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Постановка проблеми. На Півдні при вирощу-

ванні картоплі волога є основним обмежуючим фак-
тором для збільшення продуктивності рослин. Гідро-
термічний коефіцієнт в Степу не перевищує 0,9, в 
Південному Степу – 0,6-0,7. Це означає, що у вигляді 
опадів випадає тільки 60-70% вологи, що випарову-
ється. Тому без використання зрошення практично 
неможливо отримувати стабільні врожаї продукції [1]. 

Питання удобрення картоплі залежно від при-
родної родючості ґрунту, особливостей сорту та 
інших умов, достатньо висвітлене в наукових працях. 
Вважається, що 50% приросту врожаю належить 
саме добривам. Ефективне використання добрив 
при вирощуванні картоплі завжди було актуальним. 
Різні ґрунти потребують відповідних доз мінеральних 
речовин в залежності від наявних запасів у ґрунті та 
його рН. Дослідами доведено, що для чорноземів і 
темно-каштанових ґрунтів найкращим поєднанням є 
NPK 1:1:1 [2]. Однак, недостатньо вивченим залиша-
ється питання оптимального застосування добрив 
при вирощуванні картоплі на краплинному зрошенні 
у жорстких кліматичних умовах півдня України. 

Стан вивчення проблеми. За вегетаційний 

період рослини картоплі витрачають велику кількість 

води, але тільки незначна її частина (до 0,5%) вико-
ристовується на формування маси рослини, а решта 
випаровується. На 1 га посадок картоплі за вегета-
ційний період випаровується 2000-4000 м

3 
води, в 

тому числі рослиною – 40%, ґрунтом – 60%. На 
утворення одиниці сухої маси організму картопля 
витрачає 280-450 одиниць води [3]. Нестача води 
чинить дуже серйозний вплив на врожайність бульб 
картоплі та їх якість, що пояснюється, зокрема, сла-
бо розвиненою кореневою системою [4]. Оптималь-
на вологість ґрунту для формування високого вро-
жаю змінюється в залежності від родючості і механі-
чного складу ґрунту, сонячного освітлення, темпера-
тури повітря, особливостей сорту. Наприклад, на 
суглинкових ґрунтах вона повинна бути на 5-10%, 
глинистих – на 20-25% нижчою, ніж на супіщаних [5].  

На початковому етапу хімізації, коли вартість 
туків та ПММ була порівняно невеликою, застосову-
вали подвійні та потрійні дози добрив. Тепер же, в 
основному, досліди направлені на встановлення 
найбільш економних та ефективних шляхів викорис-
тання мінеральних добрив. Вони впливають на ряд 
параметрів рослини. Це фотосинтетична діяльність 
та площа листя; висота та кущистість; урожай та 
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його якість; вміст нітратів у бульбах та ураженість 
хворобами; виродження та ін.  

Зрошення створює умови для повної віддачі 
добрив, а ті, в свою чергу, підвищують ефективність 
зрошення. Наприклад, за результатами багаторічних 
досліджень в умовах Молдови прибавка врожаю 
бульб від внесення добрив без зрошення становила 
лише    3 ц/га, на фоні поливів – 25, від зрошення без 
добрив – 82, від сумісної дії добрив та зрошення – 
107 ц/га.  

При застосуванні краплинного зрошення ство-
рюється можливість безпосереднього забезпечення 
рослин водою та елементами живлення. Цей спосіб 
дозволяє найбільш економно витрачати поливну 
воду при локальному зволоженні ґрунту, він простий 
в експлуатації, не потребує планування площ і може 
забезпечити зрошення на схилах, тобто без великих 
економічних витрат отримувати високу продуктив-
ність рослин. Краплинне зрошення дозволяє підтри-
мувати вологість кореневмісного шару під час веге-
таційного періоду на оптимальному рівні без значних 
її коливань, характерних для всіх інших способів 
зрошення [6]. 

Завдання і методика досліджень. Завданням 

досліджень було вивчення технологічного процесу 
вирощування картоплі за краплинного зрошення в 
умовах Південного Степу; закономірностей водного, 
поживного режимів ґрунту; показників росту, розвитку 
рослин та формування урожаю картоплі весняного 
садіння залежно від елементів технології поливу та 
способів внесення добрив.  

Дослід закладався методом розщеплених діля-
нок. Сорт Кобза. Ділянки першого порядку мали 
посадкову площу 98 м

2
 , облікову – 49 м

2
, другого – 

14 і 7 м
2
, чотирирядкові. Повторність чотириразова. 

Площа живлення 70 см х 25 см. Польові, лаборатор-
ні та аналітичні дослідження виконувались протягом 
2013-2015 рр. в Інституті зрошуваного землеробства 

НААН України, розташованого на правому березі 
р. Дніпро в зоні Інгулецької зрошувальної системи. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представле-
ний темно-каштановим залишково-солонцюватим 
середньосуглинковим за гранулометричним складом 
ґрунтом з вмістом фізичної глини 40,6%. Основна ґрун-
тоутворююча порода – середньосуглинковий лес, зба-
гачений гіпсом та вапном, що залягає на глибині 2,5- 
3,5 м. Добре розвинутий карбонатно-ілювіальний гори-
зонт знаходиться на глибині 64-90 см. 

Дослідження проводились згідно загальнови-
знаних методик і методичних рекомендацій [7-11]. 

Прийнятий режим зрошення 80-80-70% НВ, 
диференційовано за періодами: 

• сходи – бутонізація; 
• бутонізація – цвітіння; 
• цвітіння – відмирання бадилля. 
Фертигація проводилась до фази цвітіння. 
Схема досліду передбачала вивчення та зво-

ложення різних розрахункових шарів ґрунту 0-20; 0-
40; 0-60 см та способів внесення добрив: без доб-
рив, локально при садінні N60P60K60 та розрахункової 
дози добрив на отримання 35 т/га бульб; внесення з 
поливною водою N60P60K60 і такої ж розрахункової 
дози. Для одержання запланованого рівня врожаю 
було внесено 197-212 кг/га азоту в діючій речовині у 
формі нітроамофоски. 

Результати досліджень. Спостереження за 

динамікою накопичення врожаю показали, що на 
кінець цвітіння рослини картоплі, незалежно від 
способу внесення добрив, накопичили 85,5; 87,0 та 
88,2 % кінцевого врожаю за зволоження відповідно 
0-60; 0-40 та 0-20 см шару ґрунту. На неудобреному 
фоні рослини сформували 88,0 % врожаю, за вне-
сення N60P60K60 локально – 84,5 %, з поливною во-
дою – 87,1 %, розрахункової дози локально та з 
поливною водою – 84,9 і 89,9 % у середньому за 
фактором (рис. 1, табл. 1).  

Рисунок 1. Динаміка накопичення врожаю картоплі залежно від умов зволоження та способу 
внесення добрив, 2013-2015 рр.  
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Таблиця 1 – Динаміка накопичення врожаю залежно від зволоження різного шару ґрунту та спосо-
бу внесення добрив, 2013-2015р. 

Умови зво-
ложення 

ґрунту, роз-
рахунковий 

шар, см 
 (фактор А) 
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 (фактор В) 

Урожайність бульб у фазу, т/га % від біологічного урожаю 
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60 

без добрив 1,7 7,6 12,2 19,8 21,8 24,8 6,8 30,6 49,2 79,6 87,6 100 
N₆₀P₆₀K₆₀ локально при садінні 2,9 10,9 17,3 26,5 30,2 35,8 8,0 30,5 48,2 74,1 84,4 100 
N₆₀P₆₀K₆₀ з поливною водою 1,8 9,3 15,4 25,2 27,8 32,5 5,6 28,7 47,5 77,7 85,7 100 
Розрахункова доза на отри-
мання врожаю бульб 35 т/га 
локально при садінні 

3,9 12,0 18,0 25,9 29,3 34,5 11,4 34,8 52,3 75,1 84,8 100 

Розрахункова доза на отри-
мання врожаю бульб 35 т/га з 
поливною водою 

1,9 9,6 15,5 25,5 28,9 34,0 5,7 28,2 45,6 74,9 85,0 100 

40 

без добрив 1,6 8,1 12,8 19,8 21,7 24,5 6,7 33,2 52,2 80,9 88,8 100 
N₆₀P₆₀K₆₀ локально при садінні 1,9 9,3 14,8 24,1 27,9 33,9 5,7 27,6 43,7 71,3 82,5 100 
N₆₀P₆₀K₆₀ з поливною водою 1,8 9,8 15,8 25,1 27,5 31,7 5,6 30,8 49,7 79,1 86,8 100 
Розрахункова доза на отри-
мання врожаю бульб 35 т/га 
локально при садінні 

2,8 10,1 16,2 24,4 28,0 33,2 8,3 30,4 48,6 73,4 84,3 100 

Розрахункова доза на отри-
мання врожаю бульб 35 т/га з 
поливною водою 

3,5 11,7 18,5 29,3 31,9 34,5 10,0 33,9 53,5 84,8 92,4 100 

20 

без добрив 1,5 7,6 11,8 19,0 20,7 23,7 6,5 32,0 50,0 80,2 87,7 100 
N₆₀P₆₀K₆₀ локально при садінні 3,0 10,4 15,9 24,9 27,9 32,2 9,3 32,4 49,5 77,5 86,6 100 
N₆₀P₆₀K₆₀ з поливною водою 2,6 9,4 15,3 24,3 27,3 30,7 8,4 30,5 49,9 79,2 88,7 100 
Розрахункова доза на отри-
мання врожаю бульб 35 т/га 
локально при садінні 

3,0 10,9 16,0 23,9 26,6 31,1 9,8 35,0 51,4 76,9 85,7 100 

Розрахункова доза на отри-
мання врожаю бульб 35 т/га з 
поливною водою 

1,6 8,1 14,0 24,3 27,2 29,4 5,4 27,5 47,6 82,5 92,3 100 

 

У середньому за роками досліджень зволожен-
ня 0-60 см та  0-40 см шару ґрунту забезпечило не-
залежно від способу внесення добрив врожай бульб 
32,3 та 31,6 т/га. 

Зменшення розрахункового шару до 0-20 см 
спричинило зниження урожайності при збиранні на 
2,9 т/га або 9,9 %, у порівнянні з 0-60 см. Це стало 
можливим у зв’язку зі зниженням маси товарної 
бульби на 11,2 та 6,3%, у порівнянні з шаром ґрунту 
0-60 та 0-40 см. 

За умови зволоження 0-60 та 0-20 см шару 
ґрунту найвищу урожайність було отримано у 
варіанті з внесенням  N60P60K60 локально при садінні 
– 35,8 та 32,1 т/га. Значна різниця між способами 
внесення добрив за даних умов зволоження була 
відмічена вже при масовій бутонізації. Перевага 
локального внесення N60P60K60 спостерігалась з 
фази масового цвітіння – на 6,7 та 5,9 т/га більше ніж 
у варіанті без добрив, на 1,3 та 0,6 т/га більше 
відносно варіанту з внесенням  такої ж дози з 
поливною водою, на 0,6 та 1,0 т/га  –  відносно 
варіанту з внесенням розрахункової дози локально 
при садінні, на 1,0 та 0,6 т/га – при внесенні її з 
поливною водою. На кінець цвітіння показники 
змінилися, проте загальна тенденція збереглась. 

У варіанті з внесенням N60P60K60 локально при 
садінні за умови зволоження 0-60 та 0-20 см шару 
грунту прибавка відносно інших варіантів при 
збиранні становила: на 11,0 та 8,4 т/га більше ніж у 

варіанті без добрив, відповідно; на 3,3 та 1,4 т/га 
більше відносно  варіанту з внесенням N60P60K60 з 
поливною водою; на 1,3 та 1,0 т/га – відносно 
варіанту з розрахунковою дозою на отримання 
врожаю бульб 35 т/га локально при садінні та на 1,8 
та 2,7 т/га – при внесенні розрахункової дози з 
поливною водою.  

При зволоженні 0-40 см шару ґрунту найвищу 
урожайність було отримано у варіанті з внесенням  
розрахункової дози з поливною водою – 34,5 т/га. 
Перевага розрахункової дози з поливною водою 
спостерігалась від початку бутонізації й протягом усіх 
фаз і до збирання. Найбільше накопичення відносно 
інших варіантів зафіксовано у фазу масового 
цвітіння  – на 9,5 т/га більше ніж у варіанті без 
добрив, на 5,2 т/га більше відносно варіанту з 
внесенням  N60P60K60 локально при садінні, на  
4,2 т/га відносно варіанту з внесенням N60P60K60 з 
поливною водою та на 4,9 т/га при внесенні такої ж 
дози локально при садінні. На кінець цвітіння 
тенденція зберігалась. 

У варіанті з внесенням розрахункової дози з 
поливною водою  за умови зволоження 0-40 см шару 
грунту прибавка відносно інших варіантів становила: 
10,0 т/га більше ніж у варіанті без добрив, 0,6 т/га 
більше відносно  варіанту з внесенням N60P60K60 
локально при садінні, 2,8 т/га більше відносно  
варіанту з внесенням N60P60K60 з поливною водою, 
1,3 т/га відносно варіанту з розрахунковою дозою на 
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отримання врожаю бульб 35 т/га локально при 
садінні.   

При зволоженні 0-60 та 0-20 см шару ґрунту 
спостерігалась явна перевага варіанту з внесенням  
N60P60K60 локально при садінні, різниця між якими 
становила 3,7 т/га. 

Використання добрив забезпечує, в середньо-
му за фактором, суттєву прибавку врожаю 8,5 т/га 
або 25,9 %, у порівнянні з неудобреним фоном, на 
якому врожай формується за рахунок отримання 
бульб меншої маси (110,6 проти 138,9 г). За спосо-
бами внесення добрив урожайність бульб становила 
в середньому за роками – 31,6-33,9 т/га. Аналіз ре-
зультатів досліджень показав, що внесення  
N60P60K60 локально при садінні незалежно від умов 
зволоження забезпечило на 9,6 т/га більший врожай, 
у порівнянні з неудобреним фоном.  

Висновки. При дослідженні способів внесення 

добрив за різних умов зволоження при вирощуванні 
продовольчої картоплі на краплинному зрошенні в 
умовах півдня України максимальну продуктивність 
забезпечило внесення локально мінеральних доб-
рив у дозі N60P60K60 при підтриманні диференційова-
но за періодами росту та розвитку рослин передпо-
ливної вологості ґрунту 80-80-70% НВ в розрахунко-
вому шарі 0-60 см. Собівартість одиниці продукції 
становила 1345 тис. грн/т, рентабельність виробниц-
тва – 160,3%. 
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Постановка проблеми. В останні роки в різних 

країнах світу швидкими темпами розвивається виро-
бництво органічної продукції, що обумовлює необ-
хідність наукового обґрунтування та практичної ре-
алізації біологізованих технологій вирощування. 
Нажаль розвиток цього процесу в Україні традиційно 
відстає від розвинутих країн. Світовий ринок 
пред’являє все більше вимог до органічної рослин-
ницької продукції, проте сучасні інтенсивні технології, 
які поширені в Україні, руйнують екологічну сталість 
навколишнього середовища, виснажують природні 
ресурси, потребують застосування синтетичних 
мінеральних добрив та пестицидів, мають негатив-

ний вплив на здоров’я людини. Тому напрям інтен-
сифікації землеробства не можна визнати перспек-
тивним [1]. Високі і сталі врожаї зернових озимих 
культур передбачають удосконалення технологій 
сільськогосподарського виробництва, оптимізації 
сівозмін, підбору попередників та вдосконалення 
систем обробітку ґрунту. Ці актуальні проблеми до-
цільніше розв’язувати за допомогою введення 
біологізованих елементів технології вирощування 
пшениці озимої в умовах Південного Степу України з 
врахуванням впливу природних умов та агротехно-
логічних факторів як на врожайність, так і на якість 
зерна. 


