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ПРОДУКТИВНIСТЬ COPTIB КАРТОПЛI ЗАЛЕЖНО ВIД ТЕХНОЛОГIЧНИХ 
ПРИЙОМIВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЛIСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

Продуктивнiсть та якiсть вирощено·, продукцi·, сортiв картоплi формуеться пiд впливом ряду 
факторiв, а саме: пiд впливом обробки садивного матерiалу та вегетуючих рослин препаратами захисно
стимулюючо·, дi·1, мiкродобрив та стимуляторiв росту. 

Ключовi слова: сорт, тривалiсть вегетацi·1, елементи структури врожаю, урожай та якiсть продукцi·,. 

Формування врожаю картоплi залежить вiд комплексу факторiв: rрунтово-клiматичних умов 
конкретного регiону, бiояогiчноУ особливостi сорту, якостi насiнневого матерiалу, застосування 
мiнеральних i органiчних добрив, правильно·� агротехнiки i доброго фiтосанiтарного стану посiву 
[1,2]. Застосування високих норм добрив при зростаннi i'x вартостi, а також проблема 
радiоактивного забруднення значних площ в основних зонах вирощування картоплi, вимагають 
пошуку шляхiв, якi сприяють пiдвищенню ефективностi i'x використання [3,4] Одними iз факторiв, 
якi впливають на ефективнiсть добрив, е застосування регуляторiв росту. 

Мета роботи полягае у встановленнi особливостей формування продуктивностi сортiв 
картоплi, а також розробка методiв пiдвищення урожайностi та якостi вирощеноi' продукцii' сортiв 
картоплi шляхом оброб� насiнневих бульб препаратами захисно-стимулюючоi' дii' (протруйники -
Полiкарбацин, 80 % з.п.· та Престиж, 29 % т.к.с., мiкродобриво - Мiком та стимулятори росту -
Iмуноцитофiт). 

Дослiдження проводилися на протязi 2016 - 2018 рокiв. r рунтовий покрив дослiдних полiв 
ВНАУ в с. Агрономiчне Вiнницького району представлений сiрими опiдзоленими грунтами. 
Погоднi умови Лiсостепу Правобережного вiдрiзнялися на протязi рокiв дослiджень вiд 
середньобагаторiчних даних, але були цiлком придатними для вирощування сортiв картоплi. 
Технологiя вирощування сортiв картоплi була загальноприйнятою для зони вирощування. 

Вiдмiчено синергiчний вплив на пiдвищення схожостi рослин сортiв Водограй та Обрiй 
протруйника Престиж, 29 % т.к.с. (1 л/т) та мiкродобрива Мiком (Зл/т), а на сортi Водограй ще й 
протруйника Полiкарбацин, 80 % з.п. (2,6 кг/т) i мiкродобрива Мiком (Зл/т) в сумiшi. 

Встановлено, що перiод садiння - сходи у сортiв Водограй та Обрiй протягом рокiв 
дослiджень, незалежно вiд застосування обробок бульб препаратами захисно-стимулюючоi' дii' на 
всiх варiантах був однаковий i склав 24 днi. Рiзницi тривалостi мiжфазних перiодiв не було 
вiдмiчено i протягом наступних перiодiв: сходи - бутонiзацiя та бутонiзацiя - цвiтiння, якi тривали 
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23 - 24 та 9 - 1 О днiв вiдповiдно. 
Обробка насiнневого матерiалу препаратами захисно-стимулюючоi· дii" сприяе збiльшенню 

мiжфазного перiоду цвiтiння - вiдмирання бадилля i вiдповiдно вегетацiйного перiоду. Так, на 
сортi Водограй при застосуваннi таких заходiв вегетацiйний перiод подовжуеться на 3 -5 днiв, а 
на сортi Обрiй -на 1 -4 днi. 

На двох сортах кращими були варiанти, де перед садiнням бульби обробляли сумiшами 
Престижу, 29 % т.к.с. в повнiй (lл/т) та заниженiй (0,75 л/т) нормах витрати з Мiкомом, сумiшами 
Престижу, 29 % т.к.с. з рекомендованою нормою витрати (lл/т) i Мiкому, Полiкарбацину. В 
середньому за три роки на цих варiантах схожiсть рослин становила 92,7 - 98,5, склалась 

2 ' оптимальна густота рослин -42,8 -47,0 тис росл/га, а площа листя сягала 0,93 -1,18 м /росл., що 
становить вiдповiдно 42, 1 -52,4 тис.м2 /га . 

Iстотне зниження ураження бадилля за обробки однокомпонентними розчинами препаратiв 
спостерiгали при застосуваннi Iмуноцитофiту. На .варiантi в середньому за три роки розвиток 
хвороби становив 41,0 %, а ефективнiсть дii" обробки регулятором росту склала 12,7%. Але, 
найдiсвiшим було протруення бульб сумiшами з Мiкомом Престижу, 29% т.к.с. в повнiй та 75 % -
нiй нормi витрати. В середньому за три роки на цих варiантах розвиток альтернарiозу становив 
38, 1 - 38,2 %, а ефективнiсть дi"i склала 17,8 - 18,3 %. 

Сухою фузарiозною гниллю наприкiнцi зберiгання було уражено 2,3 % товарних бульб. 
Спостерiгався незначний вплив передсадивно"i захисно-стимулюючо"i обробки бульб на зниження 
ураження захворюванням врожаю. Найменше ураження товарних бульб спостерiгали при 
застосуваннi передсадивних обробок сумiшами Престижу, 29 % т.к.с. (1 л/т) та його занижено"i 
норми (0,75 л/т) iз Мiкомом. На варiантах було уражено 1,5 -1,9 % товарних бульб . 

На сортах Водограй та Обрiй найбiльш дiевими щодо пiдвищення врожайностi рослин були 
обробки садивних бульб сумiшами Престижу, 29 % т.к.с. в повнiй (1 л/т) i зменшенiй (0,75 л/т) 
нормах витрати iз Мiкомом (3л/т). На сортi Водограй завдяки такому протруенню врожайнiсть 
бульб досягла 40,2 та 39,4 т/га (прирiст становив +7,9 та +7,1 т/га вiдповiдно), а на сортi Обрiй -
39,8 та 39,3 т/га. Прирiст урожаю склав +7,7 та +7,2 т/га. 

У сорту Водограй бiльшою середня маса товарноi· бульби була на варiантi, де садивний 
матерiал обробляли протруйником Престиж, 29 % т.к.с. (lл/т) та двохкомпонентними 
комбiнацiями препаратiв захисно-стимулюючо"i дi"i: сумiшами Полiкарбацину, 80% з.п. + Мiкомом 
та Iмуноцитофiтом + Престижу, 29 % т.к.с. в рекомендованiй (1 л/т) та заниженiй (0,75 л/т) нормi 
iз Мiкомом. Середня маса товарно"i бульби на цих варiантах становила 79,1 -90,7 г, на 16,6 -28,2 

. .

вище, юж на контрош. 
Для сортiв Водограй та Обрiй бiльшою середня маса товарно"i бульби була на варiантi, де 

садивний матерiал обробляли протруйником Престиж, 29 % т.к.с. (lл/т) та двохкомпонентними 
комбiнацiями препаратiв захисно-стимулюючо"i дi"i: сумiшами Полiкарбацину, 80 % з.п. з Мiкомом 
та Iмуноцитофiтом i престижу, 29 % т.к.с. в рекомендованiй (1 л/т) та заниженiй (0,75 л/т) нормi iз 
Мiкомом. 

Для отримання вр�айностi бульб картоплi на рiвнi 38 - 40 т/га з рiвнем товарностi бульб 
неменше 86 % а також високим рiвнем рентабельностi, необхiдно: - для посади використовувати 
високопродуктивнi сорти середньостигiю"i групи стиглостi до яких належать сорти Водограй та 
Обрiй; - посадку сортiв картоплi здiйснювати в оптимальнi строки iз нормою посадки бульб 50 
тис./шт., застосовуючи мiнеральнi добрива нормi N90P90 К120; - пiд час садiння картоплi насiнневий 
матерiал обробляти сумiшю препаратiв: протруйник Престиж, 29% т.к.с. (1 л/т) + мiкродобриво 
Мiком (3 л/т); а також протруйник Престиж, 29 % т.к.с. (0,75 л/т) + Мiком (3 л/т), та одноосiбно 
протруйник Престиж, 29 % т.к.с. 
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ПРОДУКТИВНIСТЬ COPTIB COI ЗАЛЕЖНО ВIД ВПЛИВУ СОРТУ, СПОСОБIВ СIВБИ 
ТА ДЕСИКАЦII В УМОВАХ ЛIСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

Встановленнi закономiрностей проходження процес1в росту розвитку, формування 
продуктивностi нових ультрараннiх i ранньостиглих сортiв co·i залежно вiд елементiв технологi·i 
вирощування. За результатами дослiджень удосконалено окремi елементи технологiУ вирощування co'i, що 
забезпечують одержа�mя 2,80-3,21 т/га насiння, збору сирого проте·iну на рiвнi 1,09-1,31 т/га i умовно 
чистого доходу 13266-18715 грн./га. 

Ключовi слова: соя, сорт, способи сiвби, передзбиральна десикацiя, листкова поверхня, 
фотосинтетичний потенцiал, симбiотичний потенцiал, урожайнiсть, якiсть. 

Останнiми раками слiд вiдзначити зростаючу зацiкавленiсть у вирощуваннi соУ в УкраУнi, а 
також явну тенденцiю до збiльшення площ П посiвiв [2). Так, якщо у 1999 р. посiвна плаща соУ 
становила 49,2 тис. га, то вже 201 lp. - 1124, у 2013 - 1356 тис. га у 2015 роцi досягла 2020 тис. га 
[ 1, 2). Однак, при цьому слiд констатувати досить низький рiвень врожайностi соУ, коли реалiзацiя 
генетичного потенцiалу продуктивностi П сучасних сортiв у виробничих умовах становить 50 % i 
менше. Причина цього насамперед - у порушеннi товаровиробниками технологiчного процесу 
вирощування культури та вiдсутнiсть чiтких науково-обrрунтованих рекомендацiй з технологiУ 
вирощування [3,4). 

Мета роботи полягае·у встановленнi особливостей формування продуктивностi ультрараннiх 
i ранньостиглих сортiв соУ, визначення оптимального та економiчно обrрунтованого способу сiвби, 
ефективностi проведения передзбиральноУ десикацiУ для удосконалення технологiУ i"i вирощування 
в умовах дослiднрго поля Вiнницького нацiонального аграрного унiверситету. 

Дослiдження проводилися на протязi 2018-2019 рокiв. r рунтовий покрив дослiдних полiв 
ВНАУ в с. Агрономiчне Вiнницького району представлений сiрими опiдзоленими грунтами. 
Поrоднi умови Лiсостепу Правобережного вiдрiзнялися на протязi рокiв дослiджень вiд 
середньобагаторiчних д':tних, але були цiлком придатними для вирощування сортiв соУ. Технологiя 
вирощування сортiв соУ 6ула загальноприйнятою для зони вирощування. 

Найбiльша висота рослин вiдмiчена у фазу наливу насiння у ранньостиглих сортiв КиВiн i 
Монада (96,3 см i 95,0 см), за звичайного рядкового способу сiвби. Також звичайний рядковий 
спосiб сiвби сприяв збiльшенню висоти крiплення нижнього бобу ycix сортiв на 6,5-10,4 см, що 
сприяло зниженню втрат урожаю при збираннi. 

Звичайний рядковий спосiб сiвби забезпечив найкращi умови для росту, розвитку та 
збереження у посiвi найбiльшоУ кiлькостi рослин (на 0,4-1,0% бiльше) на час повноУ стиглостi, що 
е передумовою формування високих врожаУв насiння. 

Максимальну масу рослин (62,2-48,2 г/рослину) i вегетативну масу з одиницi площi (41,60-
30,00 т/га) було сформовано у фазу наливу насiння ранньостиглим сортом КиВiн. За звичайного 
рядкового способу вiдмiчено позитивний вплив на наростання вегетативно'i маси ycix сортiв, як з 
однiЕ:У рослини, так i з одиницi площi. Прирiст становив вiдповiдно - 7,0-14,0 г/рослину i 5,62-
11,60 т/га. 

Найкращi умови для формування максимальноУ площi листковоУ поверхнi i листкового 
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