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Постановка проблеми. Південь України відно-

ситься до зони сильного виродження картоплі. При 
розмноженні традиційним методом садіння з весни 
у весну зниження продуктивності рослин вже на 
другий рік складає 30-35%, а на третій – більш ніж 
50%. Накопичення вірусної інфекції в садивному 
матеріалі і проявлення ознак хвороб – важлива 
причина виродження картоплі, що прогресує із 
збільшенням вегетативних репродукцій. Це позна-
чається на гальмуванні розвитку рослин, зменшен-
ні продуктивності та погіршенні якості продукції. 
Тому для забезпечення стабільних та високих 
врожаїв картоплі в умовах півдня України доцільно 
використовувати оздоровлений біотехнологічними 
методами посадковий матеріал та вчасно його 
оновлювати [1–12]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Найперспективнішим для отримання необхідної 
кількості оздоровленого вихідного матеріалу і 
включення його в первинне насінництво є вироб-
ництво мікро- та мінібульб, отриманих від мікро-
бульб або рослин in vitro. Це дає змогу уникнути 
переважної більшості недоліків, які притаманні 
іншим методам. За таким показником як цінність 
насіннєвого матеріалу, 15 кг мінібульб еквівалентні 
тонні звичайного насіннєвого матеріалу [13]. 

Проте мінібульби значно різняться за масою, 
що певною мірою впливає на їх продуктивні показ-
ники [14]. У зв’язку з цим постає проблема визна-
чення продуктивних показників різних за масою 
мінібульб та ефективних прийомів залучення їх як 
вихідного матеріалу для насінництва, визначення 
основних технологічних прийомів їх вирощування. 

Мета дослідження: визначити технологічні 

прийоми, що впливають на збільшення коефіцієнту 
розмноження вихідного оздоровленого матеріалу 
картоплі при вирощуванні в первинних ланках 
насінницького процесу.  

Матеріали та методика досліджень. Для ви-

значення найбільш ефективних технологічних 

прийомів вирощування мінібульб в первинних 
ланках насінницького процесу на зрошуваних зем-
лях Інституту зрошуваного землеробства НААН у 
2013–2015 рр. було проведено трифакторний 
дослід. Вивчали продукційні процеси рослин ран-
ньостиглого сорту картоплі Скарбниця з мінібульб 
різної фракції: 10–20, 21–30 та 31–35 мм залежно 
від схеми садіння (70х15, 70х20, 70х25, 70х30 см) 
та удобрення (без добрив, N60P60K60 та N90P90K90). 

Дослідження виконувались згідно загальноп-
рийнятих методик. Для отримання вихідного оздо-
ровленого садивного матеріалу застосовували 
методи термо- та хемотерапії у поєднанні з куль-
турою апікальних меристем згідно «Методичних 
рекомендацій щодо проведення досліджень з 
картоплею» [15], методичних рекомендацій «Оздо-
ровление и ускоренное размножение семенного 
картофеля» [13]. Розмноження вихідного насіннє-
вого матеріалу, одержаного біотехнологічним 
методом та подальше його репродукування здійс-
нювали в польових умовах за просторової ізоляції 
від джерел та переносників фітопатогенів із засто-
суванням афіцидів. Математичну обробку експе-
риментальних даних здійснювали за загальноп-
рийнятими методиками дисперсійного та регресій-
ного аналізу [16, 17]. 

Результати досліджень. Результати проведе-

них досліджень показали, що кореляційна залеж-
ність між урожайністю картоплі з мінібульб та вза-
ємодією досліджуваних факторів за шкалою Чед-
дока дуже висока (R=0,935), але суттєвий вплив на 
рівень отриманого врожаю мали фракційний склад 
садивних мінібульб (парний коефіцієнт кореляції 
становив 0,875+0,083) та удобрення 
(r=0,364+0,160). За даними дисперсійного аналізу 
різні фракції вихідних мінібульб впливали на уро-
жайність картоплі на 67,9%, значно менше – удоб-
рення (14,3%), схема садіння практично не мала 
впливу – 1,8% (рис. 1). 
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Максимальну продуктивність в розсаднику ви-
пробування в умовах зрошення на півдні України 
забезпечило використання садивних мінібульб 
картоплі розміром 21–30 та 31–35 мм. Зростання 
врожайності у порівнянні з садінням мінібульб 
фракцією 10–20 мм становило, відповідно, 1,8 і 2,4 
рази (табл. 1).  

Локальне внесення при садінні мінеральних 
добрив нормою N60P60K60 та N90P90K90 забезпечило 
підвищення продуктивності мінібульб, відповідно, 
на 3,46 та 2,25 т/га або 46,8 та 30,4% у порівнянні з 
неудобреним фоном (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1. Частка впливу удобрення та схеми садіння на урожайність картоплі з мінібульб 

різного фракційного складу, 2013–2015 рр. 

Таблиця 1. Урожайність картоплі з мінібульб різного фракційного складу залежно від удобрення 
та схеми садіння, т/га, 2013–2015 рр. 

Фракційний 
склад мінібульб 

(В) 

Схема садіння 
(С) 

Урожайність, т/га 
Удобрення (А) середня за 

без добрив N60P60K60 N90P90K90 
фракційним 

складом міні-
бульб 

схемою 
садіння 

10–20 

70x15 4,39 6,86 6,17 

5,36 

9,82 

70x20 4,29 6,58 5,37 9,76 

70x25 3,98 5,86 6,04 9,06 

70x30 3,49 5,84 5,48 8,58 

21–30 

70x15 7,59 11,96 10,05 

9,54 

 

70x20 6,70 12,58 11,53  

70x25 6,73 10,30 9,72  

70x30 7,28 10,15 9,85  

31–35 

70x15 11,88 16,06 13,42 

13,01 

 

70x20 12,86 13,95 13,96  

70x25 9,74 16,65 12,48  

70x30 9,87 13,55 11,74  

Середня за удобренням 7,40 10,86 9,65   

Оцінка істотності окремих відмінностей 

НІР05 І 1,70   

НІР05 ІІ 1,68   

НІР05 ІІІ 2,18   

Оцінка істотності відмінностей головних ефектів 

НІР05 А 0,49   

НІР05 В 0,49   

НІР05 С 0,73   

 

Фактор А  

14,3% 

Фактор В  

67,9% 

Фактор С 

1,8% 

Взаємодії АВ 

1,3% Взаємодії АC 

0,4% 

Взаємодії ВC 

0,6% 

Взаємодії АВC 

2,2% 

Залишкове 

11,5% 
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Рисунок 2. Вплив удобрення та схеми садіння на урожайність картоплі з мінібульб різного фра-
кційного складу, 2013–2015 рр. 

 

Максимальний врожай у досліді отримано при 
садінні мінібульб за схемою 70х25 см фракцією 
31–35 мм з внесенням добрив у нормі N60P60K60 і 
він становив 16,65 т/га.  

Висновки. Максимальну продуктивність в роз-

саднику випробування в умовах зрошення на півд-
ні України забезпечує використання мінібульб 
картоплі розміром 21–30 та 31–35 мм. Зростання 
врожайності у порівнянні з садінням мінібульб 
фракцією 10–20 мм становило, відповідно, 1,8 і 2,4 
рази. Локальне внесення при садінні мінеральних 
добрив нормою N60P60K60 та N90P90K90 забезпечило 
підвищення продуктивності мінібульб, відповідно, 
на 46,8 та 30,4%. 
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Постановка проблеми. В сучасних системах 

землеробства ефективність застосування добрив 
внаслідок багатьох чинників знизилася, що ставить 
перед аграрною наукою нові задачі щодо покра-
щення систем захисту рослин та удобрення за 
допомогою нормування ресурсів, забезпечення 

максимальної економічної ефективності та екологі-
чної безпеки. В останні роки проявляються епіфі-
тотії грибних патогенів, які пошкоджують різні орга-
ни рослин пшениці озимої, призводять до передча-
сного підсихання листостеблової маси, викликають 
зниження продуктивності та якості продукції, погі-


