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Постановка проблеми. Одними з основних
факторів, що впливають на продуктивність сільськогосподарських культур, є режим зрошення та
мінеральні добрива. Останнім часом в Україні дуже
широко використовується краплинне зрошення, в
тому числі і на картоплі [10]. Проте виробниками
найчастіше застосовуються зарубіжні технології
вирощування. Водночас у нашій країні зовсім інші
ґрунти, кліматичні умови, технічне оснащення тощо.
На Півдні України все більшого поширення набуває
літнє садіння картоплі як на насіннєві, так і на продовольчі цілі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світове зрошуване землеробство постійно займається
удосконаленням та впровадженням у виробництво
енергозберігаючих та ресурсоощадних способів
поливу [1; 5; 9]. Науковці різних країн шукають різноманітні способи економного використання поливної
води, які б не чинили негативного впливу на врожайність культур [6–8].
Мета статті – представити результати досліджень вирощування насіннєвої картоплі за літнього
садіння свіжозібраними бульбами з використанням
краплинного зрошення.
Матеріали і методи. Дослідження проводились на полях Інституту зрошуваного землеробства НААН на типовому для Півдня України темнокаштановому ґрунті в умовах зрошення протягом
2011–2013 рр. Для проведення досліджень та аналізу отриманих результатів керувались методичними рекомендаціями [2–4]. Для вирішення поставлених завдань у лабораторії біотехнології картоплі
ІЗЗ НААН було проведено двофакторний польовий
дослід, в якому передбачалось вивчення дії мінеральних добрив на фоні різних режимів зрошення
за літнього садіння свіжозібраними бульбами. Перший режим зрошення передбачав підтримання
вологості ґрунту в період від садіння до бутоніза-
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ції не менш 70% НВ; у період бутонізація – кінець
цвітіння – 80% НВ. Другий режим зрошення передбачав підтримання вологості ґрунту не менш 80%
НВ протягом усієї вегетації. Розрахунковий шар
ґрунту – 0,5 м. Облікова площа ділянки 6,37 м², густота садіння – 48,3 тис. бульб на 1 га, розташування
ділянок рендомізоване.
Мінеральні добрива вносились локально в гребінь безпосередньо під час садіння картоплі в дозах
N60P60K60, N90P90K90 та N120P120K120. З поливною водою
добрива вносились такими ж дозами в період від
сходів до бутонізації.
Свіжозібрані бульби (SE) від весняного садіння
ранньостиглого сорту Кобза обробили 4-компонентним розчином стимуляторів для переривання періоду
спокою та висадили в поле в першій декаді липня.
Результати досліджень. Погодні умови років
досліджень були схожі – перша половина вегетації
картоплі літнього строку садіння була спекотною з
частими посухами, що відповідало умовам пустелі
та напівпустелі, у другій половині (вересень–жовтень) метеорологічні показники відповідали умовам
помірного клімату.
Спостереження за вологістю ґрунту за роками
досліджень показали, що в 2011 р. для підтримання вологості не менш як 80% НВ протягом усієї
вегетації необхідно було провести 8 поливів зрошувальною нормою 1250 м³/га, а для підтримання
вологості ґрунту на рівні 70–80% НВ було необхідно зробити 5 поливів зрошувальною нормою
1100 м³/га. У 2012 р. для підтримання вологості 80%
НВ протягом усієї вегетації було проведено 8 поливів зрошувальною нормою 2040 м³/га, а для підтримання вологості ґрунту на рівні 70–80% НВ зробили 6 поливів зрошувальною нормою 1800 м³/га.
У 2013 р. для підтримання вологості не менш як 80%
НВ протягом усієї вегетації необхідно було провести
9 поливів зрошувальною нормою 1785 м³/га, а для

Селекція, насінництво
180 м³/га, водночас залишкові запаси вологи після
збирання збільшились на 61 м³/га. Найменшим за
роки досліджень цей показник був у 2013 р. – за підтримання вологості ґрунту 70–80% НВ – 2074 м³/га,
що на 22,9% менше порівняно з 2012 р., а за 80%
НВ – 2179 м³/га, або менше на 24% відповідно.
У середньому за три роки досліджень сумарне водоспоживання становило 2363 та 2441 м³/га відповідно за вологості ґрунту 70–80 та 80% НВ (рис. 1).
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підтримання вологості ґрунту на рівні 70–80% НВ
необхідно було зробити 7 поливів зрошувальною
нормою 1570 м³/га.
Сумарне водоспоживання рослин картоплі було
найвищим у 2012 р. Так, за підтримання вологості
ґрунту 70–80% НВ становило 2689 м³/га, а за 80%
НВ – 2869 м³/га відповідно. Підвищення передполивного порогу в перший період вегетації до 80%
НВ призвело до збільшення водоспоживання на
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Рис. 1. Сумарне водоспоживання картоплі за різних режимів зрошення, м³/га, 2011–2013 рр.
Аналіз структури показав, що водоспоживання
картоплі літнього строку садіння формувалось
на 51,1 та 52,6% за рахунок поливів відповідно у
разі підтримання вологості ґрунту 70–80 та 80%
НВ. Опади формували 32,6–29,5%, ще відповідно 16,2 та 17,9% вологи було спрямовано на
поповнення остаточних запасів вологи в ґрунті.
У середньому за три роки досліджень 63,1 та 69,3%
водоспоживання рослин формувалось за рахунок
зрошувальної води, 35,8 та 34,6 – за рахунок опадів,
відповідно за підтримання вологості ґрунту 70–80 та
80% НВ. Два роки з трьох (2012 та 2013 рр.) ґрунтова волога не брала участі у формуванні водоспоживання картоплі – частина води від атмосферних
опадів та поливів витрачалась на поповнення запасів ґрунтової вологи (рис. 2).
За роки досліджень картопля у разі підтримання вологості ґрунту 70–80% НВ сформувала
врожай на контролі 12,74 т/га, а за 80% НВ на 8,4%
більше – 13,91 т/га. Середня врожайність у разі підтримання вологості ґрунту 70–80% НВ становила
16,39 т/га, підвищення передполивного порогу до
80% НВ збільшило врожай на 6%, або майже на
одну тонну (17,36 т/га). На всіх варіантах удобрення
у разі підтримання вологості ґрунту 70–80% урожайність бульб була меншою, ніж у разі 80% НВ. Найменша (0,66 т/га, або 3,7%) і найбільша (2,1 т/га,
або 11,2%) різниця між показниками була встановлена за локального внесення мінеральних добрив у
дозах N90P90K90 і N120P120K120 відповідно. Підвищення

дози удобрення до N120P120K120 у разі внесення їх роздрібно з поливною водою не сприяє збільшенню врожаю бульб. За умови підтримання вологості ґрунту
70–80% НВ і внесення N90P90K90 і N120P120K120 показники залишаються на одному рівні –17,9 і 17,91 відповідно, а за 80% НВ і N120P120K120 урожайність менша
на 0,77 т/га, ніж на варіанті N90P90K90 (рис. 3).
За
результатами
кореляційно-регресійного
аналізу впливу на формування урожайності різних режимів зрошення та рівня удобрення картоплі можна вважати, що за передполивного порогу
до 80% НВ складаються для цього більш сприятливі умови, про що свідчать коефіцієнти кореляції
r = 0,89 та детермінації R² = 0,79. За передполивного порогу до 70–80% НВ відзначаємо також позитивний вплив і сильний зв’язок, проте дещо менший
(r = 0,83; R² = 0,69) (рис. 4).
У середньому за три роки витрати на виробництво картоплі літнього строку садіння без
застосування мінеральних добрив становили
44,28 та 44,87 тис. грн/га відповідно у разі підтримання вологості ґрунту 70–80 та 80% НВ (табл. 1).
За таких умов собівартість продукції становить
3,47 та 3,23 тис. грн/т та рентабельність виробництва
188,2 та 210,0%. Застосування комплексних мінеральних добрив у дозі N60P60K60 підвищує витрати
на виробництво до 48,29 та 48,77 тис. грн/га відповідно за передполивної вологості ґрунту 70–80 та
80% НВ, але завдяки суттєвому підвищенню врожайності собівартість знизилась на 130 грн/т і рен-
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Рис. 3. Урожайність картоплі за різних режимів зрошення та удобрення, т/га
(середнє за 2011–2013 рр.)
табельність виробництва підвищилась до 238,1 та
253,7%.
Найкращі результати отримано у разі підтримання вологості ґрунту протягом вегетації
80% НВ та внесення N90P90K90 як локально, так і
з поливною водою – собівартість продукції сягає
2,81–2,74 тис. грн/т та рентабельність виробництва
256,2–264,5%.
Висновки. Водоспоживання картоплі літнього
строку садіння формувалось на 63,1 та 69,3% за
рахунок поливів відповідно у разі підтримання вологості ґрунту 70–80 та 80% НВ, опади формували
35,8–34,6% та надлишок вологи був спрямований
на поповнення остаточних запасів вологи у ґрунті.
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У разі підтримання вологості ґрунту 70–80% НВ рослини сформували врожай на контролі 12,76 т/га, а
за 80% НВ на 8,4% більше – 13,91 т/га.
Під час вирощування картоплі літнього садіння
свіжозібраними бульбами найбільший урожай забезпечує підтримання вологості ґрунту протягом вегетації 80% НВ у шарі ґрунту 0,5 м – 17,9–18,39 т/га та
внесення N90P90 K90 локально або з поливною водою.
Найбільша віддача від вкладених коштів спостерігалась у разі внесення N90P90K90 локально
або з поливною водою на фоні зволоження 0,5 м
шару ґрунту 80% НВ – собівартість продукції сягає
2,80–2,74 тис. грн/т та рентабельність виробництва
256,2–264,5%.
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Рис. 4. Поліноміальна модель впливу різних умов зволоження та удобрення
на формування урожайності бульб (Е) картоплі сорту Кобза (середнє за 2011–2013 рр.)
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