картоплі встановлено пряму сильну залежність 

вмісту сухої речовини від вмісту крохмалю у сорті Алладін (r=+0,88) і  сорті Дар 

(r=+0,87). Встановлено тісний позитивний кореляційний зв'язок між вмістом вітаміну 

С і сухої речовини в бульбах – r=+0,93 та r=+0,70 відповідно. 

На основі проведених розрахунків у досліджуваних сортах встановлено 

високу пряму кореляційну залежність між середньою масою бульб картоплі та 

виходом товарної продукції після зберігання (r=0,71). 

 

ВОДНИЙ РЕЖИМ ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ ПРОДУКТИВНОЇ 

ВОЛОГИ І ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ РОСЛИН КАРТОПЛІ 

Особливості водного режиму картоплі залежно від врожайності. У 

ранньостиглих сортів картоплі забезпеченість вологою великою мірою залежала від 

опадів і температури в червні та липні, середньо- і пізньостиглих – у липні та серпні.  

У дослідженнях з визначення вмісту форм води в ґрунті для рослин картоплі, 

які росли за різних глибин загортання бульб, одержані дані свідчать, що рослини, 

які мали глибину загортання 10-12 см, упродовж вегетаційного періоду формували 

в своїх клубнях більш високий вміст загальної і вільної води та менше зв’язаної, 

порівняно з тими, що росли на меншій глибині. Показники різниці за вмістом 

загальної води у цих рослин були незначними, особливо в денні години, а за 

вмістом вільної води вони були вищими. Так, при визначенні форм води 30.07 о 

15
00

 було встановлено, що різниця за вмістом загальної води в рослинах становила 

лише 5,4 %, тоді як за вмістом вільної води різниця складала 2,6%.  

Витрати води рослинами картоплі. Добре розвинені рослини картоплі 

витрачали за вегетаційний період значно більше води порівняно зі 

слаборозвиненими, проте, порівнюючи витрати води рослинами із величиною 

його врожаю, спостерігали зворотну закономірність (табл. 7). 

Таблиця 7 

Витрати води однією рослиною картоплі сорту Оксамит за вегетаційний 

період залежно від її маси (середній за 2015-2017 рр.) 

Маса рослини, г Маса бульб, г 
Витрати води за 

вегетаційний період, л 

Витрати води на 1 г 

сирої маси бульб, мг 

44 349 34,0 96 

570 450 37,8 82 

670 551 43,0 76 

740 610 44,9 72 

1340 808 58,0 73 

1590 1153 83,1 72 

2239 1356 99,0 73 
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Отже, із підвищенням рівня врожайності витрати води стають більш 

економними. Це підтверджується і витратами води на формування одиниці 

сирої маси бульб картоплі. 

Витрати води рослинами здебільшого залежали від ступеня кількості 

листків у них. Чим більше співвідношення надземної частини до бульб, тим 

більше рослини витрачали води. У зв’язку з цим, на створення одиниці 

листкової маси картоплі потрібно більше води ніж на одиницю бульб.  

 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 

Економічна ефективність. У середньому, за досліджуваними елементами 

технології вирощування картоплі, найефективнішим серед середньоранніх сортів 

картоплі є сорт Диво – рівень рентабельності вирощування бульб даного сорту в І 

(23-25.04.) строк садіння на глибину загортання 6-8 см становив 227,32%. Зауважимо, 

що  собівартість 1 т картоплі досліджуваного сорту склала 1069,29 грн. Легенда та 

Малинська біла забезпечили також високий рівень рентабельності – 200,9 та 

210,76%, а собівартість 1 т картоплі цих сортів була 1163,16 та 1126,26 грн. 

Серед середньостиглих сортів економічно ефективним виявився сорт Надійна, 

висаджений у І (23-25.04.) строк садіння і глибини загортання насіння 6-8 см, з рівнем 

рентабельності 224,86%, собівартість 1 т бульб – 1077,4 грн. Серед середньопізніх 

сортів вирізнився сорт Дар із І (23-25.04.) зі строком садіння і глибиною 6-8 см, 

собівартість становила 1079,05 грн. з рівнем рентабельності 224,36%. 

Серед досліджуваних варіантів максимальну ефективність забезпечило 

висаджування картоплі з напрямком рядків із Півночі на Південь середньораннього 

сорту Диво – за врожайності 38,8 т/га собівартість бульб становила 1224,12 грн/т. з 

рівнем рентабельності 185,92%. Натомість вирощування даного сорту на ділянці з 

напрямком рядків із Заходу на Схід дало дещо нижчий рівень економічного ефекту – 

182,08%. Аналогічна закономірність спостерігалась і в інших досліджуваних сортах.  

З поміж варіантів, які вивчалися, максимальну ефективність забезпечувала 

посадка середньостиглих сортів за умов внесення добрив нормою (фон + 40 т/га гною + 

N120P120K120). Збільшення рівня врожайності відносно контролю даних варіантів складав 

2,4-10,0 т/га у середньоранніх сортах, 2,1-9,6 т/га у середньостиглих сортах та 3,2-11,0 

т/га у середньопізніх сортах. При цьому виробничі витрати знаходились у межах 

41767,51-50705,22 грн/га, 41863,02-50768,89 і 41385,47-50386,85 грн/га відповідно.  

Аналізуючи дані виконаних розрахунків, найоптимальнішого 

економічного ефекту при вирощуванні картоплі сорту Алладін було досягнуто 

при обробці рослин картоплі у фазі бутонізації розчином мікродобрива Реаком 

у дозі 4,5 л/га. Собівартість 1 т бульб за цим варіантом склала 1181,01 грн, 

рівень рентабельності становив 173,33%. При обробці рослин картоплі 

розчином мікродобрива Кристалон особливий, найефективнішим виявилася 

норма внесення 2,5 кг/га, собівартість склала 1217,22 грн за 1 т бульб за рівня 

рентабельності 166,52%. Застосовуючи розчин мікродобрива Розасоль у нормі 

2,5 кг/га, було отримано врожай бульб із собівартістю 1184,63 грн за 1 т та 

рівнем рентабельності 163,88%. Дана норма застосування розчину 

мікродобрива Розасоль є найбільш економічно обґрунтованою. 
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Застосування розчину мікродобрива Реаком у дозуванні від 4 до 5,5 л/га 

дало можливість додатково одержати прибуток у розмірі від 5757,09 до 9281,88 

грн на 1 га посадкової площі. Використання розчину препарату Кристалон 

особливий у дозуванні 1,5-3 кг/га дало змогу отримати додатково прибуток у 

сумі від 3041,62 до 5234,76 грн на 1 га, а застосування розчину мікродобрива 

Розасоль у дозуванні 2-3,5 кг/га забезпечило отримання додаткового прибутку в 

розмірі від 2545,45 до 3898,11 грн на 1 га.  

Аналогічні показники економічної ефективності застосування 

мікродобрив засвідчено й у вирощуванні середньопізнього сорту Дар. 

Енергетична оцінка технології вирощування картоплі. Розрахунки 

вказують на зростання коефіцієнта енергетичної ефективності за умов 

вирощування картоплі на вищих показниках фону кореневого живлення. Так, 

при вирощуванні бульб на високому фоні 40 т/га гною + N120P120K120 значення 

коефіцієнта було високим та становило 3,52, на середньому фоні 40 т/га гною + 

N60P60K60 цей показник був вище середнього – 3,08. Вирощуючи картоплю на 

низькому фоні без використання мінеральних та органічних добрив, коефіцієнт 

енергетичної ефективності набув середнього значення 2,89 за рахунок високих 

поживних властивостей ґрунту дослідної ділянки. 

Розраховані значення коефіцієнта енергоефективності при обробці рослин 

картоплі сорту Алладін розчинами мікродобрив Реаком у дозі 4,5 л/га, 

Кристалон особливий у дозі 2,00 кг/га та Розасоль у дозі 2,50 кг/га були 

найвищими і становили відповідно 3,42, 3,28 та 3,24, тобто значення 

коефіцієнта енергоефективності були вищі від контролю. 

Визначені нами коефіцієнти енергоефективності при обробці рослин 

картоплі сорту Дар розчинами мікродобрив мали високі значення. Найвищий 

коефіцієнт енергетичної ефективності був досягнутий при обробці рослин 

розчином мікродобрива Реаком у дозі 4,50 л/га, він складав 4,26. 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі показано багаторічні результати та теоретичне 

обґрунтування біологічних і технологічних факторів в період вегетації рослин 

сортової інтенсивної технології вирощування картоплі в умовах Правобережного 

Лісостепу України. Встановлено залежності умов росту і розвитку та 

продуктивності різних за стиглістю сортів картоплі і відповідно врожайності та 

якості бульб. Виділено найбільш перспективні сорти, виявлено кращі строки 

садіння, глибина загортання бульб, напрямок рядків в агрофітоценозі, фон органо-

мінерального живлення, ефективність застосування мікродобрив у 

позакореневому підживленні. Показано водоспоживання рослин та 

фотосинтетичну діяльність. Це дало підстави для наступних висновків: 

1. Сорти за біологічними особливостями є важливим чинником з’явлення 

дружніх сходів, формування кількості та маси стебел, маси бульб у кущі які були 

ефективним фактором і резервом підвищення врожайності картоплі. Строки 

садіння, глибина загортання бульб, фони мінерального живлення, застосування 

позакореневого підживлення впливали на ріст і розвиток, формування 

агрофітоценозу, урожайності та якості вирощеного врожаю бульб. Садіння в 
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другій декаді травня (13-15.05) переважно призводило до зниження дружніх 

сходів, зменшення формування кількості та маси стебел, маси бульб на рослині. 

2. Висока схожість встановлена за умови сходів (03-05.05) ІІ строку 

садіння середньоранніх сортів – 92,1%, середньостиглих – 93,7%, 

середньопізніх – 93,9%. Строки садіння, глибина загортання бульб, сорти 

визначили стеблоутворювальну здатність насіннєвих бульб. У фазу цвітіння 

кількість стебел на рослині середньоранніх сортів становила 5,5 шт. з масою 

487 г. Для середньостиглих і пізньостиглих сортів виділявся І ( 23-25.04) строк 

садіння, у фазу цвітіння в середньому на рослині формувалось стебел – 6,1 шт. з 

масою 524 г і 5,9 шт. з масою 497 г відповідно.  

3. Найбільш коротким періодом від садіння до кінця вегетації рослин для 

середньоранніх сортів вирізняється І строк (23-25.04) при  глибині загортання бульб 2-4 

см: сорт Легенда – 97 днів, Диво – 98 днів і Малинська біла – 108 днів. Зі збільшенням 

глибини загортання бульб (6-8 і 10-12 см) тривалість періоду  вегетації була більшою – 

сорт Диво – 103-109 днів, Легенда – 101-114 і Малинська біла – 114-128 днів. Тривалість 

вегетаційного періоду середньостиглих сортів становила – Віра за глибини загортання 

бульб 2-4 см – 107 діб, 6-8 см – 119 днів, 10-12 см – 121 день, сорт Слов’янка – 112, 125 і 

126 днів, сорт Надійна – 121,126 і 128 днів відповідно. Аналогічні закономірності 

тривалості вегетаційного періоду за строками садіння фазами росту і розвитку рослин та 

вегетаційного періоду встановлені для середньопізніх сортів. 

4. Високі показники фотосинтетичної діяльності встановлено від І строку 

садіння (23-25.04) сорту Дар – у фазі бутонізації на глибині загортання бульб 2-4 

см становила 22,3 мг СО2 за 1 годину на 1дм
2
 поверхні листків, 6-8 см – 22,7 і 10-

12 – 23,4 мг СО2 за 1 годину на 1дм
2
 поверхні листків. У фазі розвитку рослин – 

початок всихання бадилля – ці показники зменшились практично вдвічі.  

5. Найшвидші темпи формування площі листкової поверхні в роки 

досліджень були на початку вегетації рослин, особливе місце мали ранньостиглі 

сорти Диво за умови (03-05.05) ІІ строку садіння та глибини загортання 6-8 см – 

30,7 тис. м
2
/га і сорту Малинська біла – 31,0 тис. м

2
/га. Середньостиглий сорт 

Віра від І (23-25.04) строку садіння за глибини 2-4 см – 26,4 тис. м
2
/га, Слов'янка 

від ІІ (03-05.05) строку з глибиною загортання 6-8 см – 27,4 тис. м
2
/га і сорт 

Надія – 30,7 тис. м
2
/га. Показники площі листкової поверхні в середньопізніх 

сортах також відповідали ІІ (03-05.) строку садіння за глибини 6-8 см і становили 

в сорті Оксамит – 29,9 тис. м
2
/га, Алладін (І – 23-25.04, глибина 2-4 см) – 28,4 

тис. м
2
/га, Дар (ІІ – 03-05.05, глибина 6-8 см) – 31,7 тис. м

2
/га.  

6. Нагромадження хлорофілу в листках рослин картоплі залежало від сорту 

картоплі. З підвищеними показниками від І (23-25.04) строку садіння і глибиною 

загортання бульб 10-12 см у фазі цвітіння були зі середньостиглих сортів Віра – 2,63 

мг/га сирої маси, середньопізніх Оксамит – 2,65 мг/га сирої маси; з ІІ строку садіння 

(глибини загортання 10-12 см) були середньостиглий сорт Віра – 2,67 мг/га сирої 

маси і середньопізній Дар – 2,64; з ІІІ строку (13-15.05) мали середньостиглий сорт 

Віра – 2,64 і середньопізній Алладін –2,59 мг/г сирої маси. 

7. За показниками врожайності на варіантах глибини загортання бульб 

кращою була – 6-8 см. Найвищу врожайність бульб картоплі визначено в 

середньому за сортами різної стиглості від І (23-25.04) строку садіння – 40,6 
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т/га, від ІІ (03-05.05) та ІІІ (13-15.05) строків  - це 37,0 та 35,2 т/га, що на 3,4 та 

5,4 т/га нижче порівняно з І строком садіння (23-25.04). Серед середньоранніх 

сортів виділявся сорт Диво з урожайністю 45,4 т/га, середньостиглих – Надійна 

(48,1 т/га) і середньопізніх – Дар (44,7 т/га). 

8. Найбільш інтенсивне нагромадження сухої речовини в бульбах картоплі 

сортів різних груп стиглості, розпочиналося з фази бутонізації, проте з розвитком 

рослин стає більш вираженим із найвищим показником вмісту сухої речовини із 

середньоранніх сорт Диво: у листках – 23,8%; стеблах – 13,95%; бульбах – 23,83%. 

Із групи середньостиглих сорт Віра – у листках – 24,00%; стеблах – 14,05%; бульбах 

– 24,81%; середньопізніх сорт Алладін із цим показником у листках – 24,35%, 

стеблах – 24,55%, бульбах – 24,17%. Нагромадження вмісту крохмалю в бульбах 

картоплі також залежало від застосування елементів технології, факторів 

вегетації та сортів різної стиглості. З найвищими показниками вмісту крохмалю 

в бульбах серед середньоранніх сортів виділявся сорт Диво – 24,0%, 

середньостиглих Слов’янка – 18,7 % та середньопізніх Алладін – 21,8%. 

9. Вивчення впливу розміщення рядків в агрофітоценозі із Заходу на Схід і з 

Півночі на Південь фотосинтетична діяльність залежала від їх напрямку та сортових 

особливостей у період росту і розвитку впродовж вегетації. Також напрямок рядків 

впливав на врожайність бульб картоплі, кращим виявилися вони від садіння бульб 

картоплі із Півночі на Південь у порівнянні з напрямком із Заходу на Схід: відмічено 

перевищення у сорті Диво на 0,3 т/га, Легенда – 1,6 т/га, Малинська біла – 1,0 т/га 

(середньоранні), Віра – 0,3 т/га, Слов’янка – 1,8 т/га (середньостиглі), Оксамит – 0,7 

т/га, Алладін – 1,6 т/га, Дар – 0,8 т/га (середньопізні). 

10. Рослини картоплі з більш високим фоном кореневого живлення (фон 

+ 40 т/га гною + N120P120K120) відзначаються інтенсивністю росту листкової 

поверхні. Від проведених вимірювань показника величина бадилля на рослинах 

складало 39,64% від маси куща, у той час як із середнього (фон + 40 т/га гною + 

N60P60K60) і низького (без внесення добрив) фону живлення – 42,18% і 43,40%. 

Внаслідок цього відносна облистяність у кущів з високим фоном (фон + 40 т/га 

гною + N120P120K120) була менша в порівнянні із середнім (фон + 40 т/га гною + 

N60P60K60) і низьким (без внесення добрив) живленням.  

11. Із внесенням тільки органічних добрив (40 т/га) для всіх сортів картоплі 

різної стиглості дало збільшення врожаю середньоранніх сортів – 2,4 т/га, 

середньостиглих – 2,1 т/га та середньопізніх – 3,2 т/га, а сумісне внесення 

органічних і мінеральних добрив з нормою фон+N120+P120K120 дало підвищення 

урожайності середньоранніх сортів – 10,0 т/га, середньостиглих – 9,6 т/га, 

середньопізніх – 10,0 т/га. Зі збільшенням норм мінеральних добрив при достатній 

вологості ґрунту покращувалася інтенсивність росту та врожайність бульб картоплі.  

12. Позакореневе підживлення рослин картоплі мікродобривами сприяло 

збільшенню біомаси листків у першій половині вегетації середньопізніх сортів 

Алладін і Дар, особливо з фази бутонізації до початку всихання бадилля. 

Найвищий показник (51,1-51,4 т/га та 53,4-54,5 т/га відповідно) виявлено від 

позакореневого підживлення мікродобривами Реаком і Кристалон особливий із 

нормою внесення 4,5 л/га та 2,50 кг/га. 
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13. Стимуляція наростання асиміляційної поверхні та інтенсивність 

фотосинтезу відображалося на активності формування маси бульб картоплі. 

Найвищий рівень продуктивності рослин спостерігався у сортах Алладін і Дар 

на варіантах з підживлення мікродобрива Реаком та Кристалон особливий з 

нормою застосування 4,50 л/га та 2,50 кг/га, це також сприяло підвищенню 

врожайності сорту Алладін – 39,9 т/га та 38,3 т/га, сорту Дар – 41,9 та 41,1 т/га.  

14. Серед років з підвищеною температурою і малою кількістю випадання 

опадів у вегетаційний період для всіх сортів різної стиглості виділяюлися 2014 і 2015 

роки з такою врожайністю бульб картоплі – сорт Легенда – 32,1 т/га, Диво – 33,5 т/га, 

Малинська біла – 38,6 т/га (середньоранні), Віра – 29, 5 т/га, Слов'янка – 29,5 т/га і 

Надійна – 33,4 т/га (середньостиглі), а для середньопізніх із низькою врожайністю 

для сорту Оксамит (29,5 т/га) був 2014 рік, сорту Алладін (29,5 т/га) – 2016 рік. 

15. За найвищими показниками сонячної радіації впродовж років дослідження 

виділялися травень, червень, липень і серпень – у 2011 році – 12,7-12,3 ккал. см
2
 на 

хвилину – 2012 р. – 14,9-16,3; 2013 р. – 12,2-13,6, 2014 р. – 16,0-12,1; 2015 р. – 15,2-

15,8; 2016 р. – 10,5-11,8 і 2017 р. – 15,0-15,7 ккал. см
2
 на хвилину. Серед місяців з 

найвищими показниками сонячної радіації були червень і липень у 2014 році – 17,7 

ккал. см
2
 на хвилину і липень 2012 року – 16,3 ккал. см

2
 на хвилину. За середніми 

показниками сумарної сонячної радіації спостерігався 2012 рік – 107,0, 2013 р. – 

104,2, 2015 р. – 100,2 і 2017 р. – 101,3 ккал. см
2
 на хвилину. 

16. Вивчення зв'язку між кількістю опадів та інтенсивністю росту рослин 

картоплі та врожаю протягом усього вегетаційного періоду з низькою абсолютною 

вологістю повітря 9,9% було особливе у 2015 році. Середні показники врожайності 

бульб – для середньоранніх сортів – 34,7 т/га, середньостиглих – 30,9 т/га, 

середньопізніх – 30,6 т/га. Найкращий показник врожайності за середньої 

абсолютної вологості повітря за вегетаційний період 12,1% виявився у 

середньоранніх сортах 2017 р. – 43,3 т/га, середньостиглих 2011 р. і 2012 р. – 41,1 і 

41,0 т/га, середньопізніх 2012 р. – 37,6 т/га. 

17. Найкраща продуктивність картоплі формувалася за вологості в період 

з’явлення сходів до бутонізації у межах 70-75%, від бутонізації до початку 

всихання бадилля – 80-85%. У ранньостиглих сортах це великою мірою 

залежало від опадів і температури в червні та липні, середньостиглих і 

пізньостиглих – у липні та серпні. Вміст форм води на різній глибині 

загортання бульб впродовж вегетаційного періоду був оптимальний у рослин із 

глибиною загортання 10-12 см, у своїх органах вони мали більш високий 

відсоток загальної та вільної води і менше зв'язаної, в порівнянні з рослинами з 

меншою глибиною. Дефіцит загальної води був більшим у рослин за глибини 

загортання бульб 2-3 см і за дефіцитом вільної та утворенням зв'язаної води в 

денні години окремих років було виявлено зворотну залежність. 

18.  Витрати води однією рослиною картоплі сорту Оксамит за 

вегетаційний період залежали від її маси. Добре розвинені рослини витрачали 

за вегетаційний період значно більше води (99,0 л) ніж слаборозвинені (34,0 л). 

Проте, порівнюючи витрати води рослинами з величиною його врожаю, 

спостерігалася зворотня залежність. Зниження транспіраційного коефіцієнту з 

віком картоплі пов'язане з тим, що в перший період її розвитку інтенсивно 
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наростала надземна маса і на формування одиниці її маси потрібно було більше 

води ніж на одиницю маси бульб.  

19. Розрахунки економічної та енергетичної оцінки ефективності технології 

вирощування картоплі показали, що найвищий рівень рентабельності сортів різних 

за стиглістю від строків садіння та глибини загортання бульб мали середньоранні 

сорти – 227,3% % від І (23-25.04) строку садіння за глибини загортання 6-8 см, 

середньостиглі – 224,8%, середньопізні – 224,3%. Рівень рентабельності 

досліджуваних сортів залежно від розміщення рядків в агрофітоценозі максимальну 

ефективність забезпечено висаджуванням бульб картоплі з напрямком рядків із 

Півночі на Південь. У середньоранньому сорті Диво собівартість бульб становила 

1224,1 грн/т із рівнем рентабельності 185,9%. Від вирощування із напрямком рядків 

із Заходу на Схід рівень рентабельності становив 182,0%. Аналогічна тенденція 

спостерігалась і з іншими досліджуваними сортами.  

20. Для визначення ефективності застосування добрив враховано приріст 

врожаю, отримано прибуток з 1 га – 62873 грн за високого фону, середнього 

фону – 37511,5 грн, окупності додаткових витрат за високого фону живлення – 

3,43 грн/1 грн та 3,08 грн/1 грн низького фону, що свідчить про високу 

економічну доцільність цього технологічного заходу. При застосуванні 

мікродобрив у позакореневому підживленні рослин картоплі найвищий рівень 

рентабельності становив для сорту Алладін від обробки рослин мікродобривом 

Реаком дозою 4,5 л/га – 173,3%. Від обробки рослин картоплі мікродобрива 

Кристалон особливий із дозою застосування 2,5 кг/га собівартість склала 1211,2 

грн із рівнем рентабельності 166,5%. Із застосуванням мікродобрива Розасоль у 

дозі 2,5 кг/га отримано собівартість 11,84,6 грн/т і рівнем рентабельності 

163,8%. Найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності був досягнутий від 

обробки рослин розчином мікродобрива Реаком у дозі 4,50 г/га і становив 4,26, 

а мікродобривом Кристалон особливий (2 кг/га) – 4,19, Розасоль (3 кг\га) – 4,00. 

Рекомендації виробництву 

За результатами проведених багаторічних досліджень, аналізом результатів 

виробничої перевірки в агроформуваннях Правобережного Лісостепу України для 

одержання високої врожайності та якісних показників бульб картоплі рекомендується: 

1. За перевагою комплексу біологічних характеристик, біометричних 

показників, урожайності, рівня рентабельності та якості бульб картоплі на 

чорноземі вилугуваному, малогумусному, середньосуглинковому доцільно 

вирощувати сорти картоплі з групи середньоранніх: Диво та Малинська біла, 

середньостиглих – Надійна, Слов'янка та середньопізніх – Дар, Аладдін. 

2. Після збирання та лущення стерні пшениці озимої під зяблеву оранку 

вносити органо-мінеральні добрива 40 т/га гною+ N120P120K120. 

3. Дотримуватись строку садіння бульб картоплі 20-25 квітня, глибини 

загортання 6-8 см при вирощуванні середньоранніх сортів Диво, Малинська біла, 

Легенда, середньостиглих – Надійна, Слов'янка, середньопізніх – Дар, Аладін та 

напрямку рядків рослин картоплі в агрофітоценозі Північ-Південь. 

4. У період бутонізації рослин проводити позакореневе підживлення 

мікродобривами Реаком – 4,50 л/га і Кристалон особливий – 2,50 кг/га.  
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5. Впроваджувати у виробництво доповнені та розроблені нами нові 

елементи сортової технології вирощування картоплі за строками садіння, 

глибиною загортання бульб, застосування рекомендованих доз добрив і 

мікродобрив у позакореневому підживленні рослин для господарств 

Правобережного Лісостепу України. 
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АНОТАЦІЯ 

М’ялковський Р. О. Науково-теоретичне обґрунтування інтенсивної 
технології вирощування картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Подільський державний 

аграрно-технічний університет, МОН України, Кам’янець-Подільський, 2019. 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення та результати 

експериментальних досліджень, які розв’язують важливу науково-практичну проблему 

вивчення елементів сортової технології вирощування і процес росту та розвитку рослин 

картоплі різної стиглості, підвищення їх продуктивності та якості врожаю за сортовою 

оцінкою, строками і глибиною загортання бульб, різними умовами вирощування, 

оцінкою запасів продуктивності вологи і водопостачання рослинами картоплі. 

Встановлено реакцію сучасних сортів картоплі, різних за стиглістю, 

цінними господарськими ознаками та біологічними особливостями, на строки 

садіння, глибину загортання бульб, розміщення рядків відносно напрямку Пн.-

Пд., Зх.-Сх. в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Виявлено особливості росту і розвитку рослин картоплі 

високопродуктивних сортів різних груп стиглості, формування агрофітоценозу 

та продуктивності залежно від досліджуваних чинників. 

Знайдено оптимальне поєднання строків садіння, сортів різних груп 

стиглості та глибини загортання бульб, які б забезпечили максимальну 

врожайність із високими показниками якості. 

Обґрунтовано ефективність мікродобрив за умови застосування 

позакореневого підживлення рослин картоплі в технології вирощування. 

Здійснено економічну, енергетичну оцінку вирощування картоплі 

залежно від елементів технології та умов вирощування. 

Ключові слова: картопля, сорт, глибина загортання, строки садіння, 

фон живлення, мікродобрива, водоспоживання, урожайність, продуктивність, 
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рентабельність, економічна та енергетична ефективність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мялковский Р. А. Научно-теоретическое обоснование интенсивной  технологии 

выращивания картофеля в условиях Правобережной Лесостепи Украины. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.09 – растениеводство. – Подольский государственный 

аграрно-технический университет МОН Украины, Каменец-Подольский, 2019.  

В диссертации приведены теоретическое обобщение и результаты 

экспериментальных исследований, которые решают важную научно-практическую 

проблему изучения элементов технологии выращивания и процесс роста и развития 

растений картофеля различной спелости, повышение их производительности и 

качества урожая по сортовой оценке, сроками и глубиной заделки клубней, 

различными условиями выращивания, оценке запасов продуктивной влаги и 

водоснабжения растений картофеля.  

Установлена наиболее высокая дружность всходов от ІІ (03-05.05) срока 

посадки среднеранних сортов – 92,1%, среднеспелых – 93,7%, среднепоздних – 

93,9%. Среди сроков посадки выделяется ІІІ (03-05.05) срок для среднеранних 

сортов. В фазу цветения количество стеблей на растении составила 5,5 шт. с 

массой 487 г. Для среднеспелых и позднеспелых сортов выделяется I (23-25.04) 

срок посадки и в фазу цветения в среднем на растении сформировалось стеблей 

– 6,1 шт. с массой 524 г и 5,9 шт. с массой 497 г соответственно. Таким 

образом, выращивание различных по спелости сортов картофеля наиболее 

соответствует конкретным природно-климатическим условиям выращивания, 

биологическим особенностям и другими факторами, которые важны в 

появлении дружных всходов, формировании количества и массы стеблей, 

является важным резервом повышения урожайности клубней картофеля. 

Быстрые темпы формирования площади листовой поверхности в годы 

исследований были в начале вегетации растений и особое место занимали 

раннеспелые сорта. Среднеспелые и позднеспелые сорта картофеля по 

показателям площади листовой поверхности были несколько ниже. 

Фотосинтетический потенциал и показатели чистой продуктивности 

растений были близки для всех групп спелости сортов и на оптимальном 

варианте сроков посадки 03-05.05 с глубиной заделки клубней 6-8 см не 

превышали 2,2 млн м
2
/га, 7,1 до 8,1 г/м

2
 в сутки чистой продуктивности. 

Самая высокая урожайность клубней картофеля определена в среднем по 

сортам различной спелости от I (23-25.04) срока посадки – 40,6 т / га, II (03-

05.05) и III (13-15.05) сроков составила – 37,0 и 35,2 т/га, что на 3,4 и 5,4 т/га 

ниже по сравнению с первым сроком посадки (23-25.04). Среди среднеранних 

сортов выделяется сорт Диво с урожайностью 45,4 т/га, среднеспелых  

Надежная – 48,1 т/га и среднепоздних Дар – 44,7 т/га. 

Наиболее интенсивное накопление сухого вещества в клубнях по всем 

сортам разной спелости начинается с фазы формирования бутона, однако с 

развитием растений становится еще более выраженным с высокими показателями 

содержания сухого вещества.  
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Направление посадочных рядов влияет на урожайность клубней 

картофеля, лучшими они оказались от посадки клубней картофеля с Запада на 

Восток по сравнению с направлением Север-Юг: превысило у сорта Диво на 0,3 

т/га, Легенда – 1,6 т/га, Малинская белая – 1,0 т/га (среднеранние), Вера – 0,3 

т/га, Славянка – 1,8 т/га (среднеспелых), Оксамыт – 0,7 т/га, Алладин – 1,6 т/га, 

Дар – 0,8 т/га (среднепоздних) соответственно. 

Растения картофеля с более высоким фоном корневого питания (фон + 40 т/га 

навоза + N120P120K120) отмечаются интенсивностью роста листовой поверхности. От 

проведенных измерений показателя величины ботвы на растениях составляет 39,64% 

от массы куста после чего, из среднего (фон + 40 т/га навоза + N60P60K60) и низкого 

(без внесения удобрений) фона питания 42,18% и 43,40%.  

Также важным показателем по формированию урожая картофеля 

является фотосинтетическая деятельность – основной показатель в 

формировании урожая клубней картофеля. 

Внекорневая подкормка растений картофеля микроудобрениями способствует 

увеличению биомассы листьев в первой половине вегетации среднепоздних сортов 

Алладин и Дар, особенно с фазы формирования бутона до начала усыхания ботвы.  

Расчеты экономической и энергетической оценки эффективности технологии 

выращивания картофеля показали, что самый высокий уровень рентабельности 

сортов различных по зрелости установлен в среднеранних сортов – 227,3% от I (23-

25.04) срока посадки на глубину заделки 6-8 см, среднеспелых – 224,8%, 

среднепоздних – 224,3%. В среднераннего сорта Диво себестоимость клубней 

составила 1224,1 грн./т с уровнем рентабельности 185,9%. От выращивания с 

направлением рядов с Запада на Восток уровень рентабельности составил 182,0%. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и по другим исследуемым сортам. 

Ключевые слова: картофель, сорт, глубина заделки, сроки посадки, фон 

питания, микроудобрения, водопотребление, урожайность, производительность, 

рентабельность, экономическая и энергетическая эффективность. 

ANNOTATION 

          Myalkovsky R.O. Scientific and theoretical substantiation of potato cultivation intensive 

technology in the conditions of the Right Bank Forest-steppe of Ukraine. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Agricultural Sciences, specialty 

06.01.09. – Plant Production. – Podilsky State Agrarian Technical University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kamyanets-Podilsky, 2018. 

 In the dissertation the theoretical generalization and results of experimental 

researches, which solve an important scientific and practical problem of studying the 

elements of cultivation technology and the process of growth and development of 

potato plants of different ripeness, increase their productivity and harvest quality by 

variety grade, rows and depth of tubers wrapping, different conditions of cultivation, 

estimation of reserves of moisture and water supply of potatoes are shown. 

It has been set the reaction of modern potatoes varieties by different ripeness 

with valuable economic features and biological peculiarities on the terms of planting, 

depth of tubers wrapping , placement of rows relative to the direction of North-South, 

East-West in the conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. 

The features of growth and development of potato plants of highly productive 
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varieties of different ripeness groups, formation of agrophytocenosis and productivity 

depending on the investigated factors are revealed. 

The optimal combination of planting terms, varieties of different groups of 

ripeness and depth of tubers wrapping was found that would provide maximum yield 

with high quality indices. 

The efficiency of microfertilizers based on the application of foliar fertilization 

of potato plants in cultivation technology is substantiated. 

An economic, energy assessment of potato cultivation has been carried out, 

depending on the elements of the technology and the conditions of cultivation. 

Key words: potato, variety, wrapping depth, terms of planting, nutrition 

background, microfertilizer, water consumption, yield, productivity, profitability, 

economy and energy efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


