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АНОТАЦІЯ 

Рожнятовський Андрій Олегович. Формування продуктивності картоплі 

залежно від елементів технології вирощування в зоні Полісся – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, Інститут картоплярства НААН, 

Немішаєве, 2020. 

В Україні картопля є однією з основних продовольчих культур. Її 

вирощують в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. Кожного року в Україні 

виробляється 19-27 млн. т. картоплі. Суттєвим чинником в збільшенні валових 

зборів картоплі є використання інтенсивних агротехнологічних елементів та 

методів, застосування сучасної сільськогосподарської техніки та сортів, що 

вирізняються високою адаптивною здатністю до не стабільних кліматичних умов, 

стійкістю до біотичних і абіотичних чинників. 

Тільки поєднання високої потенційної продуктивності і екологічної 

стійкості сортів та інноваційної техніки забезпечить рентабельність застосування 

мінеральних добрив і пестицидів, враховуючи можливі критичні періоди 

впродовж вегетації рослин. 

У результаті досліджень, проведених впродовж 2011-2013 рр. у зоні Полісся 

України за вирощування картоплі на дерново-підзолистих грунтах визначено 

вплив елементів технології, а саме сорту, ширини міжрядь (площі живлення 

рослин), площі механічного навантаження на грунт на формування 

продуктивності. Встановлено та обґрунтовано дію досліджуваних чинників на 

ущільнення ґрунту, параметри гребенів, механічне пошкодження рослин, коренів 

і бульб, площу живлення і листкову поверхню, рівень урожайності та вихід бульб 

насіннєвої фракції. Дано економічну та енергетичну оцінку елементів технології 

вирощування картоплі. 

Встановлено, що застосування енергетичних тракторів при догляді за 

посівами зменшує ущільнення, зокрема, за міжрядного обробітку, найменша 
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щільність зафіксована у посівах з комбінованими міжряддями (75+85 см) та 

шириною шин коліс трактора 24,1 см. 

Визначено, що найбільш сприятливий водний режим для картоплі 

забезпечують комбіновані міжряддя (75+85 см). У зоні бульбового гнізда (10- 

15 см) вологість ґрунту вища на 0,33 мм від контролю за повних сходів і на 0,6 мм 

в період цвітіння картоплі.  

З комбінованими міжряддями ширина сформованого гребеня більша від 

контролю на 4,4 і 9,2 %, а об’єм гребеня на 2,9 і 7,4 %. Встановлено, що твердість 

ґрунту як в зоні рядка, так і в міжрядді та на схилі гребеня змінюється залежно від 

ширини міжрядь і розміру шин коліс трактора, так і від кількості міжрядних 

обробітків і поступово збільшується до кінця вегетації з 24,2 кг/см2 до 32,4 кг/см2 

на контролі (70 + 70 см). Застосування розширених міжрядь (75+75 см) зменшило 

твердість ґрунту на 29,8 %, а комбінованих на (75+85 см) на 26,2 % при ширині 

шин 39,4 см, що відповідно менше від контролю на 13,2 % і на 16,7 % з шинами 

шириною 24,1 см.  

У системі механізованого догляду за насадженнями картоплі провідне місце 

в боротьбі з бур’янами належить агротехнологічним заходам. Зокрема з 

застосуванням комбінованих міжрядь (75+85 см) відмічено зменшення 

забур’яненості за рахунок утворення більш розвинутих кущів так, як рослини під 

час обробітку менше пошкоджувались ходовими системами агрегатів. Поширення 

кореневої системи в сорту Явір з застосуванням комбінованих міжрядь 

збільшувалась порівняно з контрлем на 16,8 % з шириною шин трактора 39,4 см і 

на 18,2 % з шинами 24,1 см. У сорту Серпанок цей показник зростав відповідно на 

5,8 і 9,1 %. Площа бульбового гнізда сорту Явір з комбінованими міжряддями 

була більшою від контролю на 58 і 83 см2, а загальний показник на 64,5 % 

більший ніж у сорту Серпанок. Важливим чинником у зменшенні механічного 

пошкодження рослин є застосування комбінованої ширини міжрядь (75+85 см). 

На цьому варіанті зменшення механічного пошкодження рослин, коренів і бульб 

при догляді за насадженнями було у 2,0-2,4 рази менше по сорту Серпанок і у 2,0-

2,5 рази по сорту Явір в порівнянні з контролем (70 + 70 см). 
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Встановлено збільшення площі живлення рослин за міжрядного обробітку 

культиватором КОН-2,8АМ в агрегаті з енергетичним трактором МТЗ-82 з 

розміром шин коліс 39,4 та 24,1 см. Формування асиміляційної поверхні листя 

залежало від ширини міжрядь і біологічних властивостей сорту, зокрема 

фізіологічної активності рослин. По сорту Явір у фазу цвітіння картоплі 

найбільша площа листкової поверхні з 1 куща (0,66 і 0,68 м2) була за застосування 

комбінованих міжрядь, що більше від контролю на 29,4 та 33,3 %.  

Умови догляду за посівами з комбінованою шириною міжрядь (75+85 см) та 

використання шин розміром 39,4 см забезпечили урожайність 34,7 т/га, а з 

вузькими (24,1 см) – 35,4 т/га, що більше від контролю (70 + 70 см) на 5,9 і 6,6 т/га 

або 20,5 і 22,9 %. Найбільш економічно ефективною є комбінована ширина 

міжрядь (75+85 см), де отримано найвищу врожайність картоплі 

середньостиглого сорту Явір 35,4 т/га та 34,7 т/га. Прибуток становить 64,8 тис. 

грн./га та 67,9 тис. грн./га,  що перевищує контроль відповідно на 17,8 % та 15,9 % 

за собівартості однієї тонни бульб 0,73 і 0,74 тис. грн./га і рентабельності 95,6 і 

91,7 %. У раннього сорту Серпанок за комбінованих міжрядь (75+85 см) найвища 

врожайність становила 31,7 т/га і 30,5 т/га, прибуток 59,8 та 56,6 тис. грн./га, 

рівень рентабельності – 73,8 і 66,6 %, що більше від контролю на 16,9 та 12,7 %. 

Застосування комбінованих міжрядь і вузьких шин коліс трактора сприяли 

підвищенню економічної ефективності вирощування обох сортів: у сорту Явір 

рівень рентабельності становив 95,6 % при собівартості 1 тонни бульб 0,73 тис. 

грн., коефіцієнту енергетичної ефективності (Кее) 1,48; у сорту Серпанок 

відповідно 73,8 %, 0,81 тис. грн. і Кее 1,24. 

Викладені в дисертаційній роботі положення мають наукову новизну, яка 

полягає в установленні закономірностей проходження процесів росту і розвитку 

рослин картоплі, формування продуктивності та якості бульб сучасними сортами 

інтенсивного типу, залежно від елементів технології вирощування. 

Уперше для умов Полісся України: 
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 - встановлено особливості росту і розвитку рослин високопродуктивних 

сортів картоплі за розширеної та комбінованої ширини міжрядь і площі 

механічного навантаження на грунт;   

- поглиблено уявлення щодо варіабельності фенологічних фаз розвитку і 

біометричних показників рослин картоплі за комплексного впливу сорту, різної 

ширини міжрядь, площі механічного навантаження на грунт;   

- обґрунтовано вплив механізованих заходів садіння та догляду за посівами 

на формування об’ємних гребенів без пошкодження рослин та бульбового гнізда 

за використання удосконалених агрегатів; 

- визначено та обґрунтовано вплив на формування врожайності та виходу 

бульб насіннєвої фракції ширини комбінованих міжрядь і площі механічного 

навантаження на грунт та встановлено їхні оптимальні параменти; 

- на основі економічної та енергетичної оцінки доведено доцільність 

застосування окремих елементів технології вирощування картоплі. 

Удосконалено: 

- наукові підходи до розроблення технології вирощування сортів картоплі 

інтенсивного типу в умовах Полісся України.  

Набули подального розвитку: 

- положення щодо закономірностей проходження процесів росту і розвитку 

рослин картоплі, формування продуктивності (в т.ч. насіннєвої) та якості бульб 

сучасними сортами інтенсивного типу залежно від елементів технології 

вирощування. 

Результати дослідження використано при складанні заходів, з впровадження 

досягнень й досвіду науки в сільськогосподарських підприємствах та інших 

підрозділах Київської області. 

Удосконалена технологія вирощування картоплі одержала практичне 

застосування у відділі насінництва Інституту картоплярства НААН в 2013 р. на 

площі 5 га та впроваджена у 2014 р. у фермерському підприємстві СФГ 

«БАГЛАЙ» на площі 2 га, де забезпечила урожайність сорту Явір 30,5 т/га, що на 
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4,3 т/га більше від загальноприйнятої у господарстві технології за економічного 

ефекту 6,0 тис. грн/га. 

Ключові слова: картопля, сорт, урожайність, якість бульб, елементи 

технології вирощування, водно-фізичні властивості грунту, параметри гребеня, 

механічні пошкодження, площа листової поверхні, площа механічного 

навантаження, економічна та енергетична ефективність. 

 

SUMMARY 

Andrii Olehovych Rozhniatovskyi. Formation of potato productivity in the 

conditions depending on the elements of cultivation technology of Polissia – 

Qualification scientific work as manuscript  

The thesis for the candidate for an academic degree in agricultural science, 

06.01.09 speciality – plant production, Institute for Potato Research, NAAS, 

Nemishaieve, 2020. 

In Ukraine, potatoes are one of the major food crops. It is grown in all soil and 

climatic zones. Each year 19-27 million tons of potatoes are produced in Ukraine. A 

significant factor in the accumulation of gross potato harvests is the use of intensive 

agrotechnological techniques and methods, modern agricultural machinery and 

varieties, characterized by high adaptive capacity, resistance to biotic and abiotic 

factors, unstable climatic conditions. 

Only the combination of high potential productivity and environmental 

sustainability of varieties and innovative technology will ensure the profitability of 

application of mineral fertilizers and pesticides, given the possible critical periods 

during the vegetation of plants. 

In the process of research, the focus was on such factors: productive moisture in 

the soil and ridges, air temperature, steady supply of plants with moisture and heat, 

favourable relationship between the amount of precipitation and the amount of 

temperatures during the growing season, soil and air regime by the phases of plant 

growth and development, soil density and hardness during the growing season for 
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potato cultivation, indices of optimal density of sod-podzolic soils in tuber formation 

zone, plant nutrition area.  

established that the use of power tractors in crop care reduces compaction, in 

particular, in row cultivation, with the lowest density recorded in crops with combined 

row spacing (75 + 85 cm) and 24.1 cm tractor wheel width. 

It is determined that the most favourable water regime for potatoes is provided by 

combined row spacing (75 + 85 cm). In the area of the tuber nest (10-15 cm) soil 

moisture is 0.33 mm higher from the control variant of the full seedlings and 0.6 mm 

higher during the flowering period of the potato.  

With combined row spacing the width of the formed ridge is greater than the 

control variant by 4.4 and 9.2 % and the ridge girth by 2.9 and 7.4 %. It is established 

that the soil hardness varies both in the row area and in the row spacing and on the slope 

of the ridge depending on the row spacing and the size of the tractor tire wheels, the 

number of inter-row cultivation, which gradually increases by the end of the growing 

season from 24.2 kg/cm2 to 32.4 kg/cm2 on the control variant (70 + 70 cm). 

Application of extended row spacing (75 + 75 cm) reduced soil hardness by 29.8 % and 

application of combined row spacing (75 + 85 cm) reduced soil hardness by  

26.2 % with the tire width of 39.4 cm, which is less than the control variant by 13.2 % 

and 16.7 % with tires of 24.1 cm wide.  

In the system of mechanized care of potato plantations, the leading place in weed 

control belongs to agro-technological measures. In particular, with the use of combined 

row spacing (75 + 85 cm), the weediness was reduced through the formation of more 

developed bushes so that the plants were less damaged by the aggregate undercarriage 

systems during cultivation. The spread of the root system of Yavir variety with 

combined row spacing is more than the control variant by 16.8 % with 39.4 cm tires and 

18.2 % with 24.1 cm. tires, Serpanok variety by 5.8 and 9.1% respectively. The area of 

the tuber nest of Yavir variety with the combined row spacing is larger than the control 

variant by 58 and 83 cm2, and the total indicator is by 64.5 % larger than in Serpanok 

variety. An important factor in reducing the mechanical damage to plants is the use of 

combined row spacing (75 + 85 cm). Taking into account this variant, reduction in 
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mechanical damage to plants, roots, tubers in the care for plantations was by 2.0-2.4 

times less in Serpanok variety and 2.0-2, 5 times less in Yavir variety compared to the 

control variant (70 + 70 cm). 

The increase in plant nutrition area was established by the row cultivation with 

KOH-2.8AM cultivator in the unit with MTZ-82 power tractor with wheel tire sizes of 

39.4 and 24.1 cm. It was established that the formation of the assimilation surface of 

leaves depended on row spacing and variety biological properties, in particular, the 

physiological activity of the plants. Thus, the largest area leaf surface per 1 bush (0.66 

and 0.68 m2) was established by the use of combined row spacing, which is more than 

the control by 29.4 and 33.3 %. 

Care conditions for crops with combined row spacing (75 + 85 cm) and the use of 

tires with a size of 39.4 cm ensured a yield of 34.7 t/ha, and with narrow ones  

(24.1 cm) - 35.4 t/ha, which is more compared to the control (70x70 cm) by 5.9 and 6.6 

t/ha or 20.5 and 22.9 %. The most cost-effective is combined row spacing (75 + 85 cm), 

where the highest yield of potatoes of the middle-ripening variety Yavir 35.4 t/ha and 

34.7 t/ha has been obtained. Contingent net income is UAH 64.8 thousand/ha and UAH 

67.9 thousand/ha, which exceeds the control by 17.8 % and 15,9 % respectively at the 

cost price of one ton of tubers per UAH 0.73 and 0.74 thousand/ha and profitability of 

95.6 and 91.7 %. The highest yield of early-ripening Serpanok variety at combined row 

spacing (75 + 85 cm) was 31.7 t/ha and 30.5 t/ha, contingent net profit was UAH 59.8 

and 56.6 thousand/ha, the level of profitability - 73.8 and 66.6 % that is higher than the 

control by 16.9 and 12.7 %. 

The application of combined row spacing and narrow tires of the tractor wheels 

helped to increase the economic efficiency of both varieties: the profitability level of 

Yavir variety was 95.6 % at the cost price of 1 ton of tubers per UAH 0.73 thous., 

energy efficiency ratio (EER) 1.48; and 73.8 %, UAH 0.81 thous. and EER 1.24 of 

Serpanok variety respectively. 

The provisions set out in the dissertation have a scientific novelty, which is to 

establish patterns of growth and development of potato plants, the formation of 
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productivity and quality of tubers of modern varieties of intensive type, depending on 

the elements of cultivation technology. 

For the first time for the conditions of Polissya of Ukraine: 

  - features of growth and development of plants of highly productive grades of a 

potato at the expanded and combined width of interrows and the area of mechanical 

loading on soil are established; 

 - deepened understanding of the variability of phenological phases of 

development and biometric indicators of potato plants under the complex influence of 

the variety, different widths between rows, the area of mechanical load on the soil; 

 - the influence of mechanized planting and crop care measures on the formation 

of volumetric ridges without damage to plants and tuber nest with the use of advanced 

units is substantiated; 

 - the influence on the formation of yield and yield of tubers of the seed fraction 

of the width of the combined rows and the area of mechanical load on the soil is 

determined and substantiated and their optimal parameters are established; 

 - on the basis of economic and energy assessment the expediency of application 

of separate elements of technology of cultivation of potatoes is proved. 

Improved: 

 - scientific approaches to the development of technology for growing varieties of 

potatoes of intensive type in the conditions of Polissya of Ukraine. 

Acquired further development: 

 - provisions on the patterns of growth and development of potato plants, the 

formation of productivity (including seed) and the quality of tubers with modern 

varieties of intensive type, depending on the elements of cultivation technology.  

The results of research are used in the preparation of measures for the 

implementation of achievements and experience of science in agricultural enterprises 

and other departments of Kyiv region. 

The improved technology of potato cultivation was practically applied in the seed 

department of the Institute of Potato NAAS in 2013 on an area of 5 hectares and 

introduced in 2014 in the farm SFG "BAGLAY" on an area of 2 hectares, where the 
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yield of Yavir 30.5 t/ha , which is 4.3 t/ha more than the generally accepted technology 

in the economy with an economic effect of 6.0 thousand UAH / ha. 

Key words: potatoes, variety, yield, quality of tubers, elements of cultivation 

technology, water-physical properties of soil, parameters of the ridge, mechanical 

damage, leaf area, area of mechanical load, economic and energy efficiency. 
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ВСТУП 

В Україні картопля є однією з основних продовольчих культур. Її 

вирощують в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. Кожного року в Україні 

виробляється 19-27 млн т. картоплі. Суттєвим чинником в нагромадженні валових 

зборів картоплі є використання інтенсивних агротехнологічних прийомів та 

методів, застосування сучасної сільськогосподарської техніки та сортів, що 

вирізняються високою адаптивною здатністю, стійкістю до біотичних і 

абіотичних чинників,  не стабільних кліматичних умов [1-4].    

Тільки поєднання високої потенційної продуктивності і екологічної 

стійкості сортів та інноваційної техніки забезпечить рентабельність застосування 

мінеральних добрив і пестицидів, враховуючи можливі критичні періоди 

впродовж вегетації рослин [5-7]. 

Використання нових сортів, як одного із основних елементів інноваційної 

технології, дозволяє удосконалювати систему сільськогосподарського 

виробництва, в тому числі галузі картоплярства та підвищувати її рентабельність, 

наукоємність, ресурсоенергоекономічність і екологічну безпеку на етапі 

вирощування – за рахунок більш високої стійкості до хвороб, шкідників і 

несприятливих умов середовища, на етапі реалізації – за рахунок високої 

урожайності і якості продукції [8-10]. 

Водночас актуальним є застосування удосконалених машин, обладнання, 

засобів та агротехнічних прийомів у технології вирощування картоплі. У боротьбі 

з бур’янами агротехнологічні засоби мають перевагу над хімічним контролем 

забур’яненості, оскільки сучасне суспільство і так перебуває під впливом 

негативних чинників середовища [11].    

Потребують також удосконалення садильні машини з регулюванням 

глибини садіння і рівномірного розкладання бульб картоплі по довжині рядка та 

зміни ширини міжрядь [12-15].  

Зважаючи на розробки з біотехнології в картоплярстві, зокрема 

використання мікро- і мінібульб від оздоровлених рослин in vitro за відтворення 

садивного матеріалу, постало питання розробки для картоплесаджалок садильних 
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апаратів для таких бульб, пристроїв для внесення протруйників за садіння,  

вкладання тейпів краплинного зрошення у рядки, використання пророщених 

бульб, комплексу знарадь для післясходового обробітку посівів. Проте розробки 

щодо виготовлення картоплесаджальних машин і відповідних апаратів не 

відповідали вище зазначеним вимогам [16-19].  

Суттєвим є питання підвищення насіннєвої товарності урожаю в 

насінницьких посівах, насамперед за різних термінів садіння, видалення 

картоплиння та збирання картоплі щодо попередження реінфекції 

фітопатогенами, як основного складника сортових та посівних якостей 

насіннєвого матеріалу [20-26]. 

Актуальність теми. Картоплярство є однією із найбільших за обсягамаи 

виробництва галузей аграрного сектору економіки України. Щорічно валовий збір 

культури сягає 20-23 млн. т, при цьому до 98 % від усієї зібраної площі 

зосереджено у господарствах населення, де картоплю вирощують переважно за 

екстенсивними технологіями з урожайністю 10-12 т/га.  

Разом з тим, останніми роками спостерігається стійка тенденція зростання 

виробництва картоплі у промислових великотоварних господарствах за 

технологіями з максимальним використанням елементів інтенсифікації, зокрема, 

новітніх добрив, препаратів рістрегулюючої та захисної дії, антистресантів, а 

також технічних засобів механізації. Враховуючи досягнення селекціонерів у 

створенні нових високопродуктивних сортів інтенсивного типу, які вимагають 

удосконалення елементів технологічного процесу вирощування культури, це 

дозволить максимально реалізувати генетичний потенціал сортів різних груп 

стиглості та господарського призначення. 

Вагомий внесок у вирішення проблем підвищення врожайності, 

продуктивності та якості картоплі шляхом удосконалення елементів технології 

вирощування зробили вітчизняні та іноземні вчені: П.Р. Балабанов, С.А. 

Банадисев, В.Р. Бодильов, Ю.Я. Верменко, А.І. Замотаєв, В.П. Ковальов, В.В. 

Кононученко, М.В. Кононученко, А.А. Осипчук, В.С. Куценко, М.Я. Молоцький, 
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І.Х. Мороз, Б.А. Пісарев, К.А. Пшеченков, Е.В. Садовнікова, В.І. Старовойтов, 

Ван дер Заг, M. Seiffert, N.A. Kachіnky, H. Gall, W. Hunnius та ін. 

Однак, у технології вирощування картоплі (в т.ч. насіннєвої) в умовах 

Полісся України залишається недослідженим питання щодо застосування 

технологічних операцій за різної площі механічного навантаження на грунт, 

розширених і комбінованих міжрядь, вивчення їх впливу на процеси росту, 

розвитку та формування врожайності картоплі, що і зумовило актуальність 

досліджень за темою дисертації. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження здійснювались впродовж  2011-2013 років, за програмою наукових 

досліджень: «Картоплярство» на 2011-2013 рр., завдання «Розробити елементи 

технології та удосконалити технічні засоби механізації садіння і догляду за 

картоплею з комбінованими агротехнічними міжряддями для різних категорій 

господарств» (номер державної реєстрації 0111U003806 в рамках ПНД 

«Картоплярство»).  

Мета і завдання досліджень. Мета дослідження полягала у встановленні і 

науковому обґрунтуванні процесів формування врожайності та якості бульб 

картоплі залежно від особливостей сорту, площі живлення (ширини міжрядь) і 

площі механічного навантаження на грунт (розмір шин коліс трактора) в умовах 

Полісся України. 

Для реалізації поставленої мети було передбачено вирішення завдань: 

- провести аналіз сучасного стану світового і перспектив розвитку галузі 

картоплярства в Україні;  

- виявити особливості росту і розвитку рослин високопродуктивних сортів 

картоплі за розширеної та комбінованої ширини міжрядь і площі механічного 

навантаження на грунт в умовах Полісся України;   

- дослідити варіабельність фенологічних фаз розвитку і біометричних 

показників рослин картоплі за комплексного впливу сорту, різної ширини 

міжрядь, площі механічного навантаження на ґрунт;   
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- встановити вплив механізованих заходів садіння та догляду за посівами з 

використанням удосконалених агрегатів, що формують різні за об’ємо гребені без 

пошкодження рослин; 

- встановити вплив на асиміляційну поверхню посівів, кореневу систему 

рослин та реалізацію біологічного потенціалу сортів картоплі за оптимального 

поєднання розширених та комбінованих міжрядь (площі живлення) і площі 

механічного навантаження на ґрунт; 

- визначити вплив на формування врожайності та виходу бульб насіннєвої 

фракції ширини комбінованих міжрядь і площі механічного навантаження на 

грунт; 

- встановити економічну та енергетичну ефективність елементів технології 

вирощування картоплі. 

Об’єкт досліджень – процеси росту, розвитку та формування насіннєвих 

бульб картоплі за вирощування на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах 

Полісся України з використанням розширених та комбінованих міжрядь і різної 

площі механічного навантаження на грунт. 

Предмет досліджень – сорти, врожайність та якість бульб картоплі, 

ефективність агротехнологічних елементів та технічних засобів, з врахуванням 

ґрунтово-кліматичних та агрометеорологічних умов Полісся, економічна і 

енергетична ефективність.  

Методи досліджень: візуальний – для проведення фенологічних 

спостережень; польовий – для вивчення впливу погодних улов та технологічних 

елементів на об’єктб досліджень;аналогії – при проведенні порівняння між 

варіантами; вимірювально-ваговий –визначення продуктивності та структури 

врожаю бульб картоплі; морфо-фізіологічний – визначення біометричних 

показників рослин; математично-статистичний – для оцінки достовірності 

результатів досліджень; розрахунково-порівняльний – визначення економічної 

ефективності агротехнологічних прийомів вирощування.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в установленні 

закономірностей проходження процесів росту і розвитку рослин картоплі, 
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формування продуктивності та якості бульб сучасними сортами інтенсивного 

типу, залежно від елементів технології вирощування. 

Уперше для умов Полісся України: 

 - встановлено особливості росту і розвитку рослин високопродуктивних 

сортів картоплі за розширеної та комбінованої ширини міжрядь і площі 

механічного навантаження на грунт;   

- поглиблено уявлення щодо варіабельності фенологічних фаз розвитку і 

біометричних показників рослин картоплі за комплексного впливу сорту, різної 

ширини міжрядь, площі механічного навантаження на грунт;   

- обґрунтовано вплив механізованих заходів садіння та догляду за посівами 

на формування об’ємних гребенів без пошкодження рослин та бульбового гнізда 

за використання удосконалених агрегатів; 

- визначено та обґрунтовано вплив на формування врожайності та виходу 

бульб насіннєвої фракції ширини комбінованих міжрядь і площі механічного 

навантаження на грунт та встановлено їхні оптимальні параменти; 

- на основі економічної та енергетичної оцінки доведено доцільність 

застосування окремих елементів технології вирощування картоплі. 

Удосконалено: 

- наукові підходи до розроблення технології вирощування сортів картоплі 

інтенсивного типу в умовах Полісся України.  

Набули подального розвитку: 

- положення щодо закономірностей проходження процесів росту і розвитку 

рослин картоплі, формування продуктивності (в т.ч. насіннєвої) та якості бульб 

сучасними сортами інтенсивного типу залежно від елементів технології 

вирощування. 

Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено технологію 

вирощування картоплі, що забезпечує в умовах Полісся отримання 20,9 т/га 

середньостиглого сорту Явір та 30,5 т/га раннього сорту Серпанок з високою 

якістю товарних та насіннєвих бульб. 
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Удосконалена технологія вирощування картоплі одержала практичне 

застосування у відділі насінництва Інституту картоплярства НААН в 2013 р. на 

площі 5 га та впроваджена у 2014 р. у фермерському підприємстві СФГ 

«БАГЛАЙ» на площі 2 га, де забезпечила урожайність сорту Явір 30,5 т/га, що на 

4,3 т/га більше від загальноприйнятої у господарстві технології за економічного 

ефекту 6,0 тис. грн/га. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено 

інформаційний пошук, аналіз і оцінку літературних джерел, визначено мету та 

задачі досліджень, виконано польові дослідження, здійснено узагальнення 

одержаних результатів, опубліковано наукові праці, впроваджено у виробництво 

розроблені агротехнологічні елементи з використанням сільськогосподарських 

машин і знарядь.  

Апробація результатів досліджень. Основні положення та результати 

досліджень оприлюднено і обговорено на засіданнях відділу технології, 

методичної комісії та Вченої ради Інституту картоплярства НААН (щорічно 

упродовж 2011-2013 рр.), на щорічних всеукраїнських семінарах, що проводились 

в Інституті картоплярства НААН та обласних семінарах в Київській, 

Чернігівській, Вінницькій, Волинській областях, а також дослідних господарствах 

Інституту картоплярства НААН, Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наукове забезпечення та інноваційний розвиток картоплярства в Україні» 

(смт Немішаєве, Інститут картоплярства НААН, 12 липня 2012 р.), X ювілейній 

Міжнародній науково-практичній конференції «Поєднання науки, освіти, 

практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції» 

(смт Чабани, ННЦ «Інститут землеробства НААН», 12 вересня 2019 р.) 

Публікації. Основні наукові результати за темою дисертаційної роботи 

опубліковано у 7 наукових працях, 4 з яких у фахових виданнях України та 2 – у 

періодичних виданнях інших держав, 1 – матеріали конференції. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 166 сторінках 

комп’ютерного тексту і складається із анотації, вступу, шести розділів, висновків, 

рекомендацій виробництву, списку літературних джерел, що включає 209 



20 

 

найменувань, в тому числі 16 – латиницею. Робота містить 30 таблиць, 11 

рисунків, 33 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ КАРТОПЛЯРСТВА ЗА РІЗНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ 

ТА КОМПЛЕКСА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН І ЗНАРЯДЬ В 

ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

(огляд літератури) 

1.1 Сучасний стан і перспективи розвитку картоплярства в Україні 

Сучасне картоплярство – це одна з найбільш складних галузей народного 

господарства.  

В умовах ринкової трансформації проявилися окремі негативні тенденції 

розвитку галузі картоплярства в Україні: кардинальна зміна структури 

виробництва на користь дрібних виробників, а саме 92,7% валового збору 

картоплі припадає на особисті господарства населення і лише 6,3% – на 

підприємства суспільного сектору; різке коливання обсягу виробництва картоплі 

(відхилення валового збору від середньорічних показників досягає 20%); 

урожайність картоплі в три-чотири рази нижча, ніж у розвинутих країнах Європи; 

низька товарність картоплі, так як 25–30% валового збору залишається на насіння, 

а близько 20% – на кормові цілі; занепад системи вітчизняного насінництва; 

низький рівень розвитку картоплепереробної промисловості. Зазначені негативні 

тенденції розвитку галузі картоплярства свідчать про низьку технологічну 

ефективність виробництва картоплі в Україні порівняно з провідними 

виробниками Європи та світу [27].  

Таким чином, виходячи із середньої врожайності площа під картоплю в 

Україні в середньому становить 1,6 млн. га, з них 95% (1,5 млн. га) – в селянських 

господарствах, де всі роботи, крім оранки, виконуються вручну і витрачається на 

це понад 11 люд–год/ц, решта площ (80-100 тис. га) – в колективних 

господарствах різних організаційних форм власності [20, 27]. 

Вирощування картоплі в нашій країні здійснюється за технологіями 

позаминулого століття, і якщо раніше вирощування картоплі було механізованим, 

то зараз в більшості господарств вона вирощується вручну. З проведенням 
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реформ на селі картоплярство розсіялося по малих селянських, фермерських та 

садово-городніх ділянках, де розміщено близько 95% цієї культури. Машини для 

вирощування картоплі в Україну завозились і завозяться в основному з Росії, 

Білорусі та Німеччини. Потрібно оновлювати техніку, яка на 70-80% морально 

застаріла і перебуває не в найкращому стані. Картоплярі часто беруть за приклад 

сусідню Білорусь, де технологічний цикл повністю забезпечений державою, 

працюють відповідні заводи [11, 12, 28].  

Постає проблема удосконалення існуючих та винайдення нових 

перспективних робочих органів картоплезбиральної техніки, обґрунтування 

оптимальних режимів їх роботи і, в кінцевому результаті, забезпечення цієї галузі 

рослинництва сучасною, високопродуктивною і надійною збиральною технікою.  

Забезпечення галузі технікою вітчизняного виробництва складає: саджалки 

– 4 %, культиватори для міжрядного обробітку – 22 %, фрезерні культиватори –  

2 %, подрібнювачі – 7 %, копачі – 14 %, комбайни, сортопункти та завантажувачі 

практично не виробляються. Незначне забезпечення технікою стримує розвиток  

галузі [26, 30].  

 Урядом України обрано стратегічний курс на розвиток в аграрно-

індустріальному напрямку. Україна має унікальний природний потенціал, що 

дозволяє стати лідером по виробництву сільськогосподарської продукції в Європі. 

Проте, для успішного виходу на західні ринки необхідно забезпечити перш за все 

конкурентоспроможність власної продукції, яка досягається при комплексній 

механізації технологічних процесів, зниженні затрат праці, збільшенні 

врожайності та якості одержуваної продукції [27, 44].  

Розроблені технології виробництва картоплі в Україні з технічного рівня 

не поступаються кращим світовим аналогам, але якість виконання була і 

залишається ще на низькому рівні, тому ефективність картоплярства в Україні ще 

досить недостатня. Хоча картопля в усьому світі вважається, серед інших 

сільськогосподарських культур, як найбільш прибуткова сільськогосподарська 

культура. Проведеними розрахунками встановлено, що якщо прибуток від 

картоплі прийняти за 100%, то прибуток від ріпаку складає усього – 30,6%, від 
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цукрових буряків – 24,8%, від озимої пшениці – 21,4% з одного гектара посівів. 

Але нерентабельність картоплярства можна пояснити тим, що основним 

виробником картоплі був і залишається приватний господар, тому і він, і держава 

не залишаються без картоплі, а отже і відношення до виробництва в колективних 

господарствах не таке як, наприклад, до цукрових буряків чи соняшнику [57, 67]. 

Кілька років тому була розроблена Національна програма створення і 

виробництва машин в т. ч. для картоплярства, які дають можливість механізувати 

технологічний процес виробництва картоплі.  

Однак, застосування серійних машин в Україні ще до цих пір не 

забезпечує відповідну якість зібраних бульб. Пошкоджена поверхня бульб і 

прилиплі ґрунтові залишки погіршують товарний вигляд зібраних бульб, не 

сприяють тривалому їх зберіганню [20]. 

На сьогоднішній час для садіння картоплі на малих фермерських або 

селекційно – насінницьких ділянках застосовують картоплесаджалки різних 

марок та модифікацій як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Але вони 

не в достатній мірі відповідають агротехнічним вимогам щодо садіння 

пророщених бульб картоплі різних розмірів.  

Високої якості передсадивної підготовки ґрунту і садіння за вирощування 

картоплі можна досягти лише багаторазовими проходами одноопераційних 

машин по полю. Але при цьому ґрунт, як правило, зазнає значної дії ходових 

систем тракторів і сільськогосподарських машин, а це призводить до його 

переущільнення, погіршення механічних і технологічних властивостей.  

Багаторазові проходи одноопераційних машин по полю не тільки знижують 

родючість ґрунту, але й призводять до великих перевитрат енергії через не повне 

завантаження потужності двигуна в процесі виконання таких робіт. 

В даний час для садіння картоплі на площах більше 40 га в основному 

використовують великий асортимент комбінованих машин обладнаних 

пристроями для підготовки ґрунту, внесення мінеральних добрив та засобів 

захисту бульб від шкідників та хвороб, застосування яких забезпечує якісне 
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виконання агровимог до процесу та збільшує майже у двічі врожайність товарної 

картоплі [6,80].  

В Інституті картоплярства НААН на базі існуючих одноопераційних  машин 

та енергетичного трактора ХТЗ–120 виготовлено комбінований агрегат [42], який 

за один прохід виконує передсадивний обробіток ґрунту, локальне внесення 

мінеральних добрив та садіння картоплі. Це дає можливість скоротити 

агротехнічні строки виконання робіт, підвищити продуктивність, покращити 

прохідність коліс трактора без механічного пошкодження рослин і руйнування 

гребенів, знизити енергоємність технологічного процесу на 12,2 %, підвищити 

врожайність картоплі на 16,8 % [158-160]. 

Одноопераційна картоплесаджалка для садіння мікро– і міні бульб та 

пророщеної картоплі з ручним вкладанням їх на ложково–пасовий транспортер 

[110]. Вона забезпечує підвищення продуктивності праці, виконує технологічний 

процес садіння картоплі різних розмірів від мікро-, міні- та звичайних бульб без 

пошкодження паростків на дослідних селекційно–насінницьких ділянках. До 

складу саджалки входять робочі органи і пристрої для ємності з насіннєвим 

матеріалом та сидіння для саджальників.  

 

1.2 Агротехнології вирощування картоплі на Поліссі України 

В останні десятиріччя спостерігається загальне потепління клімату з 

одночасним посиленням його контрастності. Почастішала тривалість періодів як 

надмірного зволоження, так і не зовсім характерних для зони Полісся посушливих 

днів. Такі тенденції в закономірностях зміни кліматичних умов вимагають 

внесення відповідних коректив у технологічні операції вирощування 

сільськогосподарських культур, підвищення мобільності їх використання [1-3]. 

 Площа живлення, ширина міжрядь і густота рослин є суттєвими факторами 

приросту врожаю картоплі і забезпечення рослин оптимальною зоною живлення 

(об’ємом ґрунту і повітря), щільністю і твердістю ґрунту в зоні кореневої системи 

та кількістю поживних речовин.  
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Одним з найважливіших показників, який активно впливає на ріст, розвиток 

рослин і врожайність картоплі, є зона їх живлення, тобто форма і об’єм повітряно-

ґрунтового простору, яка залежить від густоти (віддалі між бульбами в рядку) і 

ширини міжрядь. Вибір площі живлення повинен враховувати ряд чинників в 

тому числі й біологічні властивості рослин. В.А. Поггенполь ще в другій половині 

ХІХ століття [145] писав, що площа живлення залежить насамперед від сорту 

картоплі. Ця думка знайшла підтвердження у більш пізніх роботах, де було 

рекомендовано ранні сорти висаджувати густіше, ніж пізньостиглі. Для ранніх і 

середньоранніх сортів оптимальною вважається густота насаджень 71–95 тис. 

кущів на 1га, а для середньоранніх і пізніх – 45–65 тисяч [22, 46, 72].  

З початком широкого застосування техніки у сільському господарстві та 

механізованого вирощування картоплі у 1937 році було прийнято рішення про 

використання міжрядь шириною 70 см, яке відповідало агротехнічним вимогам 

[8]. Ця норма стала традиційною при вирощуванні картоплі. При цьому площа 

живлення рослин виглядає як витягнутий прямокутник довжина якого в 2,0–4,7 

разів більша від ширини [31]. Найбільш раціональною площею живлення рослин є 

квадрат, круг, що сприяє підвищенню врожайності від 10 до 20 % і чим більше 

буде відхилення від квадрату, тим менший урожай. Але в досить великому обсязі 

літературних джерел щодо площі живлення немає єдиної точки зору та ясності у 

визначенні, як однієї із складників, ширини міжрядь для вирощування  

інтенсивних сортів картоплі [10, 20, 101, 128]. 

Зокрема, у Польщі, НДР, ФРН відстань між рядками прийнята 62,5 см, в 

Англії – 60, Болгарії – 60–70, у Швеції – 50–60, в Голландії – 67–70 [140]. Досить 

широко використовували ширину міжрядь 62,5 см в Угорській Народній 

Республіці з площею живлення 60 х 40 см [123]. У східно європейських країнах 

переважно прийнята ширина міжрядь 70 см, тоді як в Центральній Європі – 75, у 

США  та Канаді – 90, в Англії і Голландії – 80–90 см [27]. Основна частина площ 

під картоплею в Росії вирощується з міжряддями 70 см [34]. У Нечорноземній 

зоні та на території СНД, на що вказує Е.В. Садовникова [164], в даний час 

найбільше поширена технологія вирощування картоплі з шириною міжрядь 70 см, 
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але вона не в повній мірі відповідає біологічним вимогам рослин. Основним 

недоліком, як зазначає автор, є недостатня площа живлення рослин та великий 

ступінь пошкодження як кореневої системи, так і надземної частини картоплиння, 

більш інтенсивного враження хворобами та невідповідність ширини коліс 

енергонасичених тракторів до ширини міжрядь. 

В протилежність цьому С.А. Банадисев [13] вважає оптимальною шириною 

міжрядь, з урахуванням існуючої системи машин, 70 см і перехід на міжряддя  

75 см немає агротехнічного сенсу. В той же час Ван дер Зааг (Голландія) [32] 

вказує, що якщо раніше була нормативною віддаль між гребенями 66 см, то тепер 

більш сприятливою вважається віддаль 75 см. При  цьому колеса тракторів менше 

руйнують гребені та подається більше землі в процесі міжрядних обробітків. 

Стандартною площею живлення рослин для картоплі вважається 70 х 35; 70 

х 40 см [8], але на насінницьких ділянках застосовується більш загущене садіння, 

де раннім сортам розрохована площа живлення 70х22 см (65 тис./га), для пізніх 

сортів вона збільшується до 70х25 см і дотримується густота садіння до 57 – 60 

тис/га [16]. 

Площа живлення рослин повинна бути диференційована і для сортів однієї 

групи стиглості, якщо вони значно відрізняються наростанням вегетативної  

маси [55].  

Крім того, між роботами, що висвітлюють питання, доцільно відмітити 

дослідження, в яких автори вказують на те, що існуюча технологія і технічні 

засоби практично вичерпали свої можливості у підвищенні продуктивності і 

якості виконання технологічних операцій [137]. 

На підставі проведених досліджень Б.П. Літун та ін. [99] вказують на те, що 

у зв’язку з переходом на енергетичні трактори спостерігається тенденція 

невідповідності ширини міжрядь та проміжком між колесами трактора, яка 

призводить до скорочення площі живлення рослин. Це вимагає збільшення 

ширини міжрядь при вирощуванні картоплі у країнах з розвиненим 

картоплярством до 75–90 см й більше, у США  до 105 см [69, 84, 128].  
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У більшості закордонних країн ширина міжрядь не є постійною величиною, 

а змінюється залежно від розвитку енергетики [129, 137].   

Багаторічними дослідженнями науковців БілНІІ картоплярства встановлено, 

що широкорядні посадки створюють кращі умови для реалізації потенційних 

можливостей сортів інтенсивного типу, зменшується ущільнення  ґрунту, 

енерговитрат на 7 % при виробництві 1 центнера бульб [82]. 

В той же час технології вирощування картоплі з шириною міжрядь 70 см 

призводять до переущільнення ґрунту та пошкодження рослин [70], а 

застосування більш потужних тракторів вимагає збільшення ширини міжрядь. 

Тому найбільш широко застосованою у вирощуванні картоплі є ширина 75 см 

[20]. Такі міжряддя в порівнянні з міжряддями 70 см мають свої переваги, а саме 

збільшується реалізація потенційної продуктивності, зростає об’єм сформованих 

гребенів, зменшується щільність в зоні бульбоутворення, існує можливість 

застосувати більш ефективні робочі органи за зменшення травмування кореневої 

системи, збільшити товарність бульб, зменшити пошкодження рослин 

фітофторозом за рахунок покращення повітрообміну в рядках, зростає ширина 

захвату машин з 2,8 до 3 м, що скорочує число проходів трактора по  

полю [89, 113, 137, 151, 182, 197]. 

Проте останнім часом виробники продукції та техніки все більше уваги 

звертають на розширені міжряддя 80–90 см. Такий стан сприяв розробці та 

застосуванню значної кількості технологій, які базуються на використанні різної 

ширини міжрядь, конструкцій сільськогосподарських машин з різним приводом 

та робочими органами [12, 20, 137]. 

Численні дослідження проведені в різних зонах засвідчили, що в 

насадженнях з міжряддям шириною 90 см створюються більш сприятливі умови 

для підвищення врожайності на 4,2 т/га [164]. Перевагою широкорядних міжрядь 

є можливість сформувати більш високі і широкі гребені, причому створюється 

більша площа освітлення (рослини менш затіняють одна одну), збільшується 

площа мінерального та водного живлення. При догляді за рослинами бокові 
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сторони гребенів не ущільнюються навіть при застосуванні енергонасичених 

тракторів, а корисна площа таких рядків зростає до 55 % [12, 20, 51, 171, 200]. 

На дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Полісся України при збільшенні 

ширини міжрядь з 70 до 90 см дещо знижується врожайність картоплі, проте при 

догляді за насадженнями зростає продуктивність праці на 15 % [28]. 

В Росії створено високоефективні екологічні широкорядні грядові 

технології з міжряддями 90 і 140 см, які  знижують затрати енергії та ресурсів на 

одиницю продукції в 1,5–1,8 разів, приріст урожаю зростає на 10–15 %, витрати 

палива зменшуються на 25 %, досягнуті такі переваги лише при застосуванні на 

високородючих ґрунтах та рівні врожайності більше 25 т/га [27, 52, 175, 176].  

Садіння з міжряддями 90 см навіть при однаковій урожайності порівняно зі 

звичайними (70 см) економічно вигідно. Ширина захвату машин зростає з 2,8 до 

3,6 м, що скорочує число проходів тракторних агрегатів по полю, а це підвищує 

продуктивність праці при міжрядних обробітках і збиранні врожаю [151, 118, 84], 

забезпечує зниження затрат праці на 50 %, а собівартість на 30 % , дає економію 

насіннєвого матеріалу в 1,5 – 2,0 рази, знижує витрати палива на 30 % [167, 11]. 

Для Росії ширина міжрядь повинна враховувати зональні умови 

вирощування картоплі. На бідних ґрунтах в засушливих районах доцільною є 

ширина міжрядь 70 см, а перспективною для багатьох умов вирощування картоплі 

шириною 90 см оскільки урожайність при цьому збільшується на 15,8 % [181].  

За даними досліджень В.У. Федорова ширина міжрядь 90 см, істотно не 

впливала на врожайність картоплі, але мала позитивний вплив на вихід бульб 

фракції масою 300 г. У структурі врожаю вона становила 31,8 – 45,2 % [183]. 

На основі аналізу використання перспективних ресурсозберігаючих 

широкорядних технологій 90 і 140 см в порівняні з традиційною (70 см) 

зазначається, що вони забезпечують істотне підвищення продуктивності картоплі, 

але використовувати їх доцільно лише при стабільній урожайності більше  

25 т/га [174].  

Існують протилежні приклади, що вирощування картоплі з міжряддями  

90 см порівняно зі звичайними (70 см) неефективне [140]. 
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Значне впровадження широкорядної і грядової технологій в господарствах 

республіки Білорусь стримується тому, що в промисловості країн СНД не 

налагоджено серійного виробництва відповідних машин і тому виникає 

необхідність змінити конструкцію практично всього комплексу машин [13, 7]. 

На початку 80–х років в Російській Федерації розпочато дослідження щодо 

вирощування картоплі з перемінними в певній черговості міжряддями різної 

ширини, зокрема, 60 + 80, 50 + 90, 70 + 90, 110 + 30 см та ін. [63, 3, 18, 64].  

В бувшій НДР розроблена технологія вирощування картоплі на базі 6–ти 

рядної картоплесаджалки з чергуванням міжрядь з шириною вузьких 75 см і 

широких 105 см. Виробнича перевірка показала, що впродовж 1985–1987 років в 

аграрно-індустріальному об’єднані Крепелін вона забезпечила підвищення 

урожаю картоплі на 2 т/га в порівнянні з однаковими міжряддями  

75 см [201,202]. 

В Білорусі на важких перезволожених ґрунтах у господарствах Вітебської 

області технологія зі змінними міжряддями 70+110 см впродовж 1980–1985 років 

забезпечила приріст врожаю до 5,4 т/га [190]. Наведено інформацію, що при 

вирощуванні картоплі з перемінними міжряддями 90 і 105+75 см підвищується 

продуктивність машино–тракторних агрегатів від 12 до 20 % та знижується 

питома витрата палива на 9–10 л/га [82, 202].  

Вирішальне значення для збільшення врожаю як продовольчої, так і 

насіннєвої картоплі має густота садіння. Від правильного її вибору, як вказує  

В.В. Арнаутов [9], врожайність залежить не в меншій мірі, ніж від обробітку та 

удобрення ґрунту. З метою збільшення густоти стояння рослин за рахунок 

зменшення ширини міжрядь з 70 до 60, 55, 50 см призводить до погіршення умов 

повітряного живлення та обмежує застосування ґрунтообробних знарядь за 

догляду і збирання врожаю, збільшує витрати праці. 

Дослідженнями густоти насаджень картоплі займались вчені як в Україні, 

так і за кордоном. Досліди з цього питання розпочаті ще у 1888 році і 

продовжуються до цього часу [112]. Питанням густоти садіння картоплі 

займались Молоцький М.Я., Шарапа М.Г., Верменко Ю.Я., Бакутина Н.А. та ін. 
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(Україна), Бодилев В.Р., Адамов И.И., Кононученко Н.В., Дмитриева З.А. 

(Білорусь), Замотаев А.И., Голеев Р.К., Покровський Н.М., Андрианов А.Д., 

Верещагин Н.И. (Росія), Ван дер Зааг (Голландия) та ін. 

На насінницьких посівах густота насаджень повинна становити  

70 тис. шт./га [60, 109-111].  

Дослідженнями Інституту картоплярства НААН (2006–2008) роки доведено, 

що з використанням ширини міжрядь 75 см необхідно висаджувати 67 або 54 тис. 

бульб на 1га за схемою 75х20-25 см [86]. 

Густоту садіння необхідно встановлювати в залежності від розміру 

садивного матеріалу, родючості ґрунту, враховуючи місцеві умови вирощування, 

освітлення, наявність елементів живлення та вологозабезпечення [192, 60]. 

Для окремих грунтово–кліматичних умов густоту садіння необхідно 

корегувати оскільки щорічно збільшуються дози внесення добрив, 

удосконалюються агротехнічні прийоми вирощування картоплі, оновлюється 

сортовий склад [55, 73]. За результатами садіння за схемою садіння 70х28,5 і 

75х26,7 см при густоті 50–55 тис. бульб на 1 га А.Д. Андрианов і Д.А. Андрианов 

[7] розробили інтегровану агротехніку садіння картоплі. 

Для всіх сортів картоплі оптимальною густатою садіння є 71–95 тис./га 

 [24, 47]. Для більшості сортів районованих в Білорусі оптимальною площею 

живлення є 70х 30-35см. Збільшення густоти садіння з 40,8 до 50,5 тис кущів на  

1 га не впливає істотно на приріст врожаю [48, 162]. 

За даними досліджень А.Г. Пономарьова для пізніх сортів картоплі загущені 

посадки неефективні і найбільш раціональна схема садіння 70х35 см, яка дає 

густоту насадження 40,8 тис./га [146].  

Для насаджень насіннєвого матеріалу в Голандії рекомендується віддаль 

між рядками 75 см, між рослинами – 20–25 см, або висаджувати 4–5 т/га 

насіннєвих бульб [32]. 

Великий інтерес викликає густота садіння в насінницьких насадженнях, де 

метою є не тільки досягнення високого врожаю, але й максимального виходу 

стандартних бульб. На загущених посадках (71,4–74,6 тис./га) вихід насіннєвих 
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бульб в урожаї, в залежності від сорту, збільшується на 1,2–6,0 % в порівнянні з 

густотою 40 тис./га [172, 1].  

Вважається, що густота садіння істотно впливає на кількість і розмір бульб. 

Так,  при зменшенні площі живлення зростає вихід бульб з 1 га та збільшується 

вихід бульб насіннєвої фракції з 250 до 530 тис. шт. на 1 га [25].   

 

1.3  Вологість і температура, щільність та твердість ґрунту 

 

Вологість і температура ґрунту мають надзвичайно важливе значення для 

польової схожості картоплі, росту і розвитку рослин.  

Картопля – культура вибаглива до вологості ґрунту, але неоднаково в різні 

періоди вегетації [182]. Так, в міру росту рослин, особливо в період бутонізації та 

цвітіння, коли відбувається максимальне випаровування листковою поверхнею, 

потреба картоплі у вологості різко зростає. 

Три основних елементи погоди: тепло, світло і волога мають вирішальне 

значення для врожайності картоплі [173]. Залежність врожаю від опадів і 

температури ґрунту виражається через відносний показник – гідродинамічний 

коефіцієнт (ГТК), який вираховується за формулою  

ГТК = ( ∑ опадів  х 10 ) / ∑сер. t0 

Встановлено, що найвищий приріст бульб визначено за вологості ґрунту 

біля 95–100 % польової вологоємності, а зниження врожаю відбувається при ГТК 

менше 0,8 в період бульбоутворення [173,182]. 

Збільшення щільності ґрунту від 1,0 до 1,6 г/см3 значно знижує 

водопроникнення, польову вологоємкість і вологість ґрунту [138]. 

В засушливий період (червень, липень) менше утримується вологи у 

пухкому ґрунті з об’ємною вагою 1,1 г/см3, а в ущільненому – з об’ємною вагою 

1,35 г/см3 вміст її дещо більший (15,11 і 18,87 %) – [141]. 

Доведено, що у фазу цвітіння картоплі найбільша вологість ґрунту 

знаходиться в середині відкосу гребеня та в міжряддях без проходу коліс трактора 

(11,1–11,4 %), а найменша (10,2 %) в міжряддях по сліду колеса [169]. 
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Спостерігалося зниження вологи у ґрунті на широкорядних варіантах 

(міжряддях), в порівнянні до звичайних 70 см, особливо у другій половині 

вегетації, після змикання міжрядь [10]. На ущільнених ґрунтах спостерігається 

зниження доступності вологи для рослин, що пояснюється зближенням ґрунтових 

часток та зменшенням радіусу пор, велика частина ґрунтової вологи при цьому 

знаходиться в зоні дії поверхневих сил ґрунтових частин [152]. 

В республіці Білорусь, в зоні помірного зволоження, опади проходять 

досить нерівномірно, що призводить до того, особливо на легких за 

гранулометричним складом ґрунтах, що в період бульбоутворення і росту бульб 

картоплі спостерігається недостача ґрунтової вологи [186]. 

В Канаді велике ущільнення ґрунту знижує його аерацію і 

вологопроникність, а це призводить до зменшення врожайності з 32,0 до 25,0 т/га 

[199]. В Нідерландах за рахунок використання гребеневої технології в середньому 

зберігають 2 мм води на 1 см глибини і 50 % з яких легко доступна рослинам тому 

і недостатку вологи вони не мають [32]. В Німеччині при збільшенні щільності 

ґрунту від 1,1 до 1,4 г/см3  зменшується його водопроникність з 0,72 до 0,01 мм/хв. 

або в 72 рази [107]. 

Оптимальною температурою для проростання бульб вважається 18–220С 

[95]. Період від появи поодиноких сходів (10 %) до повних (75 %) становить при 

цьому 3–4 дні. 

Оптимальний температурний режим для формування столонів і бульб є 16–

180С. Коли температура вище 250С бульбоутворення різко гальмується, а при 

температурі 290С і більше призупиняється формування молодих бульб [61,127].  

В останні десятиріччя як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники все більше 

звертають увагу на вирішення проблеми ущільнення [191]. Ще в кінці ХІХ 

століття український вчений И.Е. Овсінський у виробничих дослідах в 

Подільській губернії встановив, що обробіток ґрунту плугом веде до деградації 

ґрунтів, погіршення їх структури та водопроникності, а в кінцевому результаті – 

до зниження урожайності сільськогосподарських культур [124].  
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Для кожного типу ґрунту існує своя оптимальна щільність на яку кожна 

рослина реагує по своєму[153]. Переущільнення ґрунту, так як і недостатнє його 

ущільнення негативно впливає на схожість та розвиток рослин [190]. 

Оптимальна щільність для більшості сільськогосподарських культур в якій 

створюються найбільш сприятливі умови їх розвитку знаходиться в межах 1,0–1,3 

г/см3 [2,179,190]. В той же час оптимальна щільність дернево–підзолистих ґрунтів 

у нижній частині орного шару для піщаних ґрунтів має бути 1,0–1,2 г/см3, а 

супіщаних – 1,3–1,4 г/см3 [28, 61, 96, 190]. В зоні бульбоутворення вона має бути 

в межах 1,10–1,16 г/см3 [96]. Для суглинкових ґрунтів оптимальною щільністю є 

1,1–1,2 г/см3 [49]. 

В літературних джерелах зустрічаються протирічні дані щодо оптимальної 

щільності ґрунту. Одні автори стверджують, що оптимальна щільність орного 

шару дерново–підзолистих ґрунтів знаходиться в межах 1,35–1,4 г/см3 [75], інші 

1,45 [41], і навіть до 1,5 г/см3. И.Б. Ревут писав, що всі ґрунти за легким 

механічним складом, включаючи легкосуглинкові, практично не ущільнюються 

більше за оптимальну щільність [153]. 

Б.А. Доспехов, А.И. Пупонин стверджують, що оптимальна об’ємна маса 

дерново–підзолистих супіщаних ґрунтів для просапних культур знаходиться в 

межах 1,1–1,45 г/см3 [52], причому оптимальний склад характеризується не тільки 

суворо певною величиною, але й деяким інтервалом, який для ґрунтів легкого 

механічного складу може бути 0,3–0,4 г/см3 [50]. Але, як відмічають В.В. 

Медведєв, Л.И. Воронова, що при щільності ґрунту 1,45–1,50 г/см3 на дерново–

підзолистих ґрунтах одержують найкращі результати врожайності картоплі [105]. 

Вважається, що однією з причин деградації ґрунтів є їх переущільнення [193]. 

Так, у наслідок зниження вмісту гумусу під впливом ерозійних процесів та 

недостатної кількісті внесених органічних добрив ґрунти ущільнюються до 1,4–

1,6 г/см3, а інколи – до 1,8 г/см3. Велика щільність ґрунту перешкоджає 

поширенню коренів та їх розвитоку в ґрунтовому шарі, слабо проникає 

атмосферне повітря, вода переходить в малодоступну для рослин  

форму [87, 104, 141, 169]. 
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Збільшення об’ємної маси за межі оптимальної величини призводить до 

значного зниження врожайності картоплі, так як в такому випадку зменшується 

аерація і вологопроникність ґрунту. Крім того, підвищення щільності ґрунту на 

0,1 г/см3 порівняно з оптимальною знижує урожайність на 15-20 %, а на 0,2 г/см3 

до 50 % [41, 76,  97]. 

За результатами НДІ картопляного господарства Російської Федерації на 

дерново–підзолистих ґрунтах оптимальною є щільність 1,1-1,2 г/см3, а при 

збільшенні її до 1,4-1,5 г/см3 запізнюються сходи та зменшується врожайність на 

40 %. На важко–суглинкових ґрунтах збільшення щільності з 1,1 до 1,5 г/см3 

знижує урожайність на 50 % [142]. 

Найкращі умови проростання рослин картоплі та розвитку бульб 

забезпечуються при об’ємній масі на дерново–підзолистих суглинкових ґрунтах – 

1,1-1,2 г/см3, на підзолистих зв’язаних – 1,3-1,5 г/см3 і на чорноземних –  

0,9-1,1 г/см3 [54, 60, 68, 139, 182, 190]. 

Американські вчені встановили, що межею щільності суглинкових ґрунтів 

для кореневої системи рослин є 1,7–1,8 г/см3, а для глинистих відповідно  

1,6–1,7 г/см3 [198]. 

Сильне ущільнення ґрунту негативно діє на проникнення коренів у ґрунті, 

обмежує їх об’єм і в значній мірі знижує врожайність картоплі особливо на 

важких суглинкових ґрунтах [195, 196, 209]. 

Особливо великий вплив на розвиток кореневої системи має щільність 

ґрунту, корені при дуже щільному складі ґрунту не можуть проникати в нього у 

силу великого механічного опору і малого діаметра ґрунтових пор [168]. В той же 

час Б.А. Писарев [141] вказує, що корені рослин картоплі на пухких ґрунтах 

(щільність 1,1 г/см3) добре розгалужувались, були більш потужні. Основна маса їх 

розвивалась в 30–ти сантиметровому шарі і рівномірно пронизувала всю його 

площу. На щільних ґрунтах (1,35 г/см3) корені розвивались у верхньому 10–12-ти 

сантиметровому шарі і погано розгалужувались. 
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Найбільш сприятливою щільністю для розвитку кореневої системи є 

величина 0,9–1,2 г/см3. Збільшення її до 1,37–1,60 г/см3 негативно діє на ріст і 

розвиток кореневої системи рослин [103, 180]. 

Граничні величини щільності сухого ґрунту: для легких суглинків – 1,48, 

середніх і важких суглинкових – 1,45 та глинистих – 1,35 г/см3 [43]. 

Ступінь ущільнення ґрунту залежить від типу машин, які застосовують при 

вирощуванні картоплі, їхньої маси, розміру шин технічних засобів, ширини 

міжрядь, поєднання операцій, які виконуються за один прохід агрегату, кількості 

проходів по полю, властивостей ґрунту та ін. [113]. 

Із агротехнологічних прийомів, які негативно впливають на бульби, істотне 

значення має ширина міжрядь. Ущільнення ґрунту в міжряддях залежить від 

кількості проведених обробок та вологості ґрунту в період проведення робіт [129]. 

На ущільнення ґрунту на дні гребеня істотно впливає ширина міжрядь. 

Дослідженнями проведеними в Англії з шириною міжрядь 68,5, 99 і 106 см 

встановлено, що при ширині міжрядь 99 і 106 см та шириною обода колеса 35 – 

45 см ґрунт в рядку ущільнюється менше і пошкодження бульб при збиранні 

врожаю скорочується на 20 %, ніж при ширині міжрядь 68,5 см. Подібні 

результати в дослідженнях одержали в Канаді, Швеції та США [154, 203]. З 

переходом на виконання робіт більш енергетичними тракторами зростає 

невідповідність між шириною міжрядь і колесами трактора, що призводить до 

ущільнення ґрунту [28]. При догляді за рослинами з використанням чотирирядних 

машин однобічного ущільнення колесами трактора зазнають усі гребені, а 

широкорядними – тільки 2/3 гребенів. При чому на ущільнених рядках урожай 

менший на 11–18 % в порівнянні з неущільненими. Не спостерігається додаткове 

ущільнення ґрунту у гребенях коли від осі гребеня до бічної поверхні колеса буде 

не менше 260 мм [202]. 

Щоб зменшити ущільнення ґрунту в бокових поверхнях гребенів та не 

пошкоджувати рослини при вирощуванні картоплі з міжряддями 70 см на 

тракторах МТЗ–80/82 замість задніх широких коліс 15х38 встановлюють вузькі 

розміром 9х42. Це  сприяє підвищенню продуктивності на 10 %, зменшенню 
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витрат палива на 15,3 %, без механічного пошкодження рослин картоплі з 

приростом врожаю 4,2 т/га [57, 164]. 

На ущільнення ґрунту істотно впливає кількість проведених міжрядних 

обробітків з використанням різних культиваторів. Так при чотириразових 

обробітках міжрядь об’ємна вага ґрунту складала 1,24–1,22 г/см3, тоді як при 2- 

кратних – 1,14–1,15 г/см3. Застосування культиватора КГО - 3,6 знижувало 

щільність ґрунту на 0,14 г/см3 в порівнянні з культиватором АК–2,8 [183, 202]. 

Дослідники дійшли висновку, що основний чинник, який упродовж 

минулого сторіччя істотно впливав на підвищення щільності ґрунту – це 

сільськогосподарська техніка, навантаження якої на ґрунт продовжує зростати 

[102, 189]. Так, за останні 20 років маса сільськогосподарських машин 

збільшилась на 40 – 60 %, а тракторів в 2,5–3 рази, що призвело до збільшення 

тиску на ґрунт до 100–180 кПа. Цей показник збільшився в 3–6 разів від 

нормативного [37, 155]. 

В умовах інтенсифікації виробництва значно посилюється вплив на ґрунт 

ходових систем різних агрегатів. Тільки за період від підготовки ґрунту до 

збирання врожаю різноманітні машини вкривають слідами від 30 до 80 % 

поверхні поля. Через деякі ділянки техніка проходить 3–9 і навіть до 15–20 разів, 

де сумарна площа слідів ходових систем вдвоє перевищує площу поля [17, 44, 53, 

78, 143, 156, 161, 192]. Внаслідок цього щільність ґрунту під слідами коліс 

трактора посилюється в орному шарі від 2 до 10 разів [166] та зменшується 

врожайність картоплі від 2 до 25 % [156] і навіть до 40 % [44]. 

Щоб визначити шкідливу дію колісних рушіїв на ґрунт В.Р. Білецький [19] 

подає коефіцієнт шкодочинності, як відношення середньої оптимальної щільності 

Кш = Рс / Ропт, де 

Рс – середнє значення щільності після рушіїв, кг/м3, 

Ропт – значення оптимальної щільності (1200 кг/м3). 

В країнах з розвиненим картоплярством намітилась тенденція переходу на 

більш широкі міжряддя в технології вирощування картоплі, але при збереженні 
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рекомендованої густоти садіння [197], яка істотного впливу на щільність ґрунту 

не виявляє [198]. 

Щільність ґрунту має значний вплив на твердість. Вона є одним із важливих 

показників фізичного стану ґрунту. Твердість вказує на міцність ґрунту проти 

механічного впливу зовнішніх сил. Вона має зворотну залежність від її вологості, 

коли збільшується вологість ґрунту, то зменшується його твердість і пряму – від 

щільності. При об’ємній вазі 1,5 г/см3 твердість ґрунту досягає 27–28 кг/см2, а 

підвищення щільності до 1,5–1,6 г/см3, коли зменшується вдвічі повітря у ґрунті, 

то твердість його підвищується у 3–4 рази [15, 38, 110, 141]. 

Значний вплив на твердість ґрунту має ходова система тракторних 

агрегатів. При разовому проході трактора по полю щільність ґрунту може 

перевищити верхню оптимальну межу 1,3–1,35 г/см3, а твердість – досягти 

допустимої межі 20 кг/см2 [143, 194]. 

Спостереження дослідниками за фізико–механічним станом ґрунту 

показують, що найбільша твердість була у шарі 10–15см (зона розташування 

бульбового гнізда) та в технологічному міжрядді шириною 70 см. На 

широкорядних посадках твердість ґрунту в зоні розташування бульб у 1,5–2,0 

рази менша від контрольного варіанту (ширина 70 см) [21, 79, 169]. 

При різних схемах садіння картоплі колеса тракторів неоднаково впливають 

на стан ґрунту в гребенях. З шириною міжрядь 90, 110+70 і 140 см після третього 

обробітку твердість в гребені була 1,0–1,07, в міжрядді – 1,18–1,36 кг/см2, коли з 

шириною міжрядь 70 см вона відповідно становила 1,14 і 2,96 кг/см2 [28]. 

 

1.4 Вплив міжрядного обробітку на формування врожаю картоплі  

 

Основним завданням міжрядного обробітку є підтримка ґрунту в 

розпушеному, дрібногрудочковому стані, формування оптимальної глибини 

розташування бульбового гнізда в гребені за забезпечення сприятливих умов 

живлення рослин, знищення бур’янів механічним способом. На обробітках 
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використовують як універсальні культиватори для міжрядних обробітків, так і 

вузькоспеціалізовані машини (гребенеформувачі) [79]. 

В технологічному процесі догляду за 2–3 обробітки до і 2–3 після появи 

сходів проводиться формування гребенів висотою до 27 см. 

Гребеневий спосіб садіння картоплі дозволяє ефективно проводити 

міжрядний обробіток не ущільнюючи ґрунт в рядках, створювати сприятливі 

умови в ґрунті для формування кореневої системи та бульб на глибині від 10–12 

до 16–18 см [149]. 

Скорочення механічних обробок за внесення гербіцидів збільшує 

врожайність картоплі на 2,5–3,4 т/га за рахунок зменшення ущільнення ґрунту та 

механічного пошкодження рослин, кореневої системи і листкового апарату [23, 

35, 90, 94]. В протилежність цьому стверджується, що при внесенні гербіциду 

Тарга супер 4 л/га відбулося відставання у рості рослин, одержано недобір 

урожаю бульб 1,9–4,1 т/га [187]. При цьому зменшення кількості міжрядних 

обробок збільшує забур’яненість посадок до 31,5 шт/м2 [77]. Своєчасний ранній 

догляд за картоплею знижує до 80 % бур’янів [60]. 

Для картоплі важливо створити розпушений шар, добре проникний для 

води, повітря і тепла, зменшити грудкуватість, сприяти умовам розвитку рослин 

та покращити комбайнове збирання [29]. 

По відношенню до кореневої системи, картопля, як культура, має 

специфічні потреби. Основна маса коренів розташовується переважно у 

невеликому об’ємі верхнього орного шару ґрунту. Вона швидко розвивається 

горизонтально і повільніше – вертикально. На 35-й день після садіння або на 10-й 

день після появи сходів коренева система поширюється від центру рядка на 15–21 

см, займаючи смугу шириною 29–34 см [56, 179, 190]. Але вона розвинена слабо і 

займає тільки 3 % від маси надземної частини і 8 % сухої маси листків [122]. 

Коренева система картоплі розвивається не в усьому шарі ґрунту. Добре 

розвинені корені спостерігаються лише до глибини 30–35 см і залежать від 

щільності ґрунту [32, 85]. Коренева система розвивається досить швидко. 

Щоденний приріст у довжину досягає 2,5–3 см. Корені розміщені в основному у 
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верхніх шарах ґрунту і поширюються на глибину від 40 до 70 см, але окремі з них 

можуть проникати понад 100–150 іноді до 200 см, по ширині (в горизонтальній 

площині) – до 50 см [4, 49, 95, 108, 179]. 

Для центральної зони Білорусі було вперше вивчено розташування 

кореневої системи по профілю гребеня. Встановлено, що на всіх міжряддях з 

шириною 70, 90 і 140 см найбільша щільність коренів знаходиться в радіусі 20 см 

від маточної бульби, а у вертикальному напрямі вона збільшується до глибини 5–

10 см [101]. 

 Корені картоплі не проникають в ґрунт з об’ємною масою 1,9 г/см3, а для 

важких суглинкових ґрунтів об’ємна вага 1,6–1,7 г/см3 є критичною [141]. 

Істотний вплив на розвиток кореневої системи має ширина міжрядь. З 

розширенням міжрядь з 70 до 90 см зменшується коренева маса на 3 %, а 

збільшення їх до 140 см зменшувало кореневу масу по сорту Росинка на 28 % і 

сорту Білоруський на 18 % [100]. 

За рекомендаціями щодо першого міжрядного обробітку встановлюється 

мінімальна захисна зона від 10–12 до 15 см від центру рядка. Проте коренева 

система в цей період розвивається за межами захисної зони і робочі органи 

ґрунтообробних машин при міжрядному обробітку механічно пошкоджують 

бокові корені всіх рослин [33, 56, 178]. 

Сучасна технологія догляду за картоплею, яка включає 3–5 обробітки до і 

після появи сходів, призводить до значного пошкодження молодих паростків, 

кореневої системи і картоплиння [178]. Встановлено, що при боронуванні посадок 

у фазі появи сходів картоплі обламується до 20–25 % молодих паростків. 

Широке застосування засобів механізації в картоплярстві ставить задачі 

щодо зниження і попередження пошкодження бульб, рослин і кореневої системи. 

Садіння пошкодженими бульбами знижує врожайність картоплі на 30 %. При 

культивації, коли рослини досягають висоти 10-12 см, у 5–7 % рослин 

обламуються стебла, у 10 % обриваються листки, 15 % рослин присипаються 

землею [56, 182]. 
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Одним з істотних недоліків традиційної системи догляду за рослинами, 

особливо за міжряддя шириною 70 см, є механічне пошкодження кореневої 

системи, рослин і бульб після механізованого обробітку. Лише в процесі 

підгортання колеса трактора і робочі органи культиватора травмують від 30 до  

60 % рослин [56, 181]. При збільшенні ширини міжрядь з 70 до 90 см та 

використанні ширини шин 15,5 дюймів кількість пошкоджених рослин 

знижується на 28,8 - 47,0 % [169]. 

Як показують дослідження механічні пошкодження бульб, зумовлені 

факторами середовища, складають від 20 до 22 %, а впливом сорту – від 52  

до 56 % [209]. Зниження температури на кожний градус менше 100С дає приріст 

пошкоджень на 10 %. Критичний температурний поріг чутливості бульб багатьох 

сортів до механічних пошкоджень становить температура близько 120С. 

Проведення збиральних робіт нижче критичного порогу призводить до зростання 

пошкоджень [67]. 

 

1.5. Врожайність картоплі залежно від густоти насаджень та площі 

живлення 

Різні агротехнологічні прийоми істотно впливають на величину врожаю 

картоплі. Відомо, що густота рослин – найважливіший елемент структури врожаю 

і її необхідно встановлювати залежно від розміру насіннєвого матеріалу, 

властивостей сорту і родючості ґрунту [115]. В залежності від густоти насадження 

значно зростає або падає врожайність картоплі. За збільшення густоти садіння з 

40 до 70 тис. бульб на 1 га підвищується врожайність на 5,0–9,4 т/га (або від 16,2 

до 30,0 %) [30]. За збільшення густоти з 40–45 до 50–55 тис./га чистий урожай 

зростає на 2,5 т/га, а подальше збільшення густоти до 60–65 тис./га забезпечує 

приріст лише 1,5 т/га [55]. За результатами досліджень В.П. Кнакнин [74] вважає 

найбільш оптимальною густотою садіння 60–65 тис/га на торфових ґрунтах, де 

при такій густоті садіння одержано урожай картоплі 34,9 т/га або на 5,4 т/га 

більше, ніж при густоті садіння 50–55 тис/га. В той же час на Чернігівській 

обласній сільськогосподарській дослідній станції у 1991–1993 р. найвищу 
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врожайність одержали при садінні бульб за схемою 70х15 см (94,5 тис./га). 

Приріст урожаю складав 3,2 і 4,5 т/га [98]. 

В інших дослідженнях за вивчення впливу площі живлення на урожай при 

вирощуванні картоплі на торфяно–болотних ґрунтах, найбільш високий урожай 

насіннєвих бульб одержано при площі живлення 70х20–25 і 90х15–20 см, що на 

9–20 % більше в порівнянні з контролем 70х35 см (40 тис./га) – 27,6 т/га [34].  

Густота садіння також впливає на зміну структури врожаю. В загущених 

насадженнях збільшується кількість середніх і дрібних бульб, а великих – 

зменшується. Найбільший вихід бульб насіннєвої фракції з приростом 3,1 т/га 

одержано за схеми садіння 70х15 см [144, 187]. 

Урожайність картоплі тісно пов’язана з площею живлення, яка в свою чергу 

залежить від біологічних особливостей, рівня родючості ґрунту, сорту, розміру 

садивних бульб, ширини міжрядь, густоти садіння і окультуреності ґрунту [14, 88, 

119, 187]. 

На добре окультурених ґрунтах вирощування картоплі з міжряддями 90 см 

підвищує врожайність від 5 до 25 % в порівнянні з шириною міжрядь 70 см [52, 

82, 147, 163, 165, 181, 182]. В Хабаровському краї при широкорядних міжряддях, 

в порівнянні із загальноприйнятими, урожай картоплі підвищився на 28,6 % [40]. 

При збільшенні міжрядь з 70 до 90 см в Приморському краї Росії приріст врожаю 

складав 8,4 т/га, а в Приамур’ї у 1960 р. приріст врожаю був 12,7 т/га або в 3,2 

рази більший від контролю [59, 177]. 

Існуює протилежний досвід, що збільшення ширини міжрядь з 70 до 90 см 

призводить до зниження врожаю від 7 до 15 %, а розширення віддалі між рядами 

картоплі до 140 см знижує врожай до 32,3 % [140, 203, 205]. 

В інших дослідженнях збільшення ширини міжрядь з 70 до 90 см за 

однакової кількості висаджених бульб на площі істотно не впливало на 

врожайність картоплі, але на догляді за насадженнями підвищується 

продуктивність праці на 15 % [27, 28]. Крім того, звертається увага на те, що 

збільшення ширини міжрядь до 90 см істотно не впливає на врожайність, але на 

13 % підвищується вихід насіннєвої фракції бульб [84]. 
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Заслуговує на увагу вирощування картоплі за стрічково–гребеневим 

способом зі змінними міжряддями 60+80 см та агротехнічними міжряддями 70 і 

технологічними – 80 см, де колеса трактора проходять лише по широких (80 см) 

міжряддях. Це створює сприятливі умови для росту і розвитку картоплі та 

формування більшого врожаю на 1,4 і 5,1 т/га або на 23 і 33 %. За схемою садіння 

50+90 см в Білорусії одержано приріст врожаю 16,8 % в порівнянні із 

загальноприйнятою технологією вирощування [18, 64, 83, 169]. 

На врожайність картоплі впливає величина і зона ущільнення ґрунту. Так, 

дослідженням встановлено, що врожай в рядках, де проходять колеса трактора на 

11–19 % менший від рядків без проходу коліс агрегату [203]. Збільшення 

ущільнення ґрунту колесами трактора від 3,3–4,3 до 7,5–8,3 г/см3 зменшує врожай 

картоплі до 40 % [96, 207]. 

В насадженнях з широкими (90 см) міжряддями зменшується щільність 

ґрунту в зоні бульбоутворення та підвищується врожайність картоплі до 

4,2 т/га [164]. 

Сучасна технологія догляду за картоплею, яка включає 3–5 обробок до і 

після появи сходів, призводить до 20–25 % пошкодження молодих паростків, 

кореневої системи і картоплиння. Вирощування картоплі без пошкодження 

молодих паростків сприяє підвищенню врожайності на 2,2 т/га [178]. 

Зокрема, картоплесаджалки з елеваторним садильним апаратом в процесі 

садіння картоплі обламують до 10–15 % паростків, що призводить до затримання 

появи сходів та знижує врожайність на 20–25 % [151]. 

Застосування комбінованої ширини міжрядь 75+85 см забезпечує зниження 

механічного пошкодження рослин картоплі в залежності від сорту в 1,8–2,6 разів 

[116]. Якщо за вирощування картоплі із загальноприйнятими міжряддями 

пошкодження рослин складає 47 %, то при широких міжряддях (90 см) – лише  

28 % або менше в 1,7 разів [169]. 

Одним з важливих факторів, що впливають на якість врожаю, є хвороби 

картоплі, зокрема фітофтороз. Втрати врожаю залежать від строку появи хвороби, 

погодних умов та стійкості вирощуваних сортів.  
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Збільшення густоти садіння до 70 тис. бульб на 1га істотно (на 15,4 %) 

сприяє розвитку ризоктоніозу [199]. За вирощування картоплі з шириною міжрядь 

90 см пошкодження рослин фітофторозом знижується на 1–2 бали, так як рослини 

при такому міжрядді довше не змикаються та краще провітрюються [165]. В 

окремі роки втрати врожаю картоплі від передчасного відмирання картоплиння на 

Поліссі досягають від 27 до 40  % [58]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз наукових даних показав, що в сучасних умовах за вирощування 

картоплі в зоні Полісся України надзвичайно важливе значення має застосування 

високоефективних агротехнологій і удосконалення сільськогосподарських машин 

і знарядь, які б забезпечували садіння картоплі з різною та комбінованою 

шириною міжрядь, площу живлення рослин згідно з агротехнологічними 

вимогами для культури картоплі при садінні - догляду за посівами без 

механічного пошкодження паростків і рослин.  

Аналіз наукових джерел дозволив зробити висновок, що наразі практично 

не встановлено впливів ширини ходових систем сучасних тракторів і 

сільськогосподарського знаряддя на водно-фізичні властивості, щільність і 

твердість поширених на Поліссі ґрунтів. Не визначено вплив різної ширини 

міжрядь та схем розміщення рослин на ріст, розвиток, механічні пошкодження 

кореневої системи і продуктивність картоплі. 

Обов’язковим є встановлення економічної доцільності використання таких 

удосконалених агротехнологій, сільськогосподарських машин та знарядь за 

вирощування картоплі. 

Дослідження в цьому напрямі надзвичайно актуальні і дозволять 

забезпечити отримання стабільно високих врожаїв картоплі, які здатні за різних 

складників їх застосування в удосконалених агротехнологіях протистояти впливу 

несприятливих абіотичних чинників. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови 

В зв’язку з тим, що почастішала тривалість періодів як надмірного 

зволоження, так і не зовсім характерних для зони Полісся посушливих днів, то 

такі тенденції в закономірностях зміни кліматичних умов вимагають внесення 

відповідних коректив у технологічні операції вирощування 

сільськогосподарських культур, підвищення мобільності їх використання [1-3]. 

Дослідження проводили в Інституті картоплярства НААН (смт. Немішаєве, 

Бородянського району, Київської області, зона південного Полісся України), в 

польових умовах сівозміни відділу технології на легких дерново–підзолистих 

ґрунтах впродовж 2011–2013 рр.  

Земельний масив розташований на водорозділі річок Ірпінь і Здвиж в 

Правобережному Поліссі, південного агроґрунтового району.  

Напрямок вітрів переважно північний і північно-східний у весняні місяці. 

Вітри сухі, що призводить до швидкого пересихання поверхні ґрунту. Влітку 

вітри мають переважно західний та південно-західний напрямок, швидкість їх у 

порівнянні з ранньовесняними значно менша. 

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 84 %, знижуючись 

у літній період до 73 – 79 % і збільшуючись взимку до 91 %. Це зумовлює 

порівняно незначне випаровування вологи з поверхні ґрунту. 

Клімат зони проведення досліджень помірно-континентальний. Період з 

середніми добовими температурами вище нуля настає в кінці березня і 

закінчується в другій половині листопада. Тривалість вегетаційного періоду, що 

відповідає періоду з температурою вище 5 0С, становить в середньому 201 день. 

Середньодобові температури вище 5 0С, за багаторічними даними, починаються з 

8 квітня, а закінчуються 26 жовтня, і за цей період їх сума становить близько  
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2850 0С. Довжина безморозного періоду 150-160 діб, що дозволяє успішно 

вирощувати багато сільськогосподарських культур, в тому числі і різні за 

скоростиглістю сорти картоплі. Останні весняні заморозки спостерігаються в 

середині – кінці квітня, дуже рідко на початку травня, а перші осінні, як правило, 

припадають на кінець вересня, жовтень. 

Основна кількість опадів (близько 75 %) випадає за вегетаційний період, 

тобто з квітня по жовтень, що є позитивним для розвитку рослин. Найбільше їх в 

липні (86 мм), а найменше – в лютому (28 мм). У посушливі роки особливо мало 

буває опадів у травні, що завдає шкоди молодим сходам сільськогосподарських 

культур, а тому для уникнення цього необхідно в дуже стислі строки виконувати 

всі весняно-польові роботи з максимальним використанням зимово-весняних 

запасів вологи. 

Перед закладанням досліду визначали агротехнічну характеристику орного 

(0-20 см) шару ґрунту дослідної ділянки. Ґрунтові зразки відбирали на всій 

ділянці в шахматному порядку в п’ятикратному повторенні. В ґрунтових зразках 

визначали: вміст гумусу – 1,59–1,84 % (за Тюриним); рН сольової витяжки – 4,3–

4,6; гідролітичну кислотність (за Каппеном) – 3,5–3,9 мг.- екв. на 100г ґрунту; 

легкогідролізований азот 8,1-9,8 мг/100 г ґрунту (за Корнфілдом), рухомий 

фосфор (за Кірсановим) і калій (за Масловою) відповідно – 6,5–13,8 та 8,0–12,6 мг 

на 100г ґрунту; ступінь насичення основами – 75,8–82,0 % ,. 

Характеристика метеорологічних умов в роки проведення досліджень 

наводиться за даними Тетерівської метеостанції (смт Тетерів, Бородянського р-ну, 

Київської обл.). 

У роки проведення досліджень агрометеорологічні умови були різні як за 

температурним режимом, так і за режимом зволоження, що мало відповідний 

вплив на ріст і розвиток рослин картоплі (рис. 2.1 – 2.3). 

 2011 рік. Метеоумови  весняного періоду цього року були сприятливими 

для проведення польових робіт. Підготовку ґрунту і садіння картоплі провели 23 

квітня, що забезпечило дружню появу сходів та сприяло одержанню більш 

високого врожаю. 
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Середня температура повітря в третій декаді квітня становила 15,4 0С, 

опадів не було відмічено. 

В травні температура повітря значно підвищилась, та була на 2 0С вища від 

(14 0С) середньобагаторічної. Найбільша кількість опадів 39,8 мм випала в першій 

декаді, що склало 66,3 % місячної норми (60 мм). За місяць опадів випало лише 

45,4 мм. Підвищена температура і недостатня кількість опадів за місяць негативно 

вплинула на ріст і розвиток сходів картоплі. У другій половині червня – на 

початку липня кількість опадів становила 97,9-130,3 мм, що за середньодекадної 

температури повітря 16,9-17,8 0С, виправило становище і дало змогу картоплі у 

фазу цвітіння сформувати бульби. 

В наступні місяці температура повітря була дещо більша середньої 

багаторічної. За вегетаційний період випало 392 мм опадів, що на 32 мм більше 

середньобагаторічних за цей період. Це призвело до ущільнення ґрунту в рядках, 

погіршився процес аерації, що негативно вплинуло на формування бульб. Але 

своєчасний догляд та підживлення сприяли розвитку рослин картоплі (рис. 2.1). 

 
 

Рис. 2.1 Температура повітря 0С та кількість опадів, мм за вегетаційний 

період 2011 року. 



47 

 

2012 рік. Погодні умови весни цього року також були сприятливими для 

початку весняно-польових робіт. Температура третьої декади квітня становила 

12,5 0С, а опади були незначні (8,2 мм). Середньомісячна кількість опадів за 

квітень була 53,2 мм, або на 4,8 мм менше від норми. Весняні запаси вологи в 

ґрунті та опади в травні дали можливість одержати добрі сходи картоплі  

(рис. 2.2). 

 
 

Рис. 2.2 Температура повітря 0С та кількість опадів, мм за вегетаційний 

період 2012 року 

 

Червень характеризувався теплою і сонячною погодою. Середньомісячна 

температура повітря в червні становила 20 0С, кількість опадів була достатньою 

(108,7 мм), а це, безумовно, сприяло росту і розвитку рослин картоплі.  

Липень характеризувався жаркою погодою з середньомісячною 

температурою 23,1 0С, або на 4,3 0С вище багаторічної. Опадів у цей місяць 

випало у двічі менше за норму. Серпень виявився жарким з температурою вищою 

від норми на 3,1 0С. Опадів випало 175 мм, що на 95 мм, або на 54,3 % більше від 

багаторічних показників.  
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Теплим і сухим був вересень з температурою майже на рівні багаторічних 

показників. Кількість опадів була лише 22 мм, що на 47 мм нижче норми.  

За вегетаційний період випало 419 мм опадів, проте підвищені температури 

у липні та серпні, у порівняні з середньобагаторічними, вплинули на формування 

маси бульб та призвели до зменшення врожаю картоплі. 

 Менш сприятливим для росту і розвитку рослин був 2013 рік (рис. 2. 3). 

Сніжна зима та останні снігопади 22-25 березня сприяли накопиченню у ґрунті 

достатньої кількості вологи. Підвищилась температура повітря протягом другої і 

третьої декади квітня до 10,4 0С і 15,2 0С за середньомісячної – 9,9 0С яка була на 

2,3 0С вищою від середньобагаторічної. Грунт прогрівся до температури 9,4 0С, а 

це дало можливість у третій декаді квітня розпочати садіння картоплі  

 
 

Рис.2.3. Температура повітря 0С та кількість опадів, мм за вегетаційний 

період 2013 року 

 

Сприятливі умови склалися у травні, що сприяло росту та розвитку рослин 

картоплі. Середньомісячна температура повітря (18,5 0С), достатня кількість 
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опадів (62,6 мм), добре прогрітий грунт (17,6 0С) прискорили появу сходів з 

подальшим розвитком і ростом рослин картоплі.  

Червень характеризувався підвищеними температурами повітря до 22,5 0С 

та ґрунту – до 21,5 0С. Проте за значної кількості атмосферних опадів до 78 мм, 

посіви картоплі сформували потужну вегетативну масу.  

За температурним режимом липень був аналогічний червневому, за 

винятком опадів яких випало на 78 мм менше середньобагаторічної норми. Високі 

показники температури повітря та ґрунту і майже місячна посуха в період 

формування врожаю були критичними для посівів картоплі. Лише в кінці (з 29  

по 31) серпня пройшли рясні дощі. Такі умови негативно вплинули на врожай 

особливо середньостиглого сорту Явір. Крім того, майже щоденні вересневі дощі 

не давали змоги збирати урожай в оптимальні строки, що призвело до його 

недобору. За місяць випало більше 165 мм за середньомісячної температури 

повітря менше 10 0С. 

Таким чином, погодні умови в роки дослідження були неоднаковими. У 

2011 році за вегетаційний період випало 392 мм опадів, що на 32 мм більше 

середньобагаторічних за цей період. Це призвело до ущільнення ґрунту в рядках, 

погіршився процес аерації, що негативно вплинуло на формування бульб. Але 

своєчасний догляд та підживлення сприяли розвитку рослин картоплі. 

2012 рік характеризувався достатньою кількістю опадів (419 мм), проте 

підвищені температури у липні та серпні, у порівняні з середньобагаторічними, 

вплинули на формування маси бульб та призвели до зменшення врожаю картоплі. 

Найгіршим для культури картоплі виявився 2013 рік, коли осінні проливні 

дощі не дали зібрати повноцінний врожай. 

Сума активних температур за період вегетації в роки досліджень була на 

рівні норми. Найбільш сприятливим для формування продуктивності картоплі 

виявився 2011 рік 
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2.2 Об’єкт і методика проведення досліджень 

Польові дослідження передбачали вивчення особливостей росту, розвитку 

та формування продуктивності картоплі залежно від досліджуваних факторів 

представлених у схемі досліду (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Схема досліду 

№ 

варіанту 

Ширина, см 

агротехнічних міжрядь 

(фактор А) 

шин коліс трактора (площа механічного 

навантаження на ґрунт) 

(фактор В) 

дюймів сантиметрів 

1 70 + 70 контроль 15,5 39,4 

2 70 +70 9,5 24,1 

3 75 +75 15,5 39,4 

4 75 +75 9,5 24,1 

5 75 + 85 15,5 39,4 

6 75 + 85 9,5 24,1 

 

У дослідах вивчали дію та взаємодію факторів: А – ширина міжрядь, В – 

площа механічного навантаження на грунт (розмір шин коліс трактора). 

Розміщення варіантів систематичне. Повторність досліду – трикратна. Загальна 

посівна площа досліду – 0,68 га, облікова площа – 40 м2 (табл. 2.1).  

У дослідженнях використовували сорти Інстуту картоплярства:  

СЕРПАНОК – занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2001 

року. Виведений в Інституті картоплярства НААН.  

Кущ прямостоячий, середньої висоти, компактний, добре облиствлений; 

стебла ребристі, не гіллясті. Листки великі, світло-зелені. Віночок квітки червоно-

фіолетовий. Бульби овальні, рожеві, гарної форми з привабливою шкіркою; 

м’якуш кремовий, після кулінарної обробки не змінюється; нерозсипчастої 

текстури; смак задовільний і добрий. Середня маса товарних бульб становить 

100г., уміст крохмалю – 13-14 %, урожайністьна кінець вегетації 40,0-46,0 т/га. 
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Зберігання добре. Стійкий до раку, відносно стійкий проти фітофторозу, 

кільцевої та мокрої гнилі, парші звичайної;стійкий до стеблової нематоди 

невисока. 

Рекомендується для вирощування в зоні Полісся та Степу, придатний для 

вирощування в Лісостепу України, також придатний для вирощування при 

двоврожайній культурі в умовах зрошення на Півдні України. 

ЯВІР – виведений в Інституті картоплярства. Занесений до Державного 

Реєстру сортів рослин придатних для вирощування в Україні з 2000 року. 

Рослина не надто висока, прямостояча, листки середні, світло-зеленого 

кольору, віночок квітки білий. Бульби округлі, кремові, з мілкими вічками; шкірка 

гладка; м’якуш кремовий; смакові якості добрі, розсипчастий. Вміст крохмалю 

17-18 %, урожайність на кінець вегетації 47,0 т/га. 

Придатний для вирощування в усіх природно-кліматичних зонах. Посередньо 

стійкий до картопляної нематоди та фітофторозу, бактеріальної гнилі, відносно 

стійкий до альтернаріозу, сухої фузаріозної гнилі та іржавої плямистості.  

Повторення досліду – триразове. Розташування ділянок – систематичне. 

Загальна посівна площа – 0,68 га, по сорту – 0,34 га, варіанту по ширині 

агротехнічних міжрядь – 372 м2, по ширині шин коліс трактора – 186 м2. 

Обробіток ґрунту перед садінням проводили за загальноприйнятою методикою 

щодо проведення досліджень з картоплею. Садіння картоплі проводили 

виготовленою в Інституті картоплярства НААН комбінованою 

картоплесаджалкою. Міжрядний обробіток здійснювали агрегатом з 

модернізованим культиватором КОН–2,8АМ і переробленою на культиватор 

картоплесаджалкою. Збирання врожаю проводили шляхом підкопування їх 

картоплекопачем КТН–2В. 

Попередником картоплі була – озима пшениця. Садіння картоплі 

проводилось в оптимальні строки з урахуванням погодних умов року. 

Гній на дослідних ділянках не вносили, обмежувались заробкою в грунт 

восени вегетативної маси гірчиці білої. Весною перед садінням картоплі вносили 

мінеральні добрива (нітроамофоска з вмістом NPK 16:16:16) у дозі 500 кг/га. 
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При проведенні досліджень застосовували гербіцид Тітус 50 г/га + Тренд 

90, фунгіцид – Ридоміл Голд у дозі 2 кг/га, інсектицид – Актара у дозі 40 г/га. 

Програма супутніх спостережень і досліджень включала:  

– закладання та проведення досліджень, відбір ґрунтових і рослинних 

зразків, підготовку їх до аналізу проводили згідно методичних рекомендацій та 

ДСТУ. 

– швидкість руху агрегату (садіння, догляд, захист, збирання) визначали на 

фіксованих ділянках довжиною 50 м, реєструючи секундоміром час проходження 

і довжину ділянки: 

 
де S – довжина облікової ділянки, м; 

t – час проходження агрегатом облікової ділянки, с. 

– вологість ґрунту (до садіння, догляд, перед збиранням) визначали 

впродовж вегетації в шарах ґрунту: 0–5; 5–10; 10–15 см. Вологість ґрунту 

визначали термо-ваговим методом. Вміст вологи вираховували у відсотках від 

маси абсолютно сухого ґрунту за формулою: 

 
де А – вологість ґрунту, %; 

с – маса зразка до висушування, г; 

а – маса зразка після висушування, г.  

– щільність ґрунту (г/см3) визначали при садінні картоплі, після міжрядного 

обробітку і перед збиранням урожаю в шарі 0–20 см та визначали її за формулою: 

d = В/ On 

де d – щільність ґрунту, г/см3; 

B – маса сухого ґрунту, г; 

On – об’єм циліндра, см3. 

– твердість ґрунту в міжрядді, гребені і на схилі гребеня (після садіння, 

догляду і перед збиранням урожаю) на глибині 0-20 см визначали Пенетрометром. 
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– обробку діаграм проводили способом ординат. Середню ординату в 

міліметрах визначали планіметруванням діаграми.  

– визначали параметри гребенів після садіння, догляду і перед збиранням 

урожаю в кожному обробленому рядку по ширині захвата машини вимірюванням 

лінійкою відстані між кілками, встановленими по крайнім зовнішнім точкам 

гребеня по верху і низу в поперечному напрямку. 

– висоту гребенів визначали вимірюванням лінійкою відстані від дна 

борозни по вертикалі до нижньої площини рейки, покладеної на вершині двох 

поруч розміщених гребенів (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4 Параметри гребенів 

а – ширина сформованого гребеня при основі, см; 

с – віддаль між сформованими гребенями, см; б – ширина міжрядь, см; 

в – обхват гребеня, см; h – висота гребеня, см; 

h1 – висота необробленого ґрунту, см. 

– густоту садіння картоплі визначали у відкритій борозенці, створеній за 

піднятих заробляючих робочих органах. Густоту садіння (тис. шт./ га) – визначали 

підрахунком кількості висаджених бульб на фіксованих ділянках [106].  

– фракційність бульб перед садінням і після збирання врожаю визначали 

при сортуванні картоплі на картоплесортувальних пунктах [170]. 

– характеристику бульб за розміром і масою визначали з 200 бульб, 

відібраних підряд з вихідного матеріалу. На кожній бульбі бульбоміром 

(штангенциркулем) визначали довжину, ширину і товщину. За розміром бульби 

розподіляли по групах: < 28 мм, 28-60, > 60 мм. Коефіцієнт форми бульб 

визначали за середніми даними замірів довжини, ширини і товщини [106].   
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– ширину агротехнічних і комбінованих міжрядь (після садіння, 

формування гребенів і перед збиранням урожаю) вимірювали за кожним 

показником.  

– відстань між вершинами гребенів визначали шляхом вимірювання 

рулеткою або лінійкою відстані між центрами двох розміщених поруч гребенів в 

поперечному напрямі. 

– за візуальних фенологічних спостережень відмічали початок таких фаз: 

сходи, бутонізація, цвітіння, відмирання картоплиння коли 5–10 % рослин ділянки 

вступили в неї, та фазу, коли вона спостерігалась в 50-70 % рослин. 

– площу листкової поверхні, в розрахунку на гектар посівів, визначали 

методом висічок.  

– розміщення кореневої маси картоплі по профілю гребеня (рис. 2.5) 

визначали за допомогою лінійки довжиною 1,5 м розташованій по вершині 

гребеня. 

 
 

Рис. 2.5 Розташування кореневої системи, столонів і бульб в гребені: 

а – віддаль від вершини до верхньої бульби; 

h – віддаль від верхньої до нижньої бульби; 

в1 – ширина між столонами верхніх бульб; 

в2 – ширина між нижніми бульбами; 

к – ширина кореневої системи. 
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 – заміряли в сантиметрах висоту від вершини до бульби, висоту від 

вершини до столону (бульби), висоту від столону верхнього до нижнього, ширину 

столонів по низу, ширину столонів по верху, ширину кореневої системи (по 

ширині гребеня). 

– розташування бульбового гнізда перед збиранням врожаю (рис. 2.6) 

визначали за допомогою лінійки довжиною 1,5 м покладеній вздовж вершини 

гребеня. Заміряли віддаль між нижньою частиною лінійки та верхньою і нижньою 

частиною бульби.   

 
Рис. 2.6 Розташування бульб в гребені перед збиранням урожаю: 

а – ширина бульбового гнізда; 

в – віддаль від вершини до верхньої бульби; 

с – віддаль від вершини до нижньої бульби. 

 

– забур’яненість посадок (перед обробітком, в період цвітіння і перед 

збиранням) визначали на облікових ділянках площею 1 м2 по ширині захвату 

машини. Підраховували кількість бур’янів і визначали масу. Одночасно 

визначали види бур’янів.  

– механічні пошкодження рослин, кореневої системи, бульб і гребенів 

визначали після виконання технологічних операцій по догляду за рослинами та 

обробітку проти шкідників і хвороб. За бульбового аналізу враховували вм’ятини, 

подряпини (з глибиною до 5 мм і більше), пошкодження шкірки (від 1/3 до 1/2 і 

більше поверхні бульб), удари. Ступінь механічного пошкодження через 10-15 
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днів зберігання проби визначали за потемнінням м’якуша. Долю механічно 

пошкоджених бульб визначали за їх кількістю та масою [106]. 

– облік урожаю картоплі (біологічний, загальний) визначали пробними 

площадками напередодні збирання. Бульби розділяли на фракції, зважували і 

визначали урожайність. 

– економічну ефективність визначали відповідно Методичних рекомендацій 

щодо проведення досліджень з картоплею [107].  

– математичну обробку результатів польових дослідів проводили методом 

дисперсного аналізу (за Б.А. Доспеховим, 1973) з використанням комп’ютерної 

техніки. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Позитивним для розвитку картоплі є те, що основна кількість опадів 

(близько 75 %) випадає за вегетаційний період, а найбільше їх (86 мм) 

спостерігається в липні. Особливо мало буває опадів у травні, що завдає шкоди 

молодим сходам картоплі.  

Метеоумови 2011 року весняного періоду були сприятливими, що 

забезпечило дружню появу сходів та сприяло одержанню більш високого врожаю. 

У червні випало 130 мм опадів за середньодекадної температури 16,9-17,8 0С, а це 

дало змогу рано сформувати бульби. Погодні умови 2012 року були 

сприятливими для початку весняно-польових робіт та одержання добрих сходів 

картоплі. За червень випало 22 мм, що на 47 мм нижче норми це вплинуло на 

формування маси бульб та зменшення врожаю картоплі.  

Встановлено, що менш сприятливим для росту і розвитку рослин був 2013 

рік. Високі показники температури повітря і ґрунту в червні-липні в період 

формування врожаю стали критичними для посівів картоплі. Опадів випало на 78 

мм менше сердньобагаторічної норми. Такі умови негативно вплинули на врожай 

особливо середньостиглого сорту Явір. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ 

УКРАЇНИ 

 

3.1 Вплив агротехнічних елементів (ширини міжрядь) на площу 

живлення рослин сортів картоплі. Суттєвим фактором, який активно впливає на 

ріст, розвиток рослин і врожайність картоплі є площаа їх живлення, тобто форма і 

об’єм повітряно - ґрунтового простору, яка залежить від густоти (віддалі між 

бульбами в рядку) і ширини міжрядь. В Україні традиційною для картоплі є 

ширина міжрядь 70 см.  

Щоб виявити вплив звичайної (70 см), розширеної (75 см) і комбінованої 

(75+85 см) ширини міжрядь на площу живлення та механічні пошкодження 

рослин виготовлена та удосконалена картоплесаджалка комбінована (рис. 3.1). На 

рис. 3.2 представлений технологічний процес роботи картоплесаджалки. 

 
Рис. 3.1  Макет картоплесаджалки комбінованої 

 

Конструкція і робочі органи картоплесаджалки забезпечують садіння 

картоплі з різною шириною міжрядь, розміром і формою як пророщених, так і не 

пророщених бульб та догляд за рослинами. В технологічному процесі садіння 
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долотоподібні робочі органи знімаються, а при формуванні гребенів вони 

вставляються, сошники знімаються. 

  

 

 
Рис.3.2 Технологічний процес садіння картоплі: 

а)- загальний вид з боку; б)- схема розташування секцій садильних 

апаратів з різною шириною міжрядь. 

1- рама; 2 – опорне колесо; 3 – навіска;  4 – кутник; 5 – секція садильних апаратів;  

6 – сидіння саджальників; 7 – жолоб; 8 – гряділь; 9 – ротор; 10  – бункер; 11 – 

стойка; 12 – ланцюг; 13 – спиці; 14 –  колесо із спиць; 15 – стійка сошника; 16 – 

сошник; 17 – компенсатор; 18 – подовжувач; 19 – долотоподібні робочі органи; 20 

– дисковий загортач; 21 – гребінь; 22 – колесо трактора. 

 

 
13 

 
22 

а) 

б) 



59 

 

Схему агрегату для міжрядного обробітку картоплі наведено на рис. 3.3, а 

технологічний процес обробітку на рис. 3.4. 

 
 

 

 

 
Рис. 3.3 Схема агрегату для міжрядного обробітку картоплі: а) – схема 

картоплесаджалки для догляду,б)– схема обробітку досліду. 

1 – рама; 2 – опорне колесо; 3 – начіпка; 4 – квадратна труба; 5 – сидіння 

саджальників; 6 – стойка; 7 – ротор; 8 – гряділь; 9 – бункер; 10 – стойка; 11 – 

дисковий підгортач; 12 – подовжувач; 13 – жолоб; 14 – гребінь сформований; 15 – 

гребінь до обробітку; 16 – колесо трактора; 17 – стрільчаста лапа. 

 

а) 

б) 
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Рис. 3.4 Технологічний процес догляду за картоплею 

 

У регулюванні продуктивності картоплі досить важливе значення має 

густота садіння, тобто площа живлення рослин. Вибір площі повинен враховувати 

ряд факторів, в тому числі й ширину міжрядь. Так, при садінні картоплі з 

шириною міжрядь 70 см для розвитку бульб залишається рядок шириною  

25-30 см або 43 % площі, решта руйнуються колесами трактора. 

Використання картоплесаджалки комбінованої для досліджуваних сортів 

картоплі забезпечує розташування 43,4 і 47,5 % бульб по довжині рядка з 

інтервалом 21-25 см.(табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Розташування бульб за довжиною рядка за густоти садіння 68,6-69,2 тис./га 

сортів Явір і Серпанок, середнє за 2011-2013 рр. 

Сорт 

картоплі 
Кількість 

Кількість бульб, %, розташованих з інтервалом в 

рядку, см 

до 15 мм 16-20 мм 21-25 мм 26-30 мм > 30 мм 

Явір 
шт. 15 51 66 14 6 

% 9,9 33,6 43,4 9,2 3,9 

Серпанок 
шт. 20 49 75 10 4 

% 12,6 31,1 47,5 6,3 2,5 

Певний вплив на розподіл рослин як по довжині, так і по ширині рядка, а 

також на площу живлення, має ширина міжрядь та розміри шин коліс трактора. 
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Так, з інтервалом 23-24 см між бульбами при густоті садіння 4,3 і 4,1 шт/м з 

шириною міжрядь 70 см (контроль) площа живлення по сорту Явір була  

0,164 м2/кущ  (табл. 3.2), по сорту Серпанок – 0,169 м2/кущ (табл. 3.3). 

Таблиця 3.2 

Вплив ширини міжрядь та густоти садіння картоплі на площу живлення 

рослин сорту Явір, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина 

міжрядь,см 

Густота садіння, Інтервал між 

бульбами, см 

Площа живлення, 

тис./га шт./м м2/кущ % 

70+70  61,0 4,3 23 0,164 0,0 

75+75 60,8 4,6 22 0,164 0,0 

75+85 60,2 4,8 21 0,175 6,7 

 

Таблиця 3.3  

Вплив ширини міжрядь та густоти садіння картоплі на площу живлення 

рослин сорту Серпанок, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина міжрядь, 

см 

Густота садіння, Інтервал між 

бульбами, см 

Площа живлення, 

тис./га шт./м м2/кущ % 

70+70  58,6 4,1 24 0,169 0,0 

75+75 57,5 4,3 23 0,177 4,7 

75+85 58,1 4,6 21 0,183 8,3 

 

Слід відмітити, що на розширених (75 + 75 см) міжряддях при однаковій 

густоті садіння площа живлення рослин по сорту Явір на рівні з контролем, а по 

сорту Серпанок вона більша на 4,7 %.  

В наших дослідженнях найменша площа живлення рослин (0,161- 

0,170 м2/кущ) як на контролі, так і при розширених міжряддях була у 2013 році у 

сорту Явір (додаток Б). В середньому за три роки найбільша площа живлення 

була у варіанті з комбінованими (75 + 85 см) міжряддями і становила  

0,175 м2/кущ у сорту Явір та у 0,183 м2/кущ сорту Серпанок, що відповідно 

більше від контролю на 6,7 і 8,3 % при однаковій густоті садіння картоплі (60,2 і 

58,1 тис./га). 
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3.2 Вплив ширини міжрядь та площі механічного навантаження на водно-

фізичні властивості ґрунту 

Картопля є культура, що досить вибаглива до вологи і тепла оскільки вона 

формує значну як надземну, так і підземну масу при відносно малорозвиненій 

кореневій системі. Однак в період проростання та з’явлення сходів молоді 

рослини використовують вологу з материнських бульб і це зменшує потребу у 

волозі. З ростом і розвитком рослин потреба у волозі зростає особливо в 

міжфазний період. 

Результати спостереження за зміною вологості ґрунту в залежності від 

різної ширини міжрядь після садіння картоплі, при повних сходах, змиканні 

картоплиння в рядку (цвітіння) і збиранні врожаю в 2011 році показують, що 

різниця у вологості ґрунту в гребені (насіннєвому шарі 5-10 см) після садіння 

картоплі була однаковою і знаходилась в межах 10,2-10,4 мм (додаток В). Вміст 

вологи в ґрунті гребеня змінювався в залежності від кількості опадів впродовж 

вегетації картоплі. Так, кількість опадів збільшувалась з 46 мм у травні до 99 мм у 

червні та до 135 мм у липні, що сприяло підвищенню вологості ґрунту з 8,5 мм в 

період сходів до 18,0 мм в період цвітіння у зоні розташування бульб (5-10 см). 

Запас продуктивної вологи у фазу повних сходів-цвітіння збільшився у варіанті з 

міжряддям 70 см на 47,2, розширених до 75 см – на 57,4 і комбінованих  

(75 + 85 см) – на 50,1%. Температура повітря в кінці другої декади липня 

підвищилась до 23 0С. Відбулось рівномірне забезпечення рослин вологою і 

теплом. Ці чинники в перший половині вегетації сприяли росту надземної 

вегетативної маси рослин, у червні і липні – збільшенню кількості бульб, в другій 

впливали на їх масу. 

У серпні кількість опадів знизилась до 43 мм, а температура повітря – до  

17 0С. Це дало можливість рослинам картоплі нагромадити більший урожай 

бульб. Найбільш активне бульбоутворення проходило при температурі 18,2 – 

 21,3 0С. 

Варто зазначити, що вологість ґрунту до кінця вегетації (на період збирання 

врожаю) значно знизилась незалежно від ширини міжрядь. Якщо на період 
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цвітіння картоплі в шарі 0-5 см вологість була 16,7-17,1 мм, а в шарі 5-10 см – 

16,9-18,0 мм, то до збирання врожаю (15 вересня) вона зменшилась відповідно до 

1,1-1,7 та 4,0-5,6 мм. 

Весна 2012 року була сприятливою для проведення сільськогосподарських 

робіт. Картоплю висаджували 10 травня. В зоні заробки бульб на 5-10 см, у всіх 

варіантах досліду вологість ґрунту в гребені після садіння картоплі була майже 

однаковою і знаходилась в межах 11,4-12,2 мм (додаток В 1). Оскільки у період 

проростання бульб і появи сходів потреба рослин у волозі невисока, то картопля 

зійшла вчасно. З розвитком вегетативної маси потреба у воді зростає і досягає 

максимуму в фазі бутонізації і цвітіння.  

У липні випало лише 36 мм опадів, а температура повітря сягнула за 23 0С, 

що призвело до зниження вологості ґрунту у зоні бульбоутворення до 2,1-2,6 мм. 

Максимальна кількість (174 мм) опадів випала у серпні за середньомісячної 

температури 20 0С, та посприяла кращому наростанню маси бульб і збільшенню 

врожаю картоплі.  

На період збирання врожаю у вересні випало найменше опадів (22 мм) і 

знизилась температура повітря до 15 0С. Запас продуктивної вологи в гребені в 

зоні бульбового гнізда 10-15 см становив 10,1-10,9 мм. Гідротермічний коефіцієнт 

за період вегетації картоплі становив 1,3, а найбільший середньомісячний ГТК 2,8 

був у серпні.  

Значної різниці у вологості ґрунту в залежності від ширини міжрядь не 

спостерігали. Але в умовах даного року при ширині комбінованих міжрядь  

(75+85 см) у зоні бульбоутворення 10-15 см вона була на 0,3 мм вищою від 

контролю за повних сходів і на 0,6 мм в період цвітіння та була меншою на 0,8 мм 

в період збирання врожаю.  

В умовах 2013 року перед садінням картоплі температура ґрунту на глибині 

5-10 см становила 9,9 0С. В подальшому температура повітря і ґрунту 

збільшувалась. Вологість ґрунту в гребені після садіння картоплі на глибині 5 см 

була в межах 1,0-1,4 мм, а в зоні розташування бульб (5-10 см) вона зросла до 5,0-

6,6 мм (додаток В 2). Підвищення температури у травні до 180С, достатня 
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кількість опадів 62 мм і добре прогрітий грунт (17,6 0С) сприяли появі сходів та 

подальшому росту і розвитку рослин.  

Достатня кількість опадів (до 78 мм) у червні, навіть за підвищення 

температури ґрунту до 21,5 0С істотно не вплинула на рослини картоплі і 

проходження фенологічних фаз розвитку. Вологість ґрунту в зоні розташування 

бульб і кореневої системи (5-15 см) знаходилась в межах 2,4-5,2 мм. Такий 

грунтово-повітряний режим спостерігався у липні (період цвітіння картоплі). 

Недостатня кількість вологи та високі температури повітря і ґрунту дещо 

призупинили ріст і розвиток рослин та формування врожаю картоплі. Майже 

щоденні дощі у вересні не дозволили своєчасно зібрати врожай в оптимальні 

строки, а це призвело до його недобору, та погіршення якості бульб. 

Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за період вегетації був 1,3, а за вересень 

він збільшився в 3,3 рази, сягнувши показника 4,3. 

Велике значення за вирощування картоплі має щільність ґрунту, яка є 

одним з найважливіших показників родючості ґрунту і в той же час динамічною 

їх властивістю, яка знаходиться в складній залежності від типу ґрунтів, 

механічного складу, способу і глибини обробітку. Одночасно з визначенням 

вологості визначали щільність і твердість ґрунту в рядку та міжряддях, де 

проходять колеса трактора з метою їх характеристики в зоні розташування бульб. 

Дослідженням встановлено, що після садіння картоплі найменша щільність 

ґрунту (1,08-1,16 г/см3) незалежно від ширини міжрядь була в гребені, де 

розташовані бульби картоплі (табл. 3.4).  

На ділянках після проходу коліс трактора щільність ґрунту в шарі 0-20 см 

була вищою, ніж на ділянках без проходу коліс трактора. В числових значеннях 

ця різниця показала істотну різницю між варіантами. 
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Таблиця 3.4  

Вплив ширини міжрядь та площі механічного навантаження  

на щільність ґрунту в шарі 0-20 см, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Щільність ґрунту, г/см3 

міжрядь 

(А) 

шин трактора 

(В) 
в гребені 

без проходу коліс 

трактора 

після проходу 

коліс трактора 

Перед садінням картоплі 

- 39,4  1,28 

Після садіння 

70+70  39,4 1,16 1,30 1,36 

75+75 39,4 1,11 1,26 1,32 

75+85 39,4 1,08 1,20 1,26 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

0,98 

1,01 

0,99 

0,89 

1,01 

0,91 

0,82 

0,87 

1,11 

Після обробітку МТЗ–82 + КОН–2,8АМ 

70+70 39,4 1,24 1,28 1,43 

70+70 24,1 1,24 1,33 1,45 

75+75 39,4 1,19 1,23 1,29 

75+75 24,1 1,22 1,24 1,33 

75+85 39,4 1,18 1,18 1,20 

75+85 24,1 1,22 1,23 1,26 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

0,78 

0,99 

0,95 

1,05 

1,02 

1,04 

0,92 

0,94 

1,07 

Збирання врожаю 

70+70 39,4 1,31 1,35 1,62 

70+70 24,1 1,37 1,38 1,64 

75+75 39,4 1,18 1,24 1,48 

75+75 24,1 1,21 1,32 1,52 

75+85 39,4 1,15 1,33 1,45 

75+85 24,1 1,23 1,36 1,48 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,12 

1,09 

1,13 

1,02 

1,06 

1,12 

1,11 

0,99 

1,13 

 

Впродовж вегетаційного періоду всі показники щільності ґрунту зростали за 

рахунок природного самоущільнення та під впливом дії ходових систем 

енергетичних засобів. 
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Найменша щільність ґрунту після міжрядного обробітку була у варіанті з 

комбінованими міжряддями і розміром шин коліс трактора 39,4 см. По центру 

гребеня в шарі 0-20 см вона складала 1,18, у міжряддях без проходу коліс 

трактора – 1,18, а після проходу шин трактора – 1,20 г/см3, що менше від 

контролю відповідно на 4,8; 7,8 і 26,1 %. Дещо вища щільність ґрунту у варіанті з 

розміром шин 24,1 см, але показники її не перевищують верхню межу 

оптимальної щільності 1,3-1,5 г/см3 і це дає можливість сформувати кращий 

урожай картоплі.  

До збирання врожаю картоплі щільність ґрунту зросла як відповідно ширині 

міжрядь, так і до розміру шин коліс трактора. Проте на варіантах з комбінованою 

шириною міжрядь 75+85 см у зоні розташування бульб вона була на 12,3 і 6,2 % 

менша від контролю 1,31 г/см3. Найбільша щільність ґрунту після проходу коліс 

трактора відмічена на контролі по сліду шин коліс трактора вона склала 1,62-1,64 

г/см3 тоді, як за комбінованої ширини міжрядь 75 + 85 см вона була нижчою і 

становила 1,45-1,48 г/см3. 

Серед фізичних властивостей ґрунту, які відіграють важливу роль в процесі 

проростання (сходів) картоплі необхідно виділити його твердість. Твердість 

знаходиться в тісному взаємозв’язку з об'ємною і питомою масою твердої фази 

ґрунту. Вона є дуже динамічною величиною залежною від багатьох факторів 

серед основних – вологість, ступінь агрегатності і способу його обробки.  

В результаті проведених досліджень визначена твердість ґрунту в зоні 

рядка, на схилі гребеня та в міжрядді в зв’язку з різною шириною міжрядь і шин 

коліс трактора. 

Результати наших досліджень показали, що твердість ґрунту як в зоні рядка, 

так і в міжрядді та на схилі гребеня змінюється залежно від ширини міжрядь і 

розміру шин коліс трактора, кількості міжрядних обробітків (додатки Г-Г 2). 

Слід відмітити, що в середньому за 2011-2013 рр. найбільша твердість 

ґрунту була в міжряддях після проходу коліс трактора, яка поступово 

збільшувалась до кінця вегетації з 24,2 кг/см2 на контролі до 32,4 кг/см2, при 

збиранні врожаю її величина зросла на 8,2 кг/см2 або на 33,9 % (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5  

Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на твердість 

ґрунту в шарі 0–20см, кг/см2, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина 

міжрядь, 

см (А) 

Ширина шин 39,4см (В) Ширина шин 24,1см (В) 

Твердість ґрунту, кг/см2 

в гребені 
на схилі 

гребеня 

в міжряд 

дях 
в гребені 

на схилі 

гребеня 

в міжряд 

дях 

Садіння 

70+70  1,0 15,1 23,6 1,0 16,1 24,1 

75+75 0,8 12,9 22,2 0,9 13,5 22,7 

75+85 0,8 9,8 20,4 0,9 11,8 21,0 

НІР05, А 

В 

АВ 

0,94 

0,98 

0,96 

1,94 

2,03 

1,99 

1,78 

1,91 

1,85 

0,95 

0,91 

0,93 

2,01 

1,98 

2,00 

1,86 

1,91 

1,89 

Міжрядний обробіток МТЗ–82 + КОН–2,8 АМ 

70+70  1,7 13,8 24,2 1,9 14,5 24,5 

75+75 1,5 12,8 22,8 1,7 13,5 23,7 

75+85 1,3 12,7 21,7 1,5 12,3 22,1 

НІР05, А 

В 

АВ 

1,21 

1,45 

1,32 

1,11 

1,34 

1,23 

1,35 

1,58 

1,47 

1,82 

1,91 

1,87 

2,03 

1,99 

2,01 

2,35 

2,05 

2,19 

Обробіток МТЗ–82 + Агрегат для садіння і догляду 

70+70 1,8 17,0 24,2 2,0 18,5 25,1 

75+75 1,6 15,6 23,7 1,8 17,1 24,8 

75+85 1,5 15,0 21,6 1,6 15,6 22,9 

НІР05, А 

В 

АВ 

1,25 

1,64 

1,49 

1,98 

2,07 

2,12 

2,06 

2,13 

2,21 

1,98 

2,05 

2,11 

2,34 

2,19 

1,99 

2,34 

2,46 

2,51 

Міжрядний обробіток МТЗ–82 + КОН–2,8 АМ 

70+70 (к) 2,0 19,5 29,5 2,9 20,3 31,1 

75+75 1,8 18,0 29,0 2,6 18,8 30,3 

75+85 1,7 17,9 28,1 2,5 18,5 26,8 

НІР05, А 

В 

АВ 

1,12 

1,35 

1,27 

2,31 

2,09 

2,25 

1,12 

1,29 

1,46 

0,97 

1,01 

1,09 

2,12 

2,08 

2,23 

2,74 

2,56 

2,69 

Збирання урожаю 

70+70  2,6 19,0 32,4 2,8 20,1 34,0 

75+75 1,9 15,7 29,6 2,1 17,0 30,4 

75+85 2,0 15,2 27,4 2,1 17,1 28,6 

НІР05, А 

В 

АВ 

0,99 

1,01 

1,15 

2,57 

2,34 

2,66 

2,25 

2,41 

2,36 

0,98 

1,03 

1,08 

1,59 

1,82 

1,76 

2,44 

2,83 

2,67 
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Застосування розширених міжрядь 75+75 см відповідно зменшило твердість 

на 29,8 %, а комбінованих 75+85см – до 26,2, що відповідно менше від контролю 

на 13,2 % при ширині шин 39,4 см і на 16,7 % з шинами шириною 24,1 см.  

Твердість ґрунту в зоні розташування бульб глибиною до 20 см на 

розширених міжряддях (75+75 см) і шинами коліс трактора 39,4 см після першого 

обробітку картоплі була на 17,8 % менша від контрольного варіанту або на  

1,7 кг/см2, а при збиранні врожаю вона зменшилась на 30 % від контролю 

відповідно на 2,6 кг/см2. На комбінованих (75+85 см) міжряддях спостерігається 

тенденція зменшення твердості ґрунту в порівнянні з міжряддями шириною 70 см 

(контроль), що є однією з переваг розширених та комбінованих міжрядь в 

технології вирощування картоплі. 

Таким чином, при міжряддях шириною 70 см грунт в зоні бульбового гнізда 

(0-20 см) більш ущільнювався, ніж при застосуванні розширених міжрядь.  

Подібну тенденцію зі зміни твердості ґрунту як по центру гребеня, так і в 

міжряддях спостерігали у варіантах із застосуванням шин розміром 24,1 см  

(9,5 дюймів).  

Отже, визначення твердості ґрунту в рядках, на схилі гребеня і в міжрядді 

показало, що при різній ширині міжрядь посилюється вплив ходових систем 

сільськогосподарських агрегатів на грунт. На період збирання врожаю найбільша 

твердість 27,4-32,4 кг/см2 встановлена в технологічних міжряддях, дещо менше її 

значення (15,2-19,0 кг/см2) відмічено на відкосі гребеня і найменша 

 (1,9-2,6 кг/см2) – по центру гребеня в зоні розташування бульб. 

 

3.3 Влив агротехнологічних елементів на забур'яненість насаджень 

картоплі 

Картопля дуже чутлива до бур'янів і навіть при забур’яненості 150 рослин 

на 1 м2 вони поглинають поживних речовин із ґрунту стільки, що відповідає 

створенню врожаю картоплі 15,0 т/га. Отже, забур'яненість посівів картоплі 

залишається одним з основних факторів недобору значної частини врожаю. 
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Навіть при середньому рівні забур’яненості картоплі врожай знижується на 2,0-

2,5 т/га [91, 92].  

Проведений, за допомогою бура Калентьева, облік насіння бур’янів показав, 

що на відносно окультурених полях Інституту картоплярства НААН запаси в 0-20 

см шарі ґрунту великі і складають в середньому біля 18-25 тис. шт. на 1м2. 

Встановлено, що на дослідній ділянці, де проводили дослідження з картоплею, 

перед закладанням дослідів із загального запасу насіння бур'янів – 95-97 % 

становили однорічні. На посівах картоплі переважали в основному дводольні 

бур’яни, із них за видовим складом: лобода біла (Chenopodium album L.), свіріпа 

звичайна (Barbassa vulgaris R.). Із злакових основними були однодольні бур’яни: 

мишій сизий (Setaria glausa P. B.) та пирій повзучий (Agropyrum repes L.). 

Провідне місце в боротьбі з бур’янами належить агротехнічним заходам у 

системі механізованого догляду за насадженнями картоплі. В зв’язку з цим 

проведено дослідження з визначення впливу ширини міжрядь і розміру шин коліс 

енергетичного трактора на забур'яненість посівів картоплі (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6  

Забур'яненість картоплі сорту Серпанок, шт./м2, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Перед 

обробітком 

міжрядь 

(повні сходи) 

Перед 

обробітком 

гербіцидом 

(бутонізація) 

Збирання 

врожаю міжрядь (А) 
шин трактора 

(В) 

70+70  39,4 14,6 58,2 23,4 

70+70 24,1 14,9 57,9 24,1 

75+75 39,4 15,7 53,4 20,7 

75+75 24,1 15,3 54,3 23,5 

75+85 39,4 14,0 48,0 23,0 

75+85 24,1 14,3 48,0 24,0 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,32 

1,41 

1,53 

1,28 

1,36 

1,52 

1,11 

1,99 

1,83 

 

Підрахунок бур'янів у зоні рядка по периметру гребеня показав, що в 

початковий період вегетації картоплі (сходи) найменша їх кількість  

(14,0 і 14,3 шт. на м2) була на ділянках у варіанті з комбінованою (75+85 см) 
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шириною міжрядь і розміром шин 39,4, 24,1 см, у сорту Серпанок. Дещо більше 

забур’янені посіви зафіксовано на ділянці з розширеними міжряддями (75+75 см), 

де їх кількість на 7,5 і 4,8 % більша, ніж на контролі. Із збільшенням періоду 

вегетації чисельність бур'янів зростала. Перед обробітком посівів гербіцидом 

(Тітус 50 г/га + Тренд 90) чисельність бур'янів на всіх варіантах була від 48,0 до 

58,2 шт./м2. У варіанті з комбінованою шириною міжрядь (75+85 см) бур'янів 

було на 17,5 % менше від контролю 58,2 шт./м2, а на розширених (75+75 см) 

міжряддях їх було менше на 8,3 %. Застосування гербіциду дозволяє знищити як 

однодольні, так і дводольні бур’яни на 88-93 %  і дало змогу утримувати посіви у 

чистому стані. За період до збирання врожаю чисельність бур'янів зросла до 20,7-

24,1 шт./м2. 

Після настання інтенсивного росту картоплі кількість бур'янів в посадках по 

варіантах досліду істотно не різнилась. Подібна тенденція по забур’яненості 

спостерігалась по сорту Явір (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Забур'яненість посівів картоплі сорту Явір, шт./м2, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Перед 

обробітком 

міжрядь 

(повні сходи) 

Перед 

обробітком 

гербіцидом 

(бутонізація) 

Збирання 

врожаю міжрядь (А) 
шин трактора 

(В) 

70+70  39,4 12,7 64,3 13,8 

70+70 24,1 12,2 62,8 11,0 

75+75 39,4 13,1 40,3 12,2 

75+75 24,1 12,9 39,6 12,3 

75+85 39,4 12,2 47,8 11,4 

75+85 24,1 12,2 47,8 12,1 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

0,82 

0,99 

0,93 

1,62 

1,86 

1,72 

1,51 

1,29 

1,53 

 

За рахунок більш розвиненого куща картоплі по сорту Явір кількість 

бур'янів перед збиранням врожаю зменшилась в порівнянні з сортом Серпанок на 

8,5-13,1 шт./м2. 
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Слід відмітити, що проведеними дослідженнями встановлена значна різниця 

в забур’яненості посадок картоплі в 2011 році. Найменша їх кількість 

спостерігалась як перед обробітком міжрядь, так і впродовж вегетації рослин 

(додаток Д і Д 1). Це свідчить про вплив погодних умов та фаз росту і розвитку 

рослин картоплі. 

 

3.4 Вплив агротехнологічних чинників і сорту картоплі на польову 

схожість, динаміку розвитку та листкову поверхню рослин 

Бульби картоплі проростають в полі під впливом багатьох факторів, які 

відрізняються від лабораторних. Внаслідок цього польова схожість картоплі 

коливається в певних межах. Тому норму садіння зазвичай дещо завищують, а це 

не тільки збільшує витрати насіння, але й впливає на врожайність. 

На схожість бульб чинять вплив такі фактори, як температура, 

передсадивний обробіток ґрунту, щільність і твердість, вологість і глинистість 

ґрунту, глибина садіння, розміри бульб та ін. Із них, в першу чергу, слід виділити 

розміри бульб та глибину садіння так, як від даних показників в значній мірі 

залежить їх польова схожість. 

Встановлено значну залежність польової схожості від густоти садіння і 

ширини міжрядь. Найбільшу польову схожість картоплі відмічено у сорту Явір 

(95,6 %) при густоті садіння 63,7 тис./га, або більше на 12,6 % від контролю  

(83,0 %) і густоті садіння 72,9 тис./га (додаток Ж). 

На період збирання врожаю на комбінованих міжряддях (75 + 85 см) густота 

рослин була 58,5 тис./га, що становило 91,8 % від норми садіння 63,7 тис./га. На 

контролі густота збереглась до збирання врожаю на рівні 57,8 тис. кущів/га, або 

лише 79,3 % від садіння. Це свідчить про те, що в процесі вегетації за рахунок 

розширених міжрядь рослини менше пошкоджувались ходовими системами 

машин. Подібну тенденцію польової схожості картоплі спостерігали у сорту 

Серпанок, де на комбінованих міжряддях (75 + 85 см) вона на 10,9 % була більша 

від контролю 78,3 % (додаток Ж 1). 
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Найбільша 91,8 % польова схожість картоплі в середньому за 2011-2013 рр. 

досліджень сорту Явір була у варіанті з комбінованими міжряддями 75 + 85 см і 

шириною шин коліс трактора 39,4 см, що на 3,6 % більша від контролю 88,2 %, а з 

розміром шин 24,1 (9,5 дюймів) збільшилась на 4 %. До збирання врожаю 

картоплі збереглось відповідно 88,0 і 88,4 % кущів, що більше від контролю 83,8 

% на 4,2 і 4,6 % (табл. 3.8). 

 Таблиця 3.8  

Вплив на польову схожість картоплі сорту Явір густоти садіння і ширини 

міжрядь, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см 
Густота 

садіння, 

тис/га 

Густота посівів, тис./га 

міжрядь 

(А) 

шин 

трактора 

(В) 

повні 

сходи 

% від 

садіння 

збирання 

врожаю 

% від 

садіння 

70+70 39,4 69,2 61,0 88,2 58,0 83,8 

70+70 24,1 69,2 62,4 90,2 58,6 84,7 

75+75 39,4 66,7 60,8 91,2 57,7 86,5 

75+75 24,1 66,7 60,5 90,7 57,9 86,8 

75+85 39,4 65,6 60,2 91,8 57,7 88,0 

75+85 24,1 65,6 60,5 92,2 58,0 88,4 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 

1,07 

0,99 

1,25 

 

0,93 

0,89 

1,03 

 

 

У сорту Серпанок всередньому за роки досліджень при комбінованих 

міжряддях (75 + 85 см) польова схожість була більша від контролю 85,5 % на 2,8 

% при меншій густоті садіння на 3,3 тис./га. До збирання врожаю картоплі 

збереглось відповідно 83,6 і 88,4 % кущів, що більше від контролю 80,2 % на 3,4 і 

8,2 %  (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Вплив на польову схожість картоплі сорту Серпанок густоти садіння і 

ширини міжрядь, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см 
Густота 

садіння, 

тис/га 

Густота посівів, тис./га 

міжрядь 

(А) 

шин 

трактора 

(В) 

повні 

сходи 

% від 

садіння 

збирання 

урожаю 

% від 

садіння 

70+70 39,4 69,1 59,1 85,5 55,4 80,2 

70+70 24,1 69,1 58,6 84,7 55,9 80,9 

75+75 39,4 66,7 56,9 85,3 54,7 82,0 

75+75 24,1 66,7 57,5 86,2 55,0 82,5 

75+85 39,4 65,8 58,1 88,3 55,0 83,6 

75+85 24,1 65,8 58,1 88,3 55,3 84,0 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 

1,34 

1,09 

1,98 

 

1,33 

1,06 

2,01 

 

 

Встановлено, що оптимальною шириною є комбіновані міжряддя  

(75 + 85 см), де по широких міжряддях рухаються колеса трактора в процесі 

міжрядних обробітків і не впливають на гребені та рослини. На розширених 

міжряддях до 75 + 75 см та стандартних 70 + 70 см (контроль) польова схожість 

картоплі була нижчою як по сорту Явір, так і по сорту Серпанок.  

Відомо, що врожай картоплі на 90-95 % формується за рахунок 

фотосинтезу, тому площа асиміляційної поверхні листя – це один із важливих 

показників, що визначає рівень урожайності картоплі. 

Важливе значення для інтенсивності освітлення має не тільки розміщення 

листків на стеблах, але й в значній мірі густота стояння рослин на одиниці площі 

посіву та ширина міжрядь. 

В результаті проведених досліджень визначена асиміляційна поверхня 

листків в залежності від ширини міжрядь, розміру шин коліс трактора та сорту 

картоплі. Одержані результати показників листкової поверхні свідчать про те, що 

фактична величина на розширених і комбінованих міжряддях в середньому дещо 

різнилась від контролю (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10  

Площа листкової поверхні у фазу цвітіння картоплі залежно від ширини 

міжрядь і механічного навантаження на ґрунт (розміру шин коліс трактора), 

середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Площа листкової поверхні, м2 

міжрядь 

(А) 

шин 

трактора 

(В) 

Явір Серпанок 

з 1 

куща 

з 1 

стебла 

на 1га, 

тис. 

з 1 

куща 

з 1 

стебла 

на 1га, 

тис. 

70+70 39,4 0,51 0,14 30,9 0,51 0,15 30,3 

70 + 70 24,1 0,53 0,15 33,0 0,54 0,16 31,7 

75 + 75 39,4 0,60 0,16 35,1 0,56 0,18 32,0 

75 + 75 24,1 0,60 0,16 35,7 0,59 0,19 33,8 

75+85  39,4 0,66 0,18 37,9 0,63 0,19 36,5 

75+85  24,1 0,68 0,18 39,3 0,68 0,23 38,7 

НІР05 
Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

  

3,36 

3,03 

5,04 

  

3,37 

2,77 

4,68 

 

Істотний вплив на площу листкової поверхні мала комбінована ширина 

міжрядь із застосуванням шин коліс трактора як розміром  39,4 см, так і 24,1 см. З 

розширеними міжряддями 75 + 75 см площа листкової поверхні по сорту Явір 

більша від контролю 30,9 тис.м2/га на 4,2 тис.м2/га з шириною шин 39,4 см і на  

4,8 тис.м2/га з шириною 24,1 см, що відповідно більше на 2,6 і 5,5 %. Найбільшу 

площу листкової поверхні рослин картоплі 37,9 тис.м2/га спостерігали у варіанті 

із комбінованими міжряддями (75 + 85 см) та з колесами трактора шириною  

39,4 см і 39,3 тис.м2/га з шинами шириною 24,1 см, що вище від контролю 

відповідно на 7,0 і 8,4 тис.м2/га або на 22,6 і 27,2 %.  

Аналізуючи показники листкової поверхні одержані з одного куща 

картоплі, відмітимо, що при використанні стандартної ширини міжрядь 70 + 70 см 

(контроль) показник площі листкової поверхні одного куща в період цвітіння 

картоплі сорту Явір був 0,51 м2, а при розширених міжряддях він зріс до 0,60 м2. 

Найвищу площу листкової поверхні з 1 куща картоплі 0,66 і 0,68 м2 одержано у 

варіанті з комбінованими міжряддями, що більше від контролю на 29,4 і 33,3 %.  
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Аналогічну тенденцію з показниками листкової поверхні спостерігали у 

сорту Серпанок, де вона була більша від контролю на 6,2 і 8,4 тис.м2/га при 

використанні комбінованих міжрядь і застосуванні шин коліс трактора шириною 

39,4 і 24,1 см або на 20,4 і 27,7 % Певна різниця щодо формування асиміляційної 

поверхні листків була між сортами картоплі за рахунок сортових ознак і 

фізіологічної активності рослин. 

Результати спостережень та обрахунків кількості листків з одного куща і 

стебла показали, що в середньому за три роки досліджень площа листкової 

поверхні сорту Явір дещо відрізнялась від площі листків сорту Серпанок. Так, у 

варіанті з комбінованою шириною міжрядь 75+85 см по сорту Явір площа 

листкової поверхні була більша від площі листків сорту Серпанок на 1,4 і 0,6 

тис.м2/га. 

Площа асиміляційної поверхні листя рослин відрізнялась за роками 

дослідження. Найбільшу площу листкової поверхні відмічено у 2011 році з 

шириною міжрядь 75+ 85 см в сорту картоплі Явір  

Формування асиміляційної поверхні листя залежало від ширини міжрядь і 

сорту. Так, цей показник у сорту Явір в 2011 році на комбінованих міжряддях 75 

+ 85 см був вищим, ніж на міжряддях 70 + 70 см (к) на 6,8 тис.м2/га або на 18,7 %, 

а у сорту Серпанок – на 5,6 тис.м2/га або на 15,1 % (табл. 3.11).  

В 2012 році відмічено збільшення площі литкової поверхніпорівняно з 

контролем на 5,9 тис.м2/га у сорту Явір і на 8,1 тис.м2/га в сорту Серпанок за 

розміру шин 39,4 см. В порівнянні з 2011 роком асиміляційна поверхня рослин 

картоплі була за цими показниками меншою відповідно сорту на 9,3 і 

 7,1 тис.м2/га або на 21,1 і 29,4 %. 

Оптимальна площа листкової поверхні культури становить 35-40 тис.м2/га. 

В 2013 році, зафіксовано оптимальні показники які становили у сорту Явір  

40,6 тис.м2/га, а в сорту Серпанок були дещо нижчі – 34,8 тис.м2/га. 
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Таблиця 3.11  

Площа листкової поверхні у фазу цвітіння картоплі залежно від ширини 

міжрядь і механічного навантаження на ґрунт (розміру шин коліс трактора)  

Ширина, см Площа листкової поверхні, м2 

міжрядь 

(А) 

шин 

трактора 

(В) 

Явір Серпанок 

з 1 

куща 

з 1 

стебла 

на 1га, 

тис. 

з 1 

куща 

з 1 

стебла 

на 1га, 

тис. 

2011  

70+70 39,4 0,60 0,13 36,3 0,65 0,15 37,1 

70+70 24,1 0,59 0,13 36,3 0,66 0,16 37,7 

75+75 39,4 0,74 0,15 40,5 0,68 0,17 38,6 

75+75 24,1 0,67 0,14 41,3 0,68 0,17 38,9 

75+85 39,4 0,79 0,18 43,1 0,75 0,17 42,7 

75+85 24,1 0,79 0,18 43,1 0,75 0,17 42,7 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

  

3,35 

2,96 

4,52 

  

3,41 

2,83 

4,56 

2012  

70+70 39,4 0,46 0,14 27,9 0,45 0,18 27,5 

70+70 24,1 0,46 0,14 28,7 0,48 0,18 28,3 

75+75 39,4 0,51 0,16 29,7 0,51 0,23 29,1 

75+75 24,1 0,53 0,16 30,2 0,58 0,25 33,5 

75+85 39,4 0,58 0,17 33,8 0,61 0,23 35,6 

75+85 24,1 0,58 0,17 34,3 0,71 0,27 38,6 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

  

3,44 

2,81 

4,86 

  

3,39 

2,77 

4,79 

2013  

70+70(к) 39,4 0,46 0,15 28,5 0,44 0,13 26,3 

70+70 24,1 0,54 0,19 33,9 0,49 0,15 29,2 

75+75 39,4 0,56 0,17 35,0 0,50 0,15 28,2 

75+75 24,1 0,60 0,17 35,6 0,51 0,16 29,0 

75+85 39,4 0,60 0,18 36,8 0,52 0,17 31,1 

75+85 24,1 0,66 0,20 40,6 0,59 0,24 34,8 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

  

4,06 

3,32 

5,74 

  

3,31 

2,70 

4,68 
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Слід відмітити, що в результаті проведених досліджень одержано дані, які 

свідчать про те, що на масу рослин мали вплив ширина міжрядь та розмір шин 

коліс трактора. Так, на період цвітіння картоплі в середньому за 2011-2013 роки 

маса листя на контролі була 8,4 т/га у сорту Серпанок, а з комбінованими 

міжряддями вона збільшилась до 10,2-11,2 т/га або на 21,4–33,3 % залежно від 

розміру шин коліс трактора(табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Вплив на масу рослин сорту, ширини міжрядь і площі механічного 

навантаження на ґрунт, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Маса, т / га 

міжрядь 

(А) 

шин 

трактора 

(В) 

листя стебла коренів рослин 

Сорт Серпанок 

70+70  39,4 8,4 11,4 2,4 22,2 

70+70 24,1 8,3 11,3 2,4 22,0 

75+75 39,4 8,4 10,7 2,3 21,4 

75+75 24.1 8,5 10,8 2,3 21,6 

75+85 39,4 10,2 13,2 2,4 25,8 

75+85 24,1 11,2 14,1 2,9 28,2 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,66 

1,98 

2,01 

2,23 

1,45 

2,06 

0,96 

1,06 

0,99 

2,56 

2,12 

1,95 

Сорт Явір 

70+70  39,4 7,4 11,1 2,5 21,0 

70+70 24,1 8,8 11,9 2,5 23,2 

75+75 39,4 8,8 11,9 2,5 23,2 

75+75 24.1 9,5 14,8 2,4 26,7 

75+85 39,4 9,8 15,9 3,1 28,8 

75+85 24,1 10,5 14,8 2,5 27,8 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,56 

1,78 

1,95 

1,98 

2,05 

2,12 

1,94 

1,87 

1,96 

2,41 

2,24 

2,18 

 

Відповідно зросла маса стебла на 15,8-23,7 %. Не спостерігали збільшення 

росту кореневої системи, в порівнянні до контролю. В цілому маса рослин сорту 

Серпанок на комбінованих міжряддях 75 + 85 см і з шириною шин 39,4 см на  
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3,6 т/га вища від контролю 22,2 т/га, а з шинами 24,1 см більша на 6,0 т/га або 

відповідно – на 16,2 і 27,0 %. Аналогічні показники отримано також і відносно 

сорту Явір. Значної різниці по масі рослин між сортами не виявлено. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Найбільша площа живлення рослин картоплі відмічалась у варіанті з 

комбінованими міжряддями (75 + 85 см) і по сорту Явір вона становила  

0,175 м2/кущ, а по сорту Серпанок 0,183 м2/кущ, що відповідно більше від 

контролю на 6,7 і 8,3 % при однаковій густоті садіння картоплі 60,2 і 58,1 тис/га. 

Встановлено, що більш сприятливий водний режим для вирощування 

картоплі забезпечує комбінована ширина міжрядь (75+85 см). У зоні бульбового 

гнізда 10-15 см вологість ґрунту була вищою на 0,3 мм від контролю за повних 

сходів і на 0,6 мм в період цвітіння картоплі.  

За період вегетації рослин картоплі в середньому за 2011-2013 рр. 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) був 1,3, а за вересень 2013 р. він збільшився у 

3,3 рази, сягнувши показника 4,3, що завадило повноцінно зібрати отриманий 

врожай та в подальшому вплинуло на зберігання. 

Щільність ґрунту за вегетаційний період по всіх показниках зростала за 

рахунок самоущільнення та під впливом дії ходових систем енергетичних засобів. 

На період збирання врожаю щільність ґрунту збільшилась. Так по центру гребеня 

на контролі вона була 1,31, в міжрядді без проходу коліс трактора – 1,35, а з 

впливом коліс трактора – 1,62 г/см3. Використання шин розміром 24,1 см  

(9,5 дюймів) сприяє незначному збільшенню щільності ґрунту в порівнянні з 

шириною шин 39,4 см. 

При різній ширині міжрядь посилюється вплив ходових систем техніки на 

грунт. Найбільшу твердість ґрунту перед збиранням урожаю виявили у 

технологічних міжряддях (27,4-32,4 кг/см2) і лише 1,9-2,6 кг/см2 по центру 

гребеня в зоні розташування бульб. 
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Комбінована ширина міжрядь і сорти картоплі забезпечують польову 

схожість бульб на рівні 89,2 і 95,6 %, що відповідно вище від стандартної ширини 

міжрядь 70 см на 10,9 і 12,6  %.  

Максимальну площу листкової поверхні рослини формували у фазі 

цвітіння. У дослідженнях за 2011-2013 рр. при вирощуванні картоплі із 

стандартною шириною міжрядь 70 см (контроль) площа листкової поверхні у 

сорту Явір становила 30,9, а у сорту Серпанок – 30,3 тис.м2/га. Розширення 

міжрядь до 75+85 см по сорту Явір збільшувало площу листкової поверхні на  

22,6 % з шинами розміром 39,4 см і на 27,2 % з вузькими шинами 24,1 см. 

Аналогічно збільшувалась площа листкової поверхні відмічено по сорту 

Серпанок.   

Для формування більшої продуктивності, врожайності та виходу насіннєвих 

бульб удосконалено картоплесаджалку комбіновану, конструкція і робочі органи 

якої забезпечують садіння картоплі з різною шириною міжрядь, різних розмірів і 

форми, як не пророщених, так і пророщених бульб та догляд за рослинами.  

Основні результати розділу опубліковано в працях [115, 116, 117, 158, 159]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

МЕХАНІЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ РОСЛИН КАРТОПЛІ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ШИРИНИ МІЖРЯДЬ І ПЛОЩІ МЕХАНІЧНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ НА ГРУНТ 

 

4.1 Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на 

ґрунт на руйнування гребенів, пошкодження кореневої системи, рослин та 

бульб картоплі 

Численні дослідження проведені в різних зонах засвідчили, що в 

насадженнях з міжряддям шириною 90 см створюються більш сприятливі умови 

для підвищення врожайності картоплі на 4,2 т/га [164]. Перевагою широкорядних 

міжрядь є можливість сформувати більш високі і широкі гребені, причому 

створюється більша площа освітлення (рослини менш затіняють одна одну), 

збільшується площа мінерального та водного живлення. При догляді за 

рослинами бокові сторони гребенів не ущільнюються навіть при застосуванні 

енергонасичених тракторів, а корисна площа таких рядків зростає до 55 % [12, 20, 

51, 171, 200]. 

Щоб виявити вплив різної ширини міжрядь на механічні пошкодження 

гребенів, рослин і бульб в технології вирощування картоплі була удосконалена та 

використана раніше виготовлена картоплесаджалка комбінована [130]. 

За результатами наших спостережень встановлено, що залежно від ширини 

міжрядь та розміру шин коліс трактора механічні пошкодження (руйнування 

ґрунту) гребенів відбувалось неоднаково. Так, в чотирирядковій системі садіння 

картоплі при ширині міжрядь 70 см в процесі догляду за рослинами трактор з 

шириною шин коліс 39,4 см (15,5 дюймів) призводив до найбільшого руйнування 

та ущільнення одного схилу кожного гребеня, тоді як з шириною шин коліс 24,1 

см (9,5 дюймів) руйнування гребенів зменшується  
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Не спостерігали руйнування схилів гребенів як з шириною шин коліс 

трактора 39,4 см, так і 24,1 см при використанні комбінованої ширини міжрядь 

75+85 см. 

Нами встановлено, що при застосуванні вузьких (24,1 см) шин коліс 

трактора із стандартною шириною міжрядь 70 см (контроль) ущільнення ґрунту і 

пошкодження схилів гребенів зменшувалось на 20 % в порівнянні з шириною шин 

39,4 см. На розширених міжряддях 75 + 75 см ущільнення ґрунту і руйнування 

схилів гребенів зменшувалось на 21,3 %, а з комбінованими міжряддями –  

на 24,4 %. 

Дослідженням встановлено, що механічне пошкодження рослин, кореневої 

системи і бульб має неоднакову величину і зменшується в залежності від 

збільшення ширини міжрядь та зменшення ширини шин коліс трактора (рис. 4.1). 

 

 
 

Ширина міжрядь 70+70 см (к) 
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Ширина міжрядь 75+75 см 

 

 
 

Комбінована ширина міжрядь 75+85 см 

 

Рис. 4.1 Вплив ширини міжрядь на механічні пошкодження 

гребенів, рослин, кореневої системи і бульб картоплі 

 

Найменше сумарне пошкодження рослин (агрегатом МТЗ-82 + кон-2,8АМ + 

ОП-2000) як з шириною міжрядь, так і ходовими системами машин виявлено у 

2011 році (додаток К), де на контролі було пошкоджено 10,9 % рослин по сорту 
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Серпанок і 14,1 % по сорту Явір. На комбінованій ширині міжрядь 75 + 85 см 

пошкоджено лише 5,4 %. З них значна доля пошкоджень рослин (3,7 і 4,4 %) 

агрегатом, відбулась за обробітку посівів хімічними засобами. 

В середньому за 2011-2013 роки при ширині міжрядь 70 см (контроль) і 

ширині коліс трактора 39,4 см (15,5 дюймів) спостерігали найбільше (13,1 % по 

сорту Серпанок і 11,0 % по сорту Явір) механічне пошкодження рослин картоплі 

колесами агрегату МТЗ-82 + КОН-2,8АМ. На 4,2 і 2,6 % відповідно зменшуються 

механічні пошкодження рослин при застосуванні коліс трактора з  

шинами шириною 24,1 см (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1  

Пошкодження картоплиння (%) за різного механічного навантаження на 

ґрунт, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Серпанок Явір 

міжрядь 
шин 

трактора 

Агрегат 

МТЗ-82 

+КОН-

2,8АМ 

МТЗ-82 

+ОП2000 
разом 

МТЗ-82 

+КОН-

2.8АМ 

МТЗ-82 

+ОП2000 
разом 

70+70 39,4 13,1 4,2 17,3 11,0 5,7 16,7 

70+70 24,1 8,9 3,7 12,6 8,4 4,6 13,0 

75+75 39,4 11,3 3,7 15,0 8,7 5,3 14,0 

75+75 24,1 6,6 3,6 10,2 5,0 3,7 8,7 

75+85 39,4 9,5 2,1 11,6 7,2 2,8 10,0 

75+85 24,1 5,4 2,1 7,5 4,4 2,8 7,2 

 

В той же час на міжряддях з комбінованою шириною 75 + 85 см механічні 

пошкодження рослин зменшувались в 1,4 рази по сорту Серпанок і в 1,5 рази по 

сорту Явір при ширині шин коліс трактора 39,4 см, та відповідно в 2,4 рази з 

шиною коліс трактора 24,1 см  

Аналогічну тенденцію спостерігали з механічними пошкодженнями рослин 

колесами трактора при обприскуванні картоплі засобами захисту агрегатом МТЗ-

82+ОП2000, де вони травмувались менше від контролю (ширина міжрядь 70 + 70 

см): по сорту Серпанок у 2 рази, по сорту Явір - у 2,1 рази або відповідно менше 

на 50 і 49,3 %. 
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Разом з тим варто зазначити, що сумарні (МТЗ-82 + КОН-2,8АМ + ОП 2000) 

пошкодження рослин на контролі були на рівні 17,3 % у сорту Серпанок і 16,7 % 

у сорту Явір. В той же час з комбінованими міжряддями 75+85 см вони 

зменшились до 7,5 % або в 1,5-2,3 рази по сорту Серпанок і до 7,2 % або в 1,7-2,3 

разів по сорту Явір. При використанні вузьких (24,1 см) шин коліс трактора в 

порівнянні з шинами 39,4 см пошкодження рослин картоплі зменшились в 1,5 

рази по сорту Серпанок і 1,3-1,6 разів по сорту Явір. 

Слід відмітити, що впродовж трьох років досліджень пошкодження 

кореневої системи рослин картоплі були незначними, а пошкодження бульб 

відсутнє на варіанті з комбінованими міжряддями. 

Отже, при використанні комбінованих міжрядь 75 + 85 см в порівнянні з 

контролем 70 см пошкодження рослин картоплі по сорту Серпанок зменшились з 

17,3 до 7,5 % або в 2,3 рази, а по сорту Явір з 16,7 до 7,2 % або в 2,3 рази за 

використання вузьких (24,1 см) шин коліс трактора. 

 

4.2 Параметри гребенів та локалізація кореневої системи і бульбового 

гнізда 

 

Дослідженням встановлено, що збільшення ширини міжрядь з 70 см 

(контроль) до комбінованих 75 + 85 см, де проходять по широких міжряддях 

колеса трактора, сприяє підвищенню швидкості руху агрегату на догляді за 

рослинами з 6,3 до 9,2 км/год, а на збиранні врожаю – з 1,7 до 2,1 км, що сприяє 

ефективному використанню агрегату та зменшує витрату палива. 

Від швидкості руху агрегату і конструкції робочих органів в значній мірі 

залежать параметри гребенів, які формуються на догляді за картоплею. 

Гребені після проходу картоплесаджалки повинні мати овальну форму, а 

між посадженними рядками має бути шар незачепленого грунту розміром не 

менше 30-35 см. 

Так, на всіх варінтах за садіння картоплі в 2011 році (додаток Л) з шинами 

39,4 см сворено гребені висотою 15,5-17,6 см, а після міжрядного обробітку 
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комбінованим агрегатом у варіанті 75 + 85 см гребені були вищі на 3 см від 

контролю 12,6 см, а ширина гребеня при основі більша на 4,9 см від контролю 

47,8 см. Перед збиранням урожаю картоплі висота гребеня була більша на 2,6 см, 

а ширина при основі – на 4,3 см. Обхват гребенів після їх формування більший від 

контролю на 8,1 см. Збільшення висоти і ширини, а відповідно і обє'му грунту, що 

припадає на одну рослину створює сприятливі умови для накопичення врожаю 

при садінні з комбінованими міжряддями 75+85 см. 

Дослідженнями 2012 року, встановлено, що після формування гребенів, 

вони були найвищими у всіх варінтах досліду і знаходились в межах від 21,7 на 

контролі до 23,1 см з комбінованими міжряддями. Ширина сформованого гребеня 

при основі з комбінованими міжряддями була більша на 8,4 см від контролю  

58,7 см, а обхват гребеня більший на 6,2 см. (додаток Л1, Л2). 

Дані в середньому за три роки (2011-2013 рр.) показали, що з 

комбінованими міжряддями 75 + 85 см висота гребенів після їх формування 

збільшилась до 22 см або на 9,4 % відповідно до контролю 20,1 см, а ширина при 

основі – на 9,9 % за використання шин трактора 39,4 см. Під впливом 

самоущільнення і природних факторів перед збиранням урожаю висота гребенів 

дещо зменшилась (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2  

Параметри гребенів залежно від ширини міжрядь та  

площі механічного навантаження на ґрунт, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина 

міжрядь 

Ширина шин - 39,4 см Ширина шин – 24,1 см 

а с б в h h1 а с б в h h1 

Садіння картоплі 

70+70 47,7 20,4 70 59,1 16,0 9,7 48,2 20,3 70 59,2 16,0 9,7 

75+75 47,9 22,7 75 60,1 16,5 9,7 48,0 22,1 75 59,9 16,6 9,6 

75+85 48,8 31,2 85 61,0 17,3 9,5 49,1 30,9 85 61,0 17,3 9,6 

Міжрядний обробіток КОН–2,8 АМ 

70+70 61,7 8,1 70 69,3 13,2 - 61,7 8,2 70 69,5 13,3 - 

75+75 63,2 8,9 75 71,5 14,6 - 62,9 9,0 75 71,1 14,4 - 

75+85 67,7 9,6 85 76,1 15,5 - 68,0 9,6 85 76,2 15,4 - 
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Закінчення таблиці 4.2 

Ширина 

міжрядь 

Ширина шин - 39,4 см Ширина шин – 24,1 см 

а с б в h h1 а с б в h h1 

Міжрядний обробіток комбінованим агрегатом 

70+70 53,3 15,4 70 64,5 15,9 12,5 54,3 14,9 70 64,7 16,4 14,3 

75+75 54,4 17,6 75 65,5 17,4 15,1 55,5 15,8 75 66,0 17,1 14,4 

75+85 56,9 20,2 85 67,4 18,2 13,4 56,8 20,1 85 67,4 18,1 13,8 

Формування гребенів культиватором КОН–2,8 АМ 

70+70 59,7 6,3 70 72,3 20,1 - 59,8 5,7 70 73,1 20,4 - 

75+75 62,6 6,5 75 75,9 21,0 - 61,7 6,5 75 75,3 20,9 - 

75+85 65,6 7,9 85 78,2 22,0 - 64,9 7,9 85 78,1 22,0 - 

Збирання врожаю 

70+70 56,5 7,3 70 69,8 19,7 - 56,4 7,0 70 69,8 19,4 - 

75+75 59,0 7,5 75 71,8 20,1 - 59,2 8,0 75 72,9 20,6 - 

75+85 61,7 8,7 85 75,0 21,1 - 61,7 8,7 85 75,0 21,1 - 

 

*а - ширина сформованого гребеня при основі, см; с – віддаль між сформованими 

гребенями, см; б – ширина міжрядь, см; в – обхват гребеня, см; h – висота гребеня, 

см; h1 – висота необробленого ґрунту, см. 

 

Ширина сформованих гребенів при основі після їх формування була 

більшою з розширенними (75 + 75 см) міжряддями на 2,9 см, а комбінованими  

(75 + 85 см) на 5,9 см або відповідно на 4,8 і 9,9 % від контролю 59,7 см. Обхват 

гребеня також був більший на 3,6 і 5,9 см або на 2,9 і 7,4 % від контролю 72,3 см. 

Подібну тенденцію з параметрами гребенів після їх формування спостерігали при 

застосуванні вузьких (24,1 см) шин коліс трактора, де ширина їх при основі на 

комбінованих (75 + 85 см) міжряддях була більша на 5,1 см або на 8,5 % від 

контролю 59,8 см, а обхват гребеня більший на 5,0 см від контролю 73,1 см. Вони 

майже не впливали на параметри гребенів. 

 Слід відмітити, що коріння рослин картоплі розвивається досить швидко і 

досягає значних розмірів уже до початку цвітіння, тобто через 30-35 днів після 

появи сходів.    
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За нашими розрахунками щоденний приріст коренів у довжину по сорту 

Серпанок в середньому досягав 2,5 см, а у сорту Явір – 1,9-2,2 см. На 12-й день 

після формування сходів, коренева система поширилась від центру рядка вправо і 

вліво на 14-20 см і зайняла стрічку шириною 28-36 см. 

Тобто на розмір кореневої системи істотний вплив має ширина міжрядь. 

Разом з тим варто зазначити, що для всіх варіантів з шириною міжрядь і розміром 

шин коліс трактора та сортів картоплі, показники розташування кореневої 

системи рослин і бульб у гребені відрізнялись.  

Встановлено пряму залежність між шириною міжрядь і розміром 

бульбового гнізда та зворотну залежність між шириною шин коліс трактора. Так, 

у 2013р. у сорту Явір ширина кореневої системи в гребені на контролі (міжряддя 

70 см) у період цвітіння картоплі складала 47,2 см, при ширині міжрядь 75 + 75 см 

– 50,7 см.  

В той же час з шириною шин коліс трактора 24,1 см ширина кореневої 

системи становила 47,9 см на міжряддях шириною 70 + 70 см, 51,7 см з 

міжряддями 75 + 75 см і 58,6 см на комбінованих міжряддях 75 + 85 см, що 

відповідно більше від контролю на 23,5 % з шинами 39,4 і на 24,0 % з шинами 

24,1 см. 

Зміна ширини шин коліс трактора з 39,4 до 24,1 см за рахунок зменшення 

механічного пошкодження забезпечує ширше розташування кореневої системи в 

гребені з 47,2-58,3 до 47,9-58,6 см по сорту Явір. 

Найбільш характерним показником за розташуванням кореневої системи і 

бульб в гребені є 2013 рік. Менші показники розташування кореневої системи по 

ширині від 32,0 см на контролі до 41,3 см з комбінованими міжряддями  за 2011 

рік (додаток М) та відповідно 49,6 см на контролі і 50,8-52,3 см з комбінованими 

міжряддями (75 + 85 см) за 2012 р. (додаток М 1) 

В середньому за 2011-2013 роки досліджень ширина кореневої системи в 

гребені на контролі (міжряддя 70 см) з шириною шин коліс 39,4 см у період 

цвітіння картоплі складала 42,9 см, з розширеними міжряддями 75 + 75 см –  

46,6 см, а комбінованими 75 + 85 см – 50,1 см (табл. 4.3).  
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Таблиця 4.3  

Локалізація кореневої системи картоплі в гребені у фазу цвітіння  

сорту Явір, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см 

В
ід
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о
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о
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о
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Поширення 

столонів, см 
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) 
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о
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іс
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р
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(В
) по верху по низу 

70+70 39,4 5,9 15,7 16,1 21,2 42,9 

70+70 24,1 5,8 14,4 14,4 17,8 44,6 

75+75 39,4 5,9 15,7 14,3 22,2 46,6 

75+75 24,1 5,1 18,0 16,2 21,3 49,2 

75+85 39,4 5,1 18,7 14,4 22,5 50,1 

75+85 24,1 4,9 17,7 14,9 23,0 50,7 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,88 

1,91 

1,64 

2,03 

2,09 

2,11 

0,96 

0,98 

1,01 

3,24 

2,95 

3,01 

1,95 

1,83 

1,91 

 

Отже, застосування комбінованих міжрядь (75 + 85 см) забезпечило ширину 

кореневої системи на 16,8 % більшу від контролю з шириною шин  

39,4 см і на 18,2 % з шинами 24,1 см. Ширина столонів по низу була на 1,3 і 1,8 см 

більша від контролю 21,2 см. 

Аналогічну залежність спостерігали з розташуванням кореневої системи в 

гребені в період цвітіння картоплі по сорту Серпанок в 2013 році, де вона була на 

5,2-8,0 см більша з комбінованими міжряддями (75 + 85 см) від контролю 56,3 см 

та в середньому за 2011-2013 рр. (табл. 4.4), де ширина кореневої системи з 

комбінованими (75 + 85 см) була більшою на 3,0-4,7 см від контролю 51,7 см. 
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Таблиця 4.4  

Локалізація кореневої системи картоплі в гребені сорту Серпанок,  

середнє за 2011- 2013рр. 

Ширина, см 

В
ід
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о
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о
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Ш
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(В
) 

по верху по низу 

Період цвітіння картоплі 

70+70 39,4 5,0 15,8 9,8 15,4 51,7 

70+70 24,1 4,8 13,9 9,6 16,7 53,5 

75+75 39,4 5,2 14,8 12,1 15,7 52,0 

75+75 24,1 4,9 15,0 13,2 16,6 51,1 

75+85 39,4 3,5 17,1 12,1 16,4 54,7 

75+85 24,1 4,1 17,7 12,7 15,4 56,4 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,98 

1,75 

1,91 

3,21 

2,84 

3,02 

2,75 

2,91 

3,01 

1,89 

1,73 

1,95 

2,54 

2,23 

2,67 

 

Виходячи з аналізу розташування бульб в гребені відмітимо, що ширина 

бульбового гнізда перед збиранням урожаю на контролі в 2013 р. була 19,9, з 

розширеними міжряддями 75 + 75 см – 22,2, а з комбінованими міжряддями 75 + 

85 см – 24,1 см. В той же час з вузькими шинами коліс трактора 24,1 см вона була 

більшою від 8,0 до 11,3 % і становила відповідно 21,5; 24,7; 26,8 см. 

Стосовно параметрів бульбового гнізда найменше значення його площі 

спостерігали на контролі 272 см2, дещо більша площа була з розширеними 

міжряддями 75 + 75 см. Найбільша площа бульбового гнізда забезпечена при 

комбінованих міжряддях 75+85 см, де її показник істотно перевищував контроль 

на 39-92 см2, або на 14,3 и 33,8 %. 
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В середньому за 2011-2013 роки ширина бульбового гнізда на контролі з 

шириною міжрядь 70 см становила 22,3 см, з міжряддями 75 см – 24,1, а з 

комбінованими міжряддями 75 + 85 см – 24,2 см (табл.4.5). 

Таблиця 4.5  

Розташування бульб в гребені по сорту Явір, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Від 

вершини 

до 

верхньої 

бульби, см 

Від 

вершини 

до нижньої 

бульби, 

см 

Ширина 

бульбового 

гнізда, 

см 

Площа, 

см2 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

Перед збиранням урожаю 

70+70 39,4 7,4 22,8 22,3 343 

70+70 24,1 10,2 24,7 23,3 338 

75+75 39,4 8,6 23,6 24,1 361 

75+75 24,1 10,1 24,8 24,1 354 

75+85 39,4 6,6 23,2 24,2 401 

75+85 24,1 7,9 24,8 25,2 426 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

2,23 

1,45 

2,06 

1,66 

1,98 

2,01 

0,97 

1,16 

1,29 

2,56 

2,12 

1,95 

 

При тому з шириною шин коліс трактора 24,1 см вона відповідно була 23,3; 

24,1; 25,2 см. Площа бульбового гнізда у варіанті з комбінованими міжряддями 

більша від контролю 343 см2 на 58 и 83 см2, що відповідно складає 16,9 і 24,2 % 

Аналогічну залежність спостерігали з розташуванням бульб перед 

збиранням урожаю сорту Серпанок. Варто зазначити, що у сорту Серпанок розмір 

бульбового гнізда в порівнянні із сортом Явір був по роках менший як в 2013 р., 

так і в середньому за 2011-2013 рр. 
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Відмітимо, що ширина бульбового гнізда сорту Серпанок перед збиранням 

урожаю на контролі в 2013 році була 17,5 см, з розширеними міжряддями 75 + 75 

см – 18,3 см, а з комбінованими міжряддями 75 + 85 см – 20,7 см. В той же час з 

вузькими шинами коліс трактора 24,1 см вона була більшою і становила 

відповідно 18,3; 18,7 і 22,6 см. 

З параметрів бульбового гнізда найбільша площа його забезпечена за 

комбінованих міжрядь 75 + 85 см, де її показник істотно перевищував контроль 

177 см2 на 38,0 і 49,0 см2 або на 21,5-27,7 %.  

В середньому за 2011-2013 рр. досліджень ширина бульбового гнізда з 

комбінованими міжряддями 75 + 85 см була більшою лише на 1,5 см від контролю 

20,1 см, а площа його відповідно більша на 26,0-28,0 см2 (табл. 4.6) 

Таблиця 4.6  

Розташування бульб в гребені по сорту Серпанок, 

середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Від 

вершини 

до 

верхньої 

бульби, см 

Від 

вершини 

до нижньої 

бульби, см 

Ширина 

бульбового 

гнізда, см 

Площа, 

см2 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

70+70 39,4 6,5 18,1 20,1 233 

70+70 24,1 6,2 18,7 20,6 257 

75+75 39,4 5,6 18,4 18,5 237 

75+75 24,1 6,7 18,5 19,8 234 

75+85 39,4 6,6 19,6 20,1 261 

75+85 24,1 6,6 18,6 21,6 259 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,98 

2,05 

2,16 

1,96 

2,03 

1,99 

1,81 

1,96 

2,02 

1,38 

1,65 

1,81 
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Певний вплив на розмір (площу) бульбового гнізда має розмір і кількість 

бульб та біологічна особливість сорту картоплі. Середня кількість бульб з одного 

куща сорту Явір складає 6,8 шт., тоді як у сорту Серпанок сформувалося 6,0 шт. 

На 3,8 % більше бульб розміром 46-60 мм і масою 426 г з одного куща проти 349 г 

з куща сорту Серпанок розташовується в бульбовому гнізді площею на контролі 

272 см2 проти 177 см2. З комбінованими міжряддями 75 + 85см при ширині шин 

24,1 см площа бульбового гнізда по сорту Явір складала 364 см2, а Серпанку на 

125 см2 менше. За три роки досліджень в середньому площа бульбового гнізда по 

сорту Явір була на 167 см2 більша від 259 см2 по сорту Серпанок або на 64,5 % 

(табл. 4.7). 

Таблиця 4.7  

Вплив сорту і розміру бульб картоплі на параметри бульбового гнізда, 

середнє за 2011- 2013р. 

Сорт 

Розмір бульб, мм 
Разом, 

шт 

З 1 куща, 
28-35 36-45 46-60 

шт % шт % шт % шт г 

Явір 150 36,8 150 36,8 108 26,4 408 6,8 426 

Серпанок 159 44,3 119 33,1 81 22,6 359 6,0 349 

 

Отже, за результатами досліджень висота гребенів після їх формування у 

варіанті з комбінованими міжряддями 75 + 85 см збільшилась на 9,4 % від 

контролю 21,1 см, а ширина при основі – на 9,9 %. 

Дослідженням встановлено, що на розмір кореневої системи істотно 

впливає ширина міжрядь. На ділянці з комбінованими міжряддями ширина 

кореневої системи сорту Явір на 16,8 % більше від контролю з шириною шин  

39,4 см і – на 18,2 % з шинами 24,1 см. 

На розмір (площу) бульбового гнізда певний вплив має розмір і кількість 

бульб та біологічна особливість сорту. 

Площа бульбового гнізда у варіанті з комбінованими міжряддями була 

істотно більша від контролю 343 см2 на 58 і 83 см2, що відповідно складає 16,9 і 

24,2 %. 
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В середньому за три роки досліджень площа бульбового гнізда по сорту 

Явір була на 167 см2 більша від 259 см2 по сорту Серпанок або – на 64,5%. 

 

4.3 Вплив основних агротехнологічних показників на біометричні 

параметри рослин картоплі 

 

На період фази цвітіння густота посадок по сорту Явір була від 60,2 до 62,4 

тис. рослин на 1 га, а по сорту Серпанок – від 56,9 до 59,1 тис. рослин на 1 га із 

середньою кількістю стебел відповідно 3,0-3,6 і 3,0-3,3 штуки (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8  

Біометричні показники розвитку рослин картоплі, середнє за 2011-2013 рр. 

(фаза цвітіння) 

Ширина,см Параметри розвитку кущів картоплі 

міжрядь шин коліс 
густота, 

тис/га 

кількість 

стебел, шт. 

висота 

рослин, см 

маса, 

 г/кущ 

Сорт Явір 

70+70 39,4 61,0 3,0 63,3 171 

70+70 24,1 62,4 3,0 65,6 194 

75+75 39,4 60,8 3,4 62,6 188 

75+75 24,1 60,5 3,6 62,9 246 

75+85 39,4 60,2 3,3 65,2 243 

75+85 24,1 60,5 3,3 65,5 261 

Середні  60,9 3,3 64,2 217 

Сорт Серпанок 

70+70 39,4 59,1 3,3 47,6 186 

70+70 24,1 58,6 3,0 49,6 198 

75+75 39,4 56,9 3,3 47,8 192 

75+75 24,1 57,5 3,2 49,8 194 

75+85 39,4 58,1 3,0 49,7 221 

75+85 24,1 58,1 3,0 50,3 239 

Середні  58,0 3,0 49,1 205 
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Висота рослин була вищою за поєднання складників: ширина міжрядь, 

розмір шин коліс трактора і сорт. Найбільша висота рослин відмічена по сорту 

Явір (62,6 - 65,6 см), проти 47,6–50,3 см по сорту Серпанок. Середня маса одного 

куща сорту Явір складала 217,2 г проти 205 г у сорту Серпанок. Застосування 

досліджуваних факторів (зокрема ширини міжрядь і ширини шин коліс трактора) 

сприяло розвитку рослин і їх маси з одного куща за рахунок збільшення площі 

живлення та зменшення пошкоджень як кореневої системи, так і окремих рослин 

в технологічному процесі догляду за картоплею.  

За результатами трирічних досліджень визначено основні агротехнологічні 

показники вирощування картоплі (додаток Н). 

 

Висновки до розділу 4 

 

 Встановлено, що за використання комбінованої ширини міжрядь 75+85 см 

не спостерігається руйнування ґрунту на схилах гребенів як з шириною шин коліс 

трактора 39,4 см, так і з шириною 24,1 см. 

Вирощування картоплі з розширеними міжряддями 75 + 75 см і шинами 

коліс трактора 24,1 см (9,5 дюймів) сприяє зменшенню механічного пошкодження 

рослин ходовими системами машин в порівнянні з контролем 70 + 70 см у 1,2–2,0 

рази по сорту Серпанок і 1,5–2,2 рази по сорту Явір. Застосування комбінованої 

ширини міжрядь 75 + 85 см забезпечує зменшення механічного пошкодження 

рослин картоплі у 2,0–2,4 рази по сорту Серпанок і у 2,0–2,5 рази по сорту Явір в 

порівнянні з контролем за ширини міжрядь 70 см. 

З розширеними міжряддями ширина сформованого гребеня при основі 

більша від контролю (56,5 см) на 4,4 і 9,2 % залежно від ширини шин коліс 

трактора, обхват гребеня більший на 2,9 і 7,4 % від контролю 72,3 см. 

Ширина поширення кореневої системи сорту Явір у варіанті з 

комбінованими міжряддями 75 + 85 см більша від контролю на 16,8 % з шинами 

39,4 см і – на 18,2 % з шинами 24,1 см. По сорту Серпанок вона більша від 

контролю відповідно на 5,8 і 9,1 %. 
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Площа бульбового гнізда по сорту Явір у варіанті з комбінованими 

міжряддями збільшилася відносно контролю на 58 і 83 см2, що відповідно складає 

16,9 – і 24,2 %. 

Найбільша площа бульбового гнізда забепечена за використання 

комбінованих міжрядь 75 + 85 см, де її показник істотно перевищував контроль 

177 см2 на 38,0 і 49,0 см2, що відповідно складає 21,5 і 27,7 %. 

В середньому за три роки досліджень (2011-2013 рр.) середня площа 

бульбового гнізда по сорту Явір на 167 см2 більша від 259 см2 по сорту Серпанок 

або на 64,5 %. 

 Основні результати розділу опубліковано в працях [115, 116, 159]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

 

5.1 Структура врожаю картоплі залежно від елементів технології 

вирощування (ширини міжрядь та площі механічного навантаження на 

ґрунт) 

Велике значення за вирощування картоплі має площа живлення рослин, яка 

є одним із важливих показників продуктивності, що тісно пов’язана з 

біологічними особливостями бульб і їх розміром, родючістю ґрунту, сортом 

густотою садіння і шириною міжрядь [9, 14, 34, 88, 187]. 

Найбільший вихід насіннєвої фракції бульб з приростом 3,1 т/га одержано 

за схеми садіння 70 + 15 см. За збільшення ширини міжрядь з 70 до 90 см приріст 

урожаю зростає в 3,2 рази [59, 177] 

Комплексні спостереження за станом розвитку рослин та формуванням 

врожаю в дослідженнях впродовж трьох років в залежності від різної ширини 

однотипних та комбінованих міжрядь, розміром шин коліс енергетичного 

трактора класу 1.4 та сортом картоплі показали, що відсоток фракцій за розміром 

має істотну різницю (табл. 5.1- 5.3). 

У проведених впродовж 2011-2013 рр. дослідженнях встановлено, що у 

варіантах з розширеними міжряддями і розміром шин коліс трактора по сорту 

Явір найменша кількість бульб 1,3-2,0 т/га була у фракції до 28 мм, що складало 

лише 3,9-5,4 % від біологічної врожайності картоплі 33,2-36,7 т/га. Найбільшу 

кількість бульб насіннєвої фракції (28–60 мм) одержано як по ширині міжрядь, 

так і за розміром шин коліс трактора, яка складала 20,5-24,4 т/га картоплі щодо 

біологічного врожаю (30,4-37,3 т/га). 
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Таблиця 5.1 

Структурний склад бульб середньостиглого сорту Явір в залежності від 

ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт, 

 середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см 
Фракція бульб, мм Біологічна 

врожайність 
т/га 

міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

до 28 28-60 % > 60 т/га 

приріст 

до 

контролю 

70+70 39,4 1,6 20,5 0,0 8,3 30,4 0,0 

70+70 24,1 1,9 22,7 10,7 7,9 32,4 2,0 

75+75 39,4 1,3 21,0 2,4 10,9 33,2 2,8 

75+75 24,1 1,6 21,5 4,9 11,8 34,9 4,5 

75+85 39,4 2,0 23,8 16,1 10,9 36,7 6,3 

75+85 24,1 1,8 24,4 19,0 11,1 37,3 6,9 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 1,95 

1,76 

2,25 

  3,11 

2,63 

4,38 

 

Відомо, що чим більше бульб з фракцією 28–60 мм за оптимальної густоти 

рослин перед збиранням, тим вищий урожай. В наших дослідженнях найбільшу 

урожайність даної фракції відмічали у варіанті з комбінованою шириною міжрядь 

75 + 85 см за ширини шин коліс трактора 39,4 см вона становила 23,8 т/га, а з 

розміром шин 24,1 см – 24,4 т/га . 

Найвищу кількість бульб розміром більше 60 мм – 10,9 т/га одержали в 

дослідах за широкого міжряддя та 11,1 і 11,8 т/га за ширини шин коліс трактора 

24,1 см. Така кількість бульб великої фракції значно збільшує урожайність 

картоплі.  

Досить сприятливим за умовами формування високого врожаю картоплі був 

2011 рік коли встановлено істотну різницю в структурі формування бульб 

(Додаток П 3). 

 Аналіз одержаних результатів фракційного складу бульб за 2011 рік сорту 

Явір показує, що у варіанті з комбінованою шириною міжрядь (75 + 85 см) і 
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шириною шин коліс трактора 39,4 см біологічна врожайність бульб фракції  

28–60 мм була вищою на 4,1 т/га або на 21,6 % порівняно до контролю 19,0 т/га. В 

той же час з шириною шин коліс трактора 24,1 см більша на 4,4 т/га або на 23,1 %. 

Досить значна кількість бульб більше 60 мм була зафіксована незалежно від 

факторів, що вивчались. Навіть на контролі урожай майже однаковий з різницею 

лише 0,7 т/га від фракції 28–60 мм. Але в посівах з шириною міжрядь 75 + 75 см і 

шин коліс трактора 24,1 см одержано найвищу 26,5 т/га біологічну врожайність 

фракції розміром більше 60 мм, що більше від контролю на 8,2 т/га або 44,8 %. На 

6,5 т/га вища врожайність даної фракції від контролю у варіанті з комбінованою 

шириною міжрядь. 

Велика кількість фракції бульб (>60мм) сприяла збільшенню загальної 

біологічної врожайності з комбінованими міжряддями 75 + 85 см до 49,6 т/га, що 

вище від контролю (38,3 т/га) на 11,3 т/га або 29,5 %. 

Дослідженням також встановлено, що на структуру урожаю бульб має 

істотний вплив сорт картоплі.  

Аналіз одержаних результатів по сорту Серпанок свідчить, що в середньому 

за 2011–2013 рр. встановлено значну різницю в біологічному врожаї в залежності 

від ширини міжрядь і шин коліс трактора (табл. 5.2).  

Врожайність картоплі фракції 28–60 мм раннього сорту Серпанок з 

комбінованою шириною міжрядь 75 + 85 см і шин коліс енергетичного трактора 

39,4 см була на 15,5 % більше від контролю 18,0 т/га, а з шириною шин коліс 

трактора 24,1 см – на 19,4 % . 

Дрібні за розміром бульби до 28 мм в цілому складають не більше  

4,6–6,6 %. В той же час кількість бульб більших за 60 мм має істотну різницю в 

сторону їх збільшення залежно від факторів які вивчались у досліді. Так, на 

контролі їх було 7,3 т/га або 26,4 % від загальної кількості бульб, а з 

комбінованою шириною міжрядь 75 + 85 см і шин коліс трактора 39,4 см на 2,5 т 

більше від контролю, у варіанті з шириною шин коліс трактора 24,1 см – на  

2,9 т/га або 39,7 %. Подібну тенденцію спостерігали з одержаною біологічною 

врожайністю, де на 4,9 т/га вона перевищує контроль 27,6 т/га з міжряддям  



99 

 

75 + 85 см з шириною шин коліс трактора 39,4 см і – на 5,9 т/га з шириною шин 

коліс трактора 24,1 см, що становить відповідно 17,7 і 21,4 %. 

Таблиця 5.2 

Структурний склад бульб раннього сорту Серпанок в залежності від ширини 

міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см 
Фракція бульб, мм Біологічна 

врожайність т/га 

міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

до 28 28-60 % > 60 т/га 

приріст 

до 

контролю 

70+70 39,4 1,8 18,0 0,0 7,3 27,6 0,0 

70+70 24,1 1,9 18,7 3,9 8,3 28,9 1,3 

75+75 39,4 1,4 19,9 10,5 8,3 29,6 2,0 

75+75 24,1 1,8 21,1 17,2 8,4 31,3 3,7 

75+85 39,4 1,9 20,8 15,5 9,8 32,5 4,9 

75+85 24,1 1,8 21,5 19,4 10,2 33,5 5,9 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 1,89 

1,63 

2,76 

  2,11 

1,83 

2,24 

 

 

Слід відмітити, що відсоток бульб за розміром та їх масою залежить не 

тільки від традиційної (70 см), збільшеної (75 см) і комбінованої (75 + 85 см) 

ширини міжрядь, але й в значній мірі змінюється від розміру шин коліс 

енергетичного трактора. 

В сприятливих для вирощування картоплі умовах 2011 року одержано 

найвищу біологічну врожайність бульб раннього сорту Серпанок. 

Аналіз бульб за розміром у дослідженнях 2011 року показав, що частка 

фракцій має істотне значення. Так, значна кількість бульб більше 60 мм (від 18,1 

до 20,7 т/га) значно вплинула на одержану біологічну врожайність картоплі. У 

варіанті з комбінованою (75 + 85 см) шириною міжрядь і розміром шин коліс 

трактора одержано приріст врожаю 7,4 т/га що більше від контролю (36,4 т/га) 

 на 20,3 % (Додаток П 7). 
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Отже, найбільш сприятливою шириною міжрядь у технології вирощування 

картоплі є комбіноване міжряддя 75 + 85 см, де колеса трактора постійно 

рухаються в процесі роботи по широкому (85 см) міжрядді. У варіанті з шириною 

шин коліс трактора класу 1,4 з розміром 24,1 см (9,5 дюймів) біологічна 

врожайність картоплі фракції 28–60 мм перевищує контроль (20,5 т/га) по 

середньостиглому сорту Явір на 3,9 т/га або на 19,0 %, по ранньому сорту 

Серпанок  - відповідно на 3,5 т/га або на 19,4 %. 

Отже, фракційний склад бульб в урожаї за вирощування картоплі з 

традиційною на даний період шириною (70 см) міжрядь дещо погіршився за 

рахунок механічного пошкодження при обробітку картоплі: гребенів, рослин, 

кореневої системи і бульб. 

 

5.2 Врожайність картоплі залежно від елементів технології 

вирощування 

 

Встановлено, що комбінована ширина міжрядь в комплексі з розміром шин 

енергетичного трактора суттєво вплинула на врожайність картоплі. 

Аналіз одержаних даних показує, що в середньому за 2011–2013 рр. 

встановлена істотна різниця фактичного врожаю картоплі середньостиглого сорту 

Явір в залежності від комбінованої ширини (75 + 85 см) міжрядь у взаємозв’язку з 

розміром шин коліс енергетичного трактора. 

Так, на ділянках з шириною міжрядь 70 + 70 см, де бульби висаджували 

експериментальною комбінованою картоплесаджалкою, а міжрядні обробітки 

проводили удосконаленим культиватором КОН–2.8 АМ в агрегаті з енергетичним 

трактором МТЗ–82 з розміром шин коліс 39,4 та 24,1 см істотної різниці в 

урожайності картоплі не встановлено, яка відповідно була 28,8 – 30,5 т/га. На 

ділянках з розширеними (75 + 75 см) міжряддями в порівнянні з контролем 

(ширина міжрядь 70 см) урожай збільшився на 3,1 т/га з шириною шин 39,4 см і 

відповідно – на 4,5 т/га з вузькими шинами 24,1 см (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3  

Врожайність і вихід насіннєвих бульб середньостиглого сорту картоплі Явір 

залежно від ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт, 

середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Врожайність загальна Врожайність насіннєва 

міжряд

ь (А) 

шин коліс 

трактора 

(В) 

т/га 

приріст 

т/га 

приріст 

т/га % т/га % 

70 + 70 39,4 28,8 -  20,5 - - 

70 + 70 24,1 30,5 1,7 5,9 21,9 1,4 6,8 

75 + 75 39,4 31,9 3,1 10,7 22,0 1,5 7,3 

75 + 75 24,1 33,3 4,5 15,6 22,5 0,6 9,7 

75 + 85  39,4 34,7 5,9 20,4 23,8 3,3 16,1 

75 + 85 24,1 35,4 6,6 22,9 24,0 2,1 17,1 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

1,78 

1,67 

2,12 

  

2,25 

1,78 

2,15 

 

 

 

Найбільш сприятливий вплив було встановлено за комбінованої ширини 

міжрядь (75 + 85 см), де врожайність картоплі в досліді з широкими (39,4 см) 

шинами становила 34,7 т/га, а з вузькими (24,1 см) – 35,4 т/га, що більше від 

контролю на 5,9 і 6,6 т/га або на 20,5 і 22,9 % відповідно. 

Отже, нашими дослідженнями встановлено, що найбільш сприятливою 

шириною міжрядь є комбінована з розміром 75 + 85 см, де одержана врожайність 

картоплі значно перевищує показники інших варіантів за рахунок зменшення 

механічного пошкодження картоплиння, коренів і бульб при догляді та 

збільшенні площі живлення рослин.  

Дослідження також показали, що врожай насіннєвої фракції бульб на 

ділянках, де вирощували картоплю із застосуванням вузьких (24,1 см) шин коліс 

трактора і традиційній 70 см ширині міжрядь на 6,8% вищий від контролю з 

шинами 39,4 см. На розширених міжряддях 75+75 см він зріс до 9,7% або на 2 

т/га. Найбільш сприятливими щодо врожаю насіннєвих бульб виявились 

комбіновані міжряддя 75+85 см та розмір шин коліс трактора 24,1 см, де 
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одержали 24 т/га насіннєвих бульб, що більше від контролю на 3,5 т/га або  

на 17,1 %  

Слід відмітити, що найбільший вихід насіннєвих бульб одержано в 

дослідженнях 2012 року з комбінованою шириною міжрядь 75 + 85 см, де 89,3 % 

їх було у варіанті з розміром шин коліс 39,4 см (15,5 дюймів) і 86,8 % з шинами 

24,1 см (9,5 дюймів) або відповідно на 4,8 і 5,7 т/га більше від контролю 18,7 т/га 

(додаток П 1). 

Дослідженням встановлено, що найбільший вихід насіннєвих бульб 48,3-

51,2 % у 2011р. одержали за рахунок збільшення від 40,5 до 56,0 % фракції 

розміром 28- 60 мм при обрахунку біологічної врожайності (додаток П 2). 

Встановлено, що в середньому за роки досліджень максимальний урожай 

(34,7-35,4 т/га) середньостиглого сорту Явір одержано в посівах, де в міжряддях 

не створювалось сумісного впливу маси і ширини протектора колеса 

енергетичного трактора (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Якісні показники картоплі сорту Явір, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см 
Урожайність 

картоплі, 
Суха речовина, Крохмаль, 

міжрядь 

(А) 

шин коліс 

трактора 

(В) 

т/га 
приріст до 

контролю 
% 

приріст 

до 

контролю 

% 

приріст 

до 

контролю 

70+70 39,4 28,8 0,0 24,0 0,0 16,9 0,0 

70+70 24,1 30,5 1,7 24,4 + 0,4 17,2 + 0,3 

75+75 39,4 31,9 3,1 24,1 + 0,1 16,7 - 0,2 

75+75 24,1 33,3 4,5 23,7 - 0,3 16,9 0,0 

75+85 39,4 34,7 5,9 25,2 + 1,2 17,8 + 0,9 

75+85 24,1 35,4 6,6 24,3 + 0,3 17,1 + 0,2 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

2,38 

2,11 

2,44 

     

 

На продуктивність картоплі з шириною міжрядь 70 см істотний вплив мала 

ходова система трактора з використанням шин розміром 39,4 см (15,5 дюймів). На 
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вказаному варіанті врожайність знизилась до 28,8 т/га і поступається на 5,9 % за 

використання шин розміром 24,1 см (9,5 дюймів), а з розширеними міжряддями 

75 см – відповідно на 4,5 т/га або 15,6 % Отже застосування шин розміром 39,4 см 

на посадках картоплі з технологічними міжряддями 70 см небажано. 

На якісні показники врожаю (вміст сухих речовин, крохмалю) ширина 

міжрядь і розмір шин коліс трактора істотно впливу не мали.  

Вміст сухих речовин в сорту Явір за роки досліджень коливався в межах  

23,7-25,2 %. 

Аналогічна ситуація з продуктивністю картоплі спостерігалась по сорту 

Серпанок (табл. 5.5), де врожайність у варіанті з комбінованою шириною міжрядь 

75 + 85 см за застосування шин коліс трактора 39,4 см більша від контролю 25,8 

т/га на 4,7 т/га, а з шинами 24,1 см – на 5,9 т/га.  

Таблиця 5.5  

Якісні показники картоплі сорту Серпанок, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Урожайність 

картоплі, 

Суха речовина, Крохмаль, 

міжрядь 

(А) 

шин коліс 

трактора 

(В) 

т/га 
приріст до 

контролю 
% 

приріст до 

контролю 
% 

приріст до 

контролю 

70+70 39,4 25,8 0,0 17,0 0,0 13,8 0,0 

70+70 24,1 27,1 1,3 17,3 + 0,3 13,8 0,0 

75+75 39,4 28,2 2,4 17,1 + 0,1 14,0 + 0,2 

75+75 24,1 29,5 3,7 16,8 - 0,2 14,0 +0,2 

75+85 39,4 30,5 4,7 17,4 + 0,4 14,1 + 0,3 

75+85 24,1 31,7 5,9 17,3 + 0,3 14,2 + 0,3 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

3,85 

2,56 

2,78 

 1,78 

1,65 

1,71 

 1,61 

1,53 

1,57 

 

 

На якісні показники врожаю (вміст крохмалю і сухих речовин) істотного 

впливу не має.  

Вміст сухих речовин у сорту Серпанок за роки досліджень коливався в 

межах 16,8-17,4 %. 
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Серед досліджуваних технологічних прийомів і конструктивних параметрів 

шин коліс трактора вміст крохмалю в бульбах картоплі знаходиться в межах 16,7-

17,8 %.  

Застосування технологічних елементів (ширини міжрядь) і розміру шин 

трактора не призводять до збільшення вмісту крохмалю, але за рахунок значного 

зростання врожайності у варіанті комбінованих (75 + 85 см) міжрядь збір 

крохмалю з одиниці площі збільшується. 

Загальна врожайність картоплі раннього сорту Серпанок в середньому за 

роки досліджень з комбінованою шириною міжрядь 75 + 85 см і розміром 

протектора коліс трактора 39,4 см (15,5 дюймів) на 4,7 т/га перевищила контроль 

25,8 т/га, а з шириною протектора коліс трактора 24,1 см (9,5 дюймів) – 5,9 т/га, 

вихід насіннєвих бульб при цьому був 20,8 і 21,5 т/га або на 2,8 і 3,5 т/га більший 

від контролю 18,0 т/га, що складало відповідно – 15,5 і 19,4 % (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Врожайність і вихід насіннєвих бульб ранньостиглого сорту картоплі 

Серпанок залежно від ширини міжрядь і площі механічного навантаження 

на ґрунт, середнє за 2011-2013 рр. 

Ширина, см Врожайність загальна Врожайність насіннєва 

міжрядь 

(А) 

шин коліс 

трактора 

(В) 

т/га 

приріст 

т/га 

приріст 

т/га % т/га % 

70 + 70 39,4 25,8 -  18,0 - - 

70 + 70 24,1 27,1 1,3 5,0 18,7 0,7 3,9 

75 + 75 39,4 28,2 2,4 10,5 19,9 1,9 10,5 

75 + 75 24,1 29,5 3,7 14,3 20,7 2,7 11,5 

75 + 85  39,4 30,5 4,7 18,2 20,8 2,8 15,5 

75 + 85 24,1 31,7 5,9 22,9 21,5 3,5 19,4 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

3,85 

2,56 

2,78 

  

2,96 

2,34 

1,98 

 

 

 

Врожайність картоплі раннього сорту Серпанок за роки досліджень 

(додаток П 3, П 4, П 5) мала істотну різницю. Найбільш сприятливим для 

формування врожаю бульб був 2011 рік. 
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Встановлено, що за сприятливих умов 2011 р. для формування врожаю 

картоплі раннього сорту Серпанок одержано від 34,6 до 42,4 т/га. Бульби 

насіннєвої фракції становили 16,2 – 21,8 т/га або 46,8-51,6 %. Низький відсоток 

виходу бульб насіннєвої фракції одержано за рахунок збільшення їх кількості 

розміром більше 60 мм, що знаходиться в межах 47,0-50,5 %. При цьому в 

комбінованих міжряддях 75 + 85 см одержано найвищий приріст насіннєвих 

бульб (5,6 т/га), що складає 34,6 % від контролю 16,2 т/га. 

В середньому за 2011-2013 рр. досліджень за рахунок меншого 

пошкодження гребенів, рослин і кореневої системи при догляді, а також 

створення більш сприятливих умов по твердості ґрунту в зоні розташування 

бульбового гнізда комбінована ширина міжрядь 75+85 см в порівнянні з 

контролем (традиційна ширина міжрядь 70 см), забезпечила приріст фактичного 

врожаю від 5,9 до 6,6 т/га і насіннєвої фракції бульб від 16,1 до 17,1 % по 

середньостиглому сорту Явір (табл. 5.3) та відповідно – на 4,7-5,9 т/га фактичного 

врожаю і 15,5-19,4 % насіннєвих бульб по ранньому сорту Серпанок (табл. 5.6). 

Для запобігання значного механічного пошкодження бульб суттєвим 

чинником є також рівномірність насаджень, що сприяє однаковому росту та 

розвитку рослин і як наслідок утворення в урожаї бульб рівномірних за розміром і 

масою. Досягають цього використовуючи за висаджування бульб 

експериментальною комбінованою картоплесаджалкою виготовленою за участю 

здобувача в Інституті картоплярства. Конструкція такої картоплесаджалки та 

розташування робочих органів і пристроїв забезпечують якісне садіння картоплі 

різних розмірів (фракцій), розширюють технологічні можливості машини, 

підвищують продуктивність та скорочують час проходження технологічного 

процесу завдяки чому збільшується урожайність і товарність продукції. Вона 

здатна висаджувати фракції бульб від 20 до 100 мм без механічного пошкодження 

паростків і бульб.  

Густота садіння забезпечується залежно від розмірів бульб від 40 тис./га 

(для бульб понад 60 мм) до 80 тис/га (для мікробульб не менше 9 мм). Кількість 

пропусків не більше 2 %. Продуктивність агрегату – 0,12 га/год. 
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Висновки до розділу 5 

 

За результатами наших досліджень встановлено, що найбільш сприятливою 

удосконаленою агротехнологією за застосування сільськогосподарських машин та 

знарядь є комбіноване міжряддя 75+85 см, де колеса трактора в процесі роботи 

постійно рухаються по широкому (85 см) міжрядді.  

В середньому за роки досліджень біологічна врожайність картоплі 

насіннєвої фракції (28-60 мм) перевищує контроль середньостиглого сорту Явір 

на 3,9 т/га або 19 %, у раннього сорту Серпанок відповідно на 3,5 т/га або 19,4 %. 

В той же час наявність в урожаї бульб фракції більше 60 мм сорту Явір сприяє 

збільшенню загальної біологічної врожайності з комбінованими міжряддями (75 + 

85 см) до 49,6 т/га, що вище від контролю (38,3 т/га) на 11,3 т/га або 29,5 %. 

При цьому суттєвим чинником збільшення врожайності є зменшення 

механічного пошкодження рослин, коренів, бульб при догляді за насадженнями та 

збільшення площі живлення рослин. Досягають цього за висаджування бульб 

експериментальною комбінованою картоплесаджалкою, а міжрядний обробіток 

проводять культиватором КОН-2,8АМ в агрегаті з енергетичним трактором МТЗ-

82 з розміром шин коліс 39,4 та 24,1 см. Такі умови догляду за посівами з 

комбінованою шириною міжрядь (75 + 85 см) та використанням шин розміром  

39,4 см забезпечили урожайність 34,7 т/га, а з вузькими (24,1 см) – 35,4 т/га, що 

більше від контролю (70 + 70 см) на 5,9 і 6,6 т/га або 20,5 і 22,9 %.   

На фракційний склад врожаю бульб істотний вплив має також сорт 

картоплі. Поряд з цим відсоток бульб за розміром та масою залежить не тільки від 

традиційної (70 см), збільшеної (75 см) і комбінованої (75 + 85 см) ширини 

міжрядь, але й в значній мірі змінюється від розміру шин коліс енергетичного 

трактора.  

В той же час, незалежно від сорту, в окремі роки, фракційний склад бульб в 

урожаї зазнавав змін за рахунок механічного пошкодження рослин та кореневої 

системи при догляді за посівами з традиційними міжряддями шириною 70 см. 

 Основні результати розділу опубліковано в працях [157,158, 159].   
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА І ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕНИХ 

АГРОТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ 

 

6.1 Економічна ефективність 

В умовах ринкових відносин економічно-енергетична ефективність 

вирощування сільськогосподарських культур набуває першочергового значення, 

як один з найважливіших чинників їх конкурентноспроможності. Добір 

економічних варіантів з технологій вирощування картоплі стає приорітетом 

одержання високого врожаю. 

Основними показниками ефективності агротехнологічних елементів є 

прибавка врожаю та її вартість . 

Аналіз результатів трирічних досліджень (табл. 6.1 і 6.2) дозволяє сказати, 

що значна як економічна, так і енергетична ефективність вирощування картоплі 

одержана за комбінованої (75 + 85 см) ширини міжрядь та розміром шин коліс 

трактора 39,4 і 24,1 см в порівнянні з контролем (70 + 70 см), де одержана істотна 

різниця ефективності вирощуваних сортів.  

Таблиця 6.1  

Економічна ефективність вирощування картоплі середньостиглого сорту 

Явір в залежності від ширини міжрядь і площі механічного навантаження на 

ґрунт, середнє за 2011-2013 роки 

Ширина, см 

У
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 
 

т/
га

 Вартість 

урожаю, 

тис.грн 

Затрати, 

тис. 

грн. на 

1га 

Умовно-

чистий 

прибуток 

С
о

б
ів

ар
ті

ст
ь
, 

ти
с.

 г
р
н

./
т 

Р
ен

та
б

ел
ьн

іс
ть

, 

%
 

міжрядь 
шин 

трактора 

тис. 

грн./га 
± 

70+70 39,4 28,8 77,8 25,8 52,0 0,0 0,90 57,8 

70+70 24,1 30,5 82,4 25,8 56,6 4,6 0,85 66,6 

75+75 39,4 31,9 86,1 25,8 60,3 8,3 0,81 74,4 

75+75 24,1 33,3 89,9 25,8 64,1 12,1 0,77 83,2 

75+85 39,4 34,7 93,8 25,9 67,9 15,9 0,74 91,7 

75+85 24,1 35,4 95,8 26,0 69,8 17,8 0,73 95,6 
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Урожай картоплі з комбінованими міжряддями (75 + 85 см) і розміром шин 

коліс енергетичного трактора значно вищий, ніж в інших варіантах, в той же час 

додаткові витрати незначні. До того ж додаткові витрати в основному пов’язані зі 

збиранням і транспортуванням додаткової продукції. Але такі витрати складають 

невеликий відсоток по відношенню до вартості приросту врожаю. 

Таблиця 6.2  

Економічна ефективність вирощування картоплі раннього сорту Серпанок в 

залежності від ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт,  

середнє за 2011-2013 роки 

Ширина, см 

У
р
о
ж

ай
н

іс
ть

, 

т/
га

 Вартість 

урожаю, 

тис.грн 

Затрати, 

тис. 

грн. на 

1га 

Умовно-

чистий 

прибуток 

С
о

б
ів

ар
ті

ст
ь
, 

ти
с.

 г
р
н

./
т 

Р
ен

та
б

ел
ьн

іс
ть

, 
%

 

міжрядь шин 

трактора тис. 

грн./га 
± 

70+70 39,4 25,8 69,7 25,8 43,9 0,0 1,00 43,9 

70+70 24,1 27,1 73,2 25,8 47,4 3,5 0,95 49,9 

75+75 39,4 28,2 76,1 25,8 50,3 6,4 0,94 53,5 

75+75 24,1 29,5 79,7 25,8 53,9 10,0 0,87 61,9 

75+85 39,4 30,5 82,5 25,8 56,6 12,7 0,85 66,6 

75+85 24,1 31,7 85,8 26,0 59,8 16,9 0,81 73,8 

 

Економічна оцінка результатів дослідження показує, що найбільш 

економічно ефективною є комбінована ширина міжрядь 75 + 85 см у варіанті з 

розміром шин коліс трактора 39,4 см, де в середньому одержано найвищу 

врожайність картоплі середньостиглого сорту Явір 34,7 т/га, з розміром шин 24,1 

см – 35,4 т/га. В даного сорту за комбінованої ширини міжрядь прибуток у 

варіанті з розміром шин 39,4 см становить 67,9 тис. грн./га, а 24,1 см – 69,8 тис. 

грн./га, що перевищує контроль відповідно на 15,9 і 17,8 тис. грн./га при 

собівартості тонни бульб 0,74 і 0,73 тис. грн. і рентабельності 91,7 і 95,6 %. На 

контролі з шириною міжрядь 70 + 70 см одержаний прибуток 52,0 тис. грн./га з 

собівартістю 0,90 тис. грн./т і рентабельністю 57,8 %. 



109 

 

У раннього сорту Серпанок за використання комбінованих міжрядь  

75 + 85 см одержано найвищу врожайність 30,5 т/га з розміром шин 39,4 см і  

31,7 т/га з шинами 24,1 см, де прибуток становив відповідно 56,6 і 59,8 тис. 

грн./га, що більше від контролю на 12,7 і 16,9 тис. грн./га за рівнем рентабельності 

66,6 і 73,8 %. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування 

комбінованої ширини міжрядь 75 + 85 см і вузьких шин коліс трактора 24,1 см 

(9,5 дюймів) в технології вирощування картоплі забезпечує підвищення 

врожайності та вихід насіннєвих бульб в порівнянні з традиційною шириною 

міжрядь 70 см і шириною шин коліс трактора 24,1 см (9,5 дюймів). Дана 

технологія забезпечила найвищий прибуток та ефективність досліджуваних сортів 

картоплі, який склав у сорту Явір 69,8 тис. грн./га з рентабельністю 95,6 % за 

собівартості тонни бульб 0,73 тис. грн./т, у сорту Серпанок відповідно 59,8 тис. 

грн./га з рентабельністю 73,8 % за собівартості тонни бульб 0,81 тис. грн. 

 

6.2 Енергетична ефективність 

 

Розрахунки енергетичної ефективності показують, що при вирощуванні 

картоплі на одиницю площі витрачається понад 50 тис. МДж енергії, що майже в 

два рази більше, як за вирощування зернових культур. Проведені нами 

розрахунки енергетичної ефективності показали, що найбільш суттєво впливали 

на біоенергетичні показники сортові особливості та агротехнічні заходи. Так, 

якщо в сорту Явір в середньому по досліду на виробництво витрачалось 

(спожито) 61,9-79,1 тис. МДж/га, а накопичено врожаєм (відтворено)  

68,7-117,4 тис. МДж/га з Кее – 1,11-1,48, то у сорту Серпанок ці показники 

відповідно становили 55,5-68,2 тис. МДж/га, 61,5-84,7 тис. МДж/га і  

Кее – 1,10-1,24.  

Порівняння різних агротехнологічних заходів на сортах, які вивчалися, 

показує, що на варіанті, де застосовували комбіновані міжряддя і вузькі шини 

коліс трактора, енергетична ефективність є найвищою. Так, у сорту Явір на 
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контролі було спожито 61,9 тис. МДж/га, відтворено врожаєм 68,7 тис. МДж/га, 

Кее 1,11, то у варіанті з комбінованоюшириною міжрядь і з шириною коліс  

39,4 см – 70,0 і 96,0 тис. МДж/га і Кее 1,37 відповідно. За ширини коліс 24,1 см 

відтворено енергії врожаєм було більше відносно контролю на 48,7 тис. МДж/га, 

спожито – на 17,2 тис. МДж/га і Кее зріс на 0,37 (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3  

Енергетична ефективність вирощування картоплі залежно від 

агротехнологічних заходів, середнє за 2011-2013 рр. 

Варіанти Енергії, тис. МДж/га Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

(Кее) 
№ 

Ширина, см 
відтворено спожито 

міжрядь шин коліс 

Сорт Явір 

1 70 + 70  39,4 68,7 61,9 1,11 

2 70 + 70 24,1 76,7 64,2 1,19 

3 75 + 75 39,4 79,9 66,1 1,21 

4 75 + 75 24,1 85,0 68,0 1,28 

5 75 + 85 39,4 96,0 70,0 1,37 

6 75 + 85 24,1 117,4 79,1 1,48 

Сорт Серпанок 

1 70 + 70  39,4 61,5 55,5 1,10 

2 70 + 70 24,1 65,7 58,3 1,13 

3 75 + 75 39,4 69,3 60,7 1,14 

4 75 + 75 24,1 70,4 63,4 1,16 

5 75 + 85 39,4 79,5 65,2 1,21 

6 75 + 85 24,1 84,7 68,2 1,24 

 

У сорту Серпанок за комбінованих міжрядь і ширини шин коліс 24,1 см 

відтворення енергії врожаєм становило 84,7 тис. МДж/га, спожито 68,2 тис. 

МДж/га, Кее – 1,24, що на 23,2 і 12,7 тис. МДж/га та на 0,14 більше ніж на 

контролі відповідно. У варіантах з розширеними міжряддями(75 + 75 см) також 

спостерігалось підвищення показників енергетичної ефективності, які, однак 

дещо поступались варіантам з комбінованими міжряддями (75 + 85 см). Так, у 

сорту Явір за спожитої енергії 66,1-68,0 тис. МДж/га було відтворено 79,9-85,0 

тис. МДж/га, Кее становив 1,21-1,28, що відповідно на 4,2-3,8 і 11,2-8,3 тис. 
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МДж/га та на 0,10-0,9 більше ніж на контролі. Аналогічна закономірність 

відмічена у сорту Серпанок.  

Таким чином аналіз енергетичної ефективності показав, що найвищий Кее 

отримано за вирощування сорту Явір – 1,37-1,48 за комбінованих міжрядь  

(75 + 85 см). При зменшенні міжрядь 70 + 70 см Кее зменшувався до 1,11-1,19. 

Тобто, використання сучасних високоефективних сортів картоплі та 

агротехнологічних заходів (комбінованих міжрядь, вузьких шин коліс трактора) 

потребують менших витрат енергії для досягнення високої продуктивності. Кее 

порівняно із загальноприйнятими агротехнологічними заходами зростав  

на 9-24 %.   

 

Висновки до розділу 6 

Економічна ефективність, яка є кінцевим показником ефективності 

застосування удосконалених агротехнологій і сучасних сільськогосподарських 

машин та знарядь щодо собівартості, рівня урожайності картоплі та якості 

отриманих бульб, засвідчила, що найвищою вона була з комбінованою шириною 

міжрядь (75 + 85 см), застосуванням при догляді за посівами трактора з розміром 

шин коліс 24,1 см за врожайності картоплі середньостиглого сорту Явір 35,4 т/га 

та з розміром шин 39,4 см – 34,7 т/га. Прибуток у варіанті з розміром шин 

трактора 24,1 см становить 64,8 тис. грн./га, з розміром шин 39,4 см – 67,9 тис. 

грн./га, що перевищує контроль відповідно на 17,8 та 16,9 тис. грн./га за 

собівартості тонни бульб 0,73 і 0,74 тис. грн./га і рентабельності 95,6 і 91,7 %. 

У раннього сорту Серпанок за комбінованих міжрядь (75 + 85 см) найвища 

врожайність 31,7 т/га отримана з розміром шин коліс трактора 24,1 см і 30,5 т/га з 

розміром шин 39,4 см, прибуток становить 59,8 та 56,6 тис. грн./га, рівень 

рентабельності – 73,8 і 66,6 %, що більше від контролю на 16,9 та  

12,7 тис. грн./га., а рівень рентабельності склав відповідно  73,8 і 66,6 %,  

Для господарств, що розміщені в зоні Полісся, ефективнішим є 

вирощування сорту Явір. За однакових умов вирощування отримано прибуток 
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52,0-69,8 тис. грн./га за Кее 1,11-1,48, тоді як в сорту Серпанок ці показники 

становили 43,9-59,8 тис. грн./га за Кее 1,10-1,24. 

Застосування комбінованих міжрядь і вузьких шин коліс трактора сприяли 

підвищенню економічної ефективності обох сортів: у сорту Явір рівень 

рентабельності становив 96,5 % при собівартості 1 тонни бульб 0,73 тис. грн.,  

Кее 1,48; у сорту Серпанок відповідно 73,8 %, 0,81 тис. грн. і Кее 1,24. 

Впровадження рекомендованої агротехнології (сорт Явір, комбінована 

ширина міжрядь – 75 + 85 см, ширина шин коліс трактора 24,1 см) на площі 2 га 

дозволило отримати річний економічний ефект 3 тис. грн.  

Основні результати розділу опубліковані в працях [160]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення важливого завдання – збільшення виробництва картоплі за рахунок 

удосконалення елементів технології вирощування (ширини міжрядь та площі 

механічного навантаження на грунт), їх позитивного впливу на ріст і розвиток 

рослин сортів картоплі, механічні пошкодження рослин і бульб, урожайність і 

вихід насіннєвої фракції в умовах Полісся України.  

1. Найбільша площа живлення рослин в середньому за роки досліджень 

забезпечується у варіанті з комбінованими міжряддями (75 + 85 см) у 

середньостиглого сорту Явір вона становила 0,175 м2/кущ, а у ранностиглого 

сорту Серпанок 0,183 м2/кущ, що відповідно більше від контролю на 6,7 і 8,3 % 

при однаковій густоті садіння картоплі 4,8 і 4,6 шт./м.  

2. Встановлено, що за вегетаційний період водно-фізичні показники грунту 

зростали за рахунок самоущільнення та під впливом дії ходових систем технічних 

засобів механізації. На період збирання врожаю щільність ґрунту по центру 

гребеня на контролі була 1,31, в міжрядді без проходу коліс трактора – 1,35, а з 

впливом коліс трактора збільшилась на 16,7 % і становила 1,62 г/см3. 

Використання шин розміром 24,1 см сприяє незначному зростанню щільності 

ґрунту. Твердість ґрунту як в зоні рядка, так і в міжрядді та на схилі гребеня 

змінюється залежно від ширини міжрядь і розміру шин коліс трактора, кількості 

міжрядних обробітків. Відмічено поступове збільшення її до кінця вегетації з 24,2 

до 32,4 кг/см2. Застосування розширених міжрядь (75 + 75 см) зменшило твердість 

ґрунту на 29,8 %, а комбінованих (75 + 85 см) – до 26,2 %, що відповідно менше 

від контролю на 13,2 % при ширині шин 39,4 см і на 16,7 % з шинами шириною 

24,1 см.  

3. Забур’яненість насаджень картоплі сорту Серпанок зменшувалась з 58,2 

шт./м2 до 48,0 шт./м2, що на 17,5 % менше від контролю (70 + 70 см) за 

застосування комбінованих міжрядь (75 + 85 см) за рахунок створення 

сприятливих умов для росту і розвитку рослин картоплі. На розширених 
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міжряддях (75 + 75 см) бур’янів зменшилась на 8,3 % в порівнянні з контролем. За 

рахунок більш розвиненого габітуса куща у середньстиглогосорту Явір кількість 

бур’янів перед збиранням урожаю була меншою на 8,5-13,1 шт./м2 порівняно з 

ранньостиглим сортом Серпанок.  

4. Найбільша (91,8 %) польова схожість картоплі середньостиглого сорту 

Явір в середньому за 2011-2013 рр. була у варіанті з комбінованими міжряддями 

75 + 85 см і шириною шин коліс трактора 39,4 см, що на 3,6 % перевищує 

контроль 88,2 %, а з розміром шин 24,1 см збільшилась на 4,0 %, а у 

ранньостиглогого сорту Серпанок відповідно бульше на 2,8 % від  

контролю 85,5 %. 

5. Встановлено, що максимальну площу листкової поверхні картоплі сорту 

Явір (37,9 тис.м2/га) отримано за комбінованої ширини міжрядь (75 + 85 см) з 

шириною шин коліс трактора 39,4 см та 39,3 тис.м2/га з шинами шириною 24,1 см, 

що більше від контролю відповідно на 22,6 і 27,2 %. По сорту Серпанок відмічено 

аналогічну залежність площі листкової поверхні від ширини міжрядь і ширини 

шин коліс трактора, яка становила 36,5 і 38,7 тис. м2/га відповідно.  

6. Виявлено, що механічні пошкодження рослин, кореневої системи і бульб 

знижуються залежно від збільшення ширини міжрядь і зменшення площі 

механічного навантаження на грунт. За ширини міжрядь 70 см (контроль) з 

шириною шин 39,4 см спостерігаються найбільші (13,1 % у сорту Серпанок та 

11,0 % – сорту Явір) механічні пошкодження рослин картоплі. Відмічено 

зменшення пошкодження рослин сортів Сепанок і Явір  на 4,2 і 2,6 % відповідно 

за ширини шин 24,1 см. За використання комбінованих міжрядь 75 + 85 см 

пошкодження картоплі по сорту Серпанок зменшились з 17,3 до 7,5 % або в 2,3 

рази, по сорту Явір відповідно з 16,7 до 7,2 %.  

7. При догляді за насадженнями картоплі висота гребенів після 

формування збільшилась до 22 см або на 9,4 % від контролю 20,1 см за 

застосування комбінованої ширини міжрядь. Ширина сформованого гребеня при 

основі більша від контролю (56,4 см) на 4,4 і 9,2 %, об’єм гребеня збільшився на 

2,9 і 7,4 % від контролю 72,3 см. Розмір кореневої системи сорту Явір був 
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більшим від контролю на 16,8 % за розміру шин коліс трактора 39,4 см і на 18,2 % 

з шинами 24,1 см. У сорту Серпанок розмір кореневої системи перевищував 

контроль на 5,8 і 9,1 % відповідно. Ширина бульбового гнізда рослин картоплі 

сорту Явір з комбінованими міжряддями збільшилась відносно контролю  

(343 см2) на 58 і 83 см2, а сорту Серпанок від контролю (233 см2) на 28 і 26 см2.  

8. Застосування на посівах картоплі комбінованої ширини міжрядь  

(75 + 85 см) та використання шин розміром 39,4 см забезпечило врожайність 

34,7 т/га, а з вузькими шинами (24,1 см) – 35,4 т/га у сорту Явір, що більше від 

контролю на 5,9 і 6,6 т/га або на 20,5 і 22,9 %. У сорту Серпанок врожайність 

перевищувала контроль (25,8 т/га) на 4,7 т/га за ширини шин 39,4 см та на 5,9 т/га 

за ширини шин 24,1 см. Вихід насіннєвих бульб у сорту Явір збільшився на 3,3 і 

3,5 т/га більше від контролю 20,5 т/га. У сорту Серпанок відповідно вихід 

насіннєвих бульб становив був більшим на 2,8 і 3,5 т/га від контролю (18,0 т/га). 

Застосування технологічних заходів не призводить до збільшення вмісту 

крохмалю в бульбах, але за значного зростання врожайності картоплі у варіанті з 

комбінованими міжряддями (75 + 85 см) вихід крохмалю з одиниці площі 

збільшувався.  

9. Встановлено, що найбільш економічно ефективною є технологія 

вирощування картоплі, що передбачає застосування комбінованої ширини 

міжрядь (75 + 85 см), де отримано найвищу врожайність картоплі 

середньостиглого сорту Явір 34,7 і 35,4 т/га за розміру шин коліс трактора 39,4 та 

24,1 см. Умовно-чистий прибуток становить 64,8 та 67,9 тис. грн./га, що 

перевищує контроль відповідно на 15,9 та 17,8 тис. грн./га за собівартості тонни 

бульб 0,73 і 0,74 тис. грн. і рентабельності 91,7 і 95,6 %.  

У раннього сорту Серпанок найвища врожайність становила 30,5 і 31,7 

т/га, умовно-чистий прибуток 56,6 і 59,8 тис. грн./га, рівень рентабельності – 66,6 

і 73,8 %, що більше від контролю на 12,7 і 16,9 %.  

10. Найвищий коефецієнт енергетичної ефективності у середьостиглого 

сорту Явір становив 1,48; у ранньостиглого сорту Серпанок відповідно 1,24 за 
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використання комбінованої ширини міжрядь та зменшення механічного 

навантаження на грунт (розмір шин коліс трактора 24,1см). 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

З метою підвищення реалізації генетичного потенціалу сортів картоплі, 

для отримання стабільної урожайності (більше 30,0 т/га) і високої якості бульб на 

дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Полісся України рекомендуємо 

застосовувати у технології вирощування комбіновану (75 + 85 см) або розширену 

(75 + 75 см) ширину міжрядь за зменшення механічного навантаження на грунт 

(розмір шин коліс трактора 24,1 см). 

З урахуванням тененцій до зміни клімату рекомендуються вирощувати 

сорти картоплі різних груп стиглості та господарського призначення, що 

мінімізує ризики втрат врожаю від впливу екстремальних погодних умов в 

господарствах. 
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міжрядь на механічні пошкодження рослин і розташування бульб в гребені. 
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Картоплярство: Міжвід. тем. наук. зб. К., Аграрна наука, 2014. Вип. 42. С. 185-

191. 

4. Рожнятовський А.О. Продуктивність картоплі залежно від елементів 

технології вирощування. Картоплярство: Міжвід. тем. наук. зб. Вінниця 
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науч. тр. 2016. №. 4. С. 23-25.  

 

Статті в наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

6. Рожнятовський А.О. Підвищення ефективності вирощування картоплі за 

удосконалення агротехнології і сільськогосподарських машин.  Наукові доповіді 

НУБіП України. електрон. наук. фахове вид. 2019. № 6 (82). URL: 
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Публікації, у яких засвідчено апробацію матеріалів дисертації 

7. Рожнятовський А.О. Технологія вирощування картоплі та її урожайність 
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Додаток Б 

Вплив ширини міжрядь на площу живлення, м2/кущ (повні сходи) 

Варіанти досліду Сорт картоплі 

Явір  Серпанок  

2011р. 

70+70  0,165 0,175 

75+75 0,162 0,176 

75+85 0,174 0,187 

2012р. 

70+70  0,165 0,164 

75+75 0,170 0,175 

75+85 0,182 0,182 

2013р. 

70+70  0,161 0,168 

75+75 0,158 0,180 

75+85 0,170 0,179 

 

Додаток В 

Динаміка продуктивної вологи в грунті (мм) в залежності від ширини 

міжрядь, 2011 р. 

Ширина 

міжрядь, см 

Глибина відбору проб, см 

0-5 5-10 10-15 15-20 

Садіння картоплі (28 квітня) 

70+70  7,3 10,2 12,0 - 

75+75 6,5 10,4 12,3 - 

75+85 6,6 10,3 11,9 - 

Повні сходи (15 червня) 

70+70  5,9 8,5 10,0 - 

75+75 6,0 9,7 10,2 - 

75+85 6,8 9,3 10,2 - 

Змикання листя в рядку (цвітіння) (4 липня) 

70+70  17,1 18,0 17,7 18,6 

75+75 16,7 16,9 17,3 17,1 

75+85 17,0 17,2 17,2 17,7 

Збирання врожаю (15 вересня) 

70+70  1,2 4,0 5,0 6,2 

75+75 1,7 5,6 7,1 7,7 

75+85 1,1 5,0 6,2 6,5 
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Додаток В 1 

Динаміка продуктивної вологи в грунті (мм) в залежності від ширини 

міжрядь, 2012 р. 

Ширина 

міжрядь, см 

Глибина відбору проб, см 

0-5 5-10 10-15 15-20 

Садіння картоплі (10 травня) 

70+70  11,7 12,2 12,4 - 

75+75 10,8 11,4 11,9 - 

75+85 11,1 11,8 12,2 - 

Повні сходи (10 червня) 

70+70  6,4 8,2 10,3 - 

75+75 6,6 8,7 10,5 - 

75+85 6,9 9,2 10,6 - 

Змикання листя в рядку (цвітіння) (5 липня) 

70+70  0,7 2,1 2,6 3,8 

75+75 0,7 2,2 3,4 3,8 

85+75 0,6 2,6 3,2 4,3 

Збирання врожаю (10 вересня) 

70+70  7,2 8,6 10,9 11,8 

75+75 7,6 8,9 10,3 12,5 

75+85 6,8 7,9 10,1 12,2 

Додаток В 2 

Динаміка продуктивної вологи в грунті (мм) в залежності від ширини 

міжрядь, 2013 р. 

Ширина 

міжрядь, см 

Глибина відбору проб, см 

0-5 5-10 10-15 15-20 

Садіння картоплі (10 травня) 

70+70  1,0 6,6 8,6 - 

75+75 1,0 5,0 8,3 - 

75+85 1,4 5,4 9,1 - 

Повні сходи (20 червня) 

70+70  0,7 2,4 3.9 4.9 

75+75 0,9 3,0 5.2 6,5 

75+85 0,8 3,8 4,6 5,6 

Змикання листя в рядку (цвітіння) (15 липня) 

70+70  1,0 3,1 3.2 3,5 

75+75 1,2 2,2 3,1 3.5 

75+85 0,9 2,6 2,6 3.3 

Збирання врожаю (18 вересня) 

70+70  14,3 14,2 14,4 14,4 

75+75 14,3 14,8 15,1 14,4 

75+85 14,4 14,4 14,7 14,6 
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Додаток Г 

Вплив міжрядного обробітку, ширини міжрядь і площі механічного 

навантаження на твердість грунту в шарі 0–20см, кг / см2 (2011 р. 

Пенетрометр) 

Ширина 

міжрядь, см 

Ширина шин 39,4 см Ширина шин 24,1 см 

Твердість грунту, кг / см2 

в 

гребені 

на схилі 

гребеня 

в 

міжряд 

дях 

в 

гребені 

на схилі 

гребеня 

в міжряд 

дях 

Міжрядний обробіток МТЗ–82+КОН–2,8АМ 

70+70  4,4 11,4 15,7 4,4 11,4 15,7 

75+75 3,9 9,8 17,3 3,9 9,8 17,3 

75+85 4,0 6,2 17,6 4,0 6,2 17,6 

Обробіток МТЗ–82+Агрегат для садіння і догляду 

70+70  5,9 16,0 20,0 4,5 7,3 20,6 

75+75 4,0 15,7 20,6 4,6 10,7 19,4 

75+85 4,7 12,2 20,4 4,7 12,2 20,4 

Міжрядний обробіток МТЗ–82+КОН–2,8АМ 

70+70  4,6 20,8 24,4 5,2 21,2 22,2 

75+75 5,6 19,1 24,0 5,2 19,5 24,1 

75+85 4,9 18,6 25,5 4,9 18,6 25,5 

Збирання урожаю  

70+70  9,2 34,1 36,3 10,6 32,6 33,7 

75+75 8,8 35,2 34,5 6,2 25,3 30,4 

75+85 6,6 29,7 34,5 6,6 29,7 34,5 
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Додаток Г 1 

Вплив міжрядного обробітку, ширини міжрядь і площі механічного 

навантаження на твердість грунту в шарі 0–20 см, кг / см2 (2012 р 

Пенетрометр) 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Ширина шин 39,4 см Ширина шин 24,1 см 

Твердість грунту, кг / см2 

в гребені на схилі 

гребеня 

в міжряд 

дях 

в гребені на схилі 

гребеня 

в міжряд 

дях 

Садіння 

70+70  0,7 16,3 26,0 0,9 18,3 27,0 

75+75 0,6 15,0 24,3 0,8 16,3 25,3 

75+85 0,5 10,3 23,0 0,7 14,3 24,3 

Міжрядний обробіток МТЗ–82+КОН–2,8АМ 

70+70  1,6 14,3 23,6 1,8 14,9 23,9 

75+75 1,3 12,7 23,3 1,6 13,0 23,5 

75+85 1,1 12,4 22,2 1,3 11,6 22,3 

Обробіток МТЗ–82+Агрегат для садіння і догляду 

70+70  1,5 19,9 24,7 1,8 20,7 25,3 

75+75 1,4 18,1 24,1 1,6 19,8 24,6 

75+85 1,3 17,9 23,0 1,4 18,9 23,6 

Міжрядний обробіток МТЗ–82+КОН–2,8АМ 

70+70 1,7 24,6 32,8 2,9 25,0 33,0 

75+75 1,4 22,7 32,8 2,7 23,2 34,4 

75+85 1,3 22,0 32,6 2,6 22,8 28,9 

Збирання урожаю  

70+70  2,3 22,1 35,8 2,7 23,9 37,8 

75+75 2,0 20,1 33,0 2,1 21,1 33,9 

75+85 2,2 20,0 29,2 2,2 21,9 30,8 
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Додаток Г 2 

Вплив міжрядного обробітку, ширини міжрядь і площі механічного 

навантаження на твердість грунту в шарі 0–20 см, кг / см2 (2013 р 

Пенетрометр) 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Ширина шин 39,4 см Ширина шин 24,1 см 

Твердість грунту, кг / см2 

в гребені на схилі 

гребеня 

в міжряд 

дях 

в гребені на схилі 

гребеня 

в міжряд 

дях 

Садіння 

70+70  1,2 13,9 21,2 1,2 13,9 21,2 

75+75 1,0 10,7 20,1 1,0 10,7 20,1 

75+85 1,0 9,3 17,7 1,0 9,3 17,7 

Міжрядний обробіток МТЗ–82+КОН–2,8АМ 

70+70  1,8 13,3 24,7 1,9 14,1 25,1 

75+75 1,6 12,9 22,3 1,7 13,9 23,8 

75+85 1,4 12,9 21,2 1,7 13,0 21,8 

Обробіток МТЗ–82+Агрегат для садіння і догляду 

70+70  2,0 14,1 23,6 2,1 16,3 24,9 

75+75 1,8 13,1 23,2 1,9 14,4 24,9 

75+85 1,7 12,1 20,1 1,8 12,2 22,1 

Міжрядний обробіток МТЗ–82+КОН–2,8АМ 

70+70  2,3 14,4 26,1 2,9 15,5 29,1 

75+75 2,2 13,2 25,2 2,4 14,3 26,1 

75+85 2,1 13,7 23,5 2,3 14,2 24,7 
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Додаток Д 

Забур’яненість посадок картоплі по сорту Серпанок, шт / м2 

Ширина, см Перед 

обробітком 

міжрядь  

(повні сходи) 

Перед 

обробітком 

гербіцидом 

(бутонізація) 

Збирання 

врожаю  міжрядь шин 

трактора 

2011 рік 

70+70  39,4 7,8 1,7 2,1 

70+70 24,1 7,8 0,8 3,1 

75+75 39,4 9,5 0,7 3,0 

75+75 24,1 9,5 3,5 2,9 

75+85 39,4 10,5 1,1 3,1 

75+85 24,1 10,5 1,1 3,1 

2012 рік 

70+70  39,4 8,3 57,6 10,3 

70+70 24,1 9,3 57,6 10,2 

75+75 39,4 9,9 58,8 13,4 

75+75 24,1 8,8 58,8 13,3 

75+85 39,4 9,0 51,8 11.4 

75+85 24,1 9,7 51,8 12,5 

2013 рік 

70+70  39,4 27,6 115,3 57,8 

70+70 24,1 27,6 115,3 59,0 

75+75 39,4 27,6 100,7 45,7 

75+75 24,1 27,6 100,7 55,0 

75+85 39,4 22,6 91,2 54,5 

75+85 24,1 22,6 91,2 56,5 
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Додаток Д1 

Забур’яненість посадок картоплі по сорту Явір, шт / м2 

Ширина, см Перед 

обробітком 

міжрядь  

(повні сходи) 

Перед 

обробітком 

гербіцидом 

(бутонізація) 

Збирання 

врожаю  міжрядь шин 

трактора 

2011 рік 

70+70  39,4 9,1 6,0 0,7 

70+70 24,1 9,1 1,5 0,7 

75+75 39,4 8,8 3,7 1,0 

75+75 24,1 8,8 1,5 0,8 

75+85 39,4 8,8 2,3 0,5 

75+85 24,1 8,8 2,3 0,5 

2012 рік 

70+70  39,4 9,0 84,7 9,3 

70+70 24,1 7,6 84,7 10,4 

75+75 39,4 8,7 47,9 9,8 

75+75 24,1 8,1 47,9 12,2 

75+85 39,4 8,0 68,2 9,5 

75+85 24,1 7,9 68,2 7,7 

2013 рік 

70+70  39,4 20,0 102,2 31,3 

70+70 24,1 20,0 102,2 22,0 

75+75 39,4 21,7 69,3 25,7 

75+75 24,1 21,7 69,3 23,8 

75+85 39,4 19,9 72,8 24,3 

75+85 24,1 19,9 72,8 28,0 
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Додаток Ж 

Вплив ширини міжрядь і густоти садіння на польову схожість  

картоплі сорту Явір (2011р.) 

Ширина, см 
Густота 

садіння, 

тис./га 

Густота посівів, тис/га 

міжрядь (А) 

шин 

трактора 

(В) 

повні 

сходи 

% від 

садіння 

збирання 

врожаю 

% від 

садіння 

70+70 39,4 72,9 60,5 83,0 57,8 79,3 

70+70 24,1 72,9 61,5 84,4 58,5 80,2 

75+75 39,4 66,5 61,5 92,5 57,3 86,2 

75+75 24,1 66,5 61,7 92,8 58,3 87,7 

75+85 39,4 63,7 60,9 95,6 58,5 91,8 

75+85 24,1 63,7 60,9 95,6 58,5 91,8 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 

0,97 

0,79 

1,36 

 

0,87 

0,71 

1,23 

 

 

Додаток Ж 1 

Вплив ширини міжрядь і густоти садіння на польовусхожість  

картоплі сорту Серпанок (2011р.) 

Ширина, см 
Густота 

садіння, 

тис./га 

Густота посівів, тис/га 

міжрядь 

(А) 

шин 

трактора 

(В) 

повні 

сходи 

% від 

садіння 

збирання 

врожаю 

% від 

садіння 

70+70 39,4 72,9 57,1 78,3 54,7 75,0 

70+70 24,1 72,9 57,1 78,3 55,0 75,4 

75+75 39,4 66,5 56,8 85,4 54,9 82,6 

75+75 24,1 66,5 57,2 86,0 55,2 83,0 

75+85 39,4 63,7 56,8 89,2 55,6 87,3 

75+85 24,1 63,7 56,8 89,2 55,6 87,3 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 

1,50 

1,22 

2,12 

 

1,55 

1,27 

2,19 
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Додаток К 

Механічне пошкодження картоплиння колесами трактора, % 

Ширина, см Серпанок Явір 

міжрядь 

 

шин 

трактора 

 

Агрегат 

МТЗ-

82+КОН-

2,8АМ 

МТЗ-

82+ОП-

2000 

МТЗ-

82+КОН-

2,8АМ 

МТЗ-

82+ОП-

2000 

2011 рік  

70+70  39,4 2,8 8,1 4,1 10,0 

70+70 24,1 2,0 7,3 2,1 9,1 

75+75 39,4 2,8 7,6 2,8 9,6 

75+75 24,1 1,1 6,3 1,2 9,4 

75+85 39,4 1,7 3,7 1,0 4,4 

75+85 24,1 1,7 3,7 1,0 4,4 

2012рік  

70+70  39,4 18,0 2,5 13,2 3,2 

70+70 24,1 17,6 - 12,5 - 

75+75 39,4 13,3 2,1 8,2 2,8 

75+75 24,1 12,9 - 7,6 0 

75+85 39,4 10,1 1,7 7,2 2,5 

75+85 24,1 9,3 - 6,6 2,5 

2013 рік  

70+70  39,4 18,6 2,1 15,7 4,0 

70+70 24,1 7,2 0 10,7 0 

75+75 39,4 17,9 1,3 15,0 3,6 

75+75 24,1 5,8 0,9 6,2 1,7 

75+85 39,4 16,8 0,8 13,5 1,6 

75+85 24,1 5,1 0,4 5,7 1,6 
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Додаток Л 

Вплив ширини агротехнічних міжрядь на параметри гребенів, 2011 рік 

 

Ширина 

міжрядь, 

см  

Ширина шин-39,4 см Ширина шин–24,1 см 

а с б в h h1 а с б в h h1 

Садіння картоплі 

70+70 42,9 29,2 70 56,1 15,5 7,9 43,3 27,6 70 56,3 15,7 8,0 

75+75  42,5 27,9 75 57,0 16,5 7,6 42,0 27,4 75 56,4 16,9 7,6 

75+85 41,5 33,9 85 57,9 17,6 7,1 41,5 33,9 85 57,9 17,6 7,1 

Міжрядний обробіток КОН–2,8АМ 

70+70 62,9 8,3 70 70,2 13,5 - 62,9 8,3 70 70,2 13,5 - 

75+75 64,6 8,2 75 74,3 14,5 - 64,6 8,2 75 74,3 14,5 - 

75+85 69,6 7,8 85 76,3 15,7 - 69,6 7,8 85 76,3 15,7 - 

Міжрядний обробіток комбінованим агрегатом  

70+70 47,8 22,1 70 58,9 12,6 - 50,4 21,3 70 60,6 14,2 - 

75+75 49,5 22,8 75 59,1 15,1 - 52,9 21,8 75 62,5 15,1 - 

75+85 52,7 27,0 85 63,3 15,6 - 52,7 27,0 85 63,3 15,6 - 

Формування гребенів культиватором КОН–2,8АМ 

70+70 60,0 6,7 70 70,0 17,6 - 59,6 5,3 70 71,2 18,4 - 

75+75 62,1 6,4 75 75,1 19,2 - 61,7 6,3 75 74,5 19,4 - 

75+85 63,7 8,9 85 78,1 20,4 - 63,7 8,9 85 78,1 20,4 - 

Збирання врожаю  

70+70 52,1 9,0 70 64,0 17,4 - 53,7 8,7 70 65,5 17,6 - 

75+75 55,5 8,9 75 67,7 18,3 - 55,2 10,7 75 67,7 19,3 - 

75+85 56,4 10,5 85 70,4 20,0 - 56,4 10,5 85 70,4 20,0 - 

 

а – ширина сформованого гребеня при основі, см; с – віддаль між сформованими 

гребенями, см; б – ширина міжрядь, см; в – обхват гребеня, см; h – висота гребеня, 

см; h1 – висота необробленого ґрунту, см. 
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Додаток Л 1 

Вплив ширини агротехнічних міжрядь на параметри гребенів, 2012 рік 

 

Ширина 

міжрядь, 

см  

Ширина шин-39,4 см Ширина шин–24,1 см 

а с б в h h1 а с б в h h1 

Садіння картоплі  

70+70 50,9 18,3 70 63,0 16,9 10,6 50,4 19,8 70 63,1 16,9 10,5 

75+75  51,6 21,2 75 64,1 16,8 10,8 52,3 20,0 75 64,1 16,6 10,9 

75+85 52,2 30,5 85 64,4 17,0 10,6 52,8 29,5 85 64,5 17,0 10,7 

Міжрядний обробіток КОН–2,8 АМ 

70+70 61,9 8,5 70 68,6 12,7 - 61,5 8,8 70 68,8 12,6 - 

75+75 62,3 9,9 75 69,4 13,4 - 61,4 10,3 75 69,3 13,3 - 

75+85 67,2 10,7 85 75,6 14,3 - 67,4 11,0 85 74,9 14,1 - 

Міжрядний обробіток комбінованим агрегатом  

70+70 55,3 13,7 70 66,1 17,4 14,3 55,6 12,5 70 65,7 17,5 14,8 

75+75 56,0 15,6 75 66,6 17,8 14,8 56,7 13,1 75 66,5 17,7 14,4 

75+85 56,9 14,5 85 67,2 19,4 13,5 57,1 15,3 85 67,4 18,7 14,1 

Формування гребенів культиватором КОН–2,8АМ 

70+70 58,7 7,1 70 72,2 21,7 - 58,5 7,3 70 72,0 21,7 - 

75+75 62,4 7,5 75 75,0 22,1 - 61,2 8,2 75 74,2 21,7 - 

75+85 67,1 8,1 85 78,4 23,1 - 65,7 8,5 85 79,1 23,0 - 

Збирання врожаю  

70+70 57,9 7,4 70 71,8 20,6 - 56,2 7,5 70 71,5 20,4 - 

75+75 61,1 8,2 75 73,8 21,1 - 60,3 8,4 75 73,9 20,8 - 

75+85 64,3 9,5 85 77,6 21,7 - 63,7 9,2 85 78,7 21,7 - 

 

а – ширина сформованого гребеня при основі, см; с – віддаль між сформованими 

гребенями, см; б – ширина міжрядь, см; в – обхват гребеня, см; h – висота гребеня, 

см; h1 – висота необробленого ґрунту, см. 
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Додаток Л 2 

Вплив ширини агротехнічних міжрядь на параметри гребенів, 2013 рік 

 

Ширина 

міжрядь, 

см  

Ширина шин-39,4 см Ширина шин–24,1 см 

а с б в h h1 а с б в h h1 

Садіння картоплі 

70+70 49,3 13,6 70 58,3 15,5 10,6 49,3 13,6 70 58,3 15,5 10,6 

75+75  49,7 19,0 75 59,3 16,2 10,4 49,7 19,0 75 59,3 16,2 10,4 

75+85 52,6 29,3 85 60,7 17,4 10,9 52,6 29,3 85 60,7 17,4 10,9 

Міжрядний обробіток КОН–2,8АМ 

70+70 60,4 7,4 70 69,2 13,5 - 60,6 7,5 70 69,6 13,9 - 

75+75 62,7 8,5 75 70,9 15,8 - 62,8 8,4 75 70,8 15,5 - 

75+85 66,3 10,3 85 76,5 16,4 - 66,9 9,9 85 77,5 16,3 - 

Міжрядний обробіток комбінованим агрегатом  

70+70 56,9 10,3 70 68,5 17,6 14,6 56,8 10,9 70 67,8 17,6 13,8 

75+75 57,6 14,3 75 70,8 19,2 15,3 57,4 12,6 75 69,0 18,6 17,3 

75+85 61,2 19,1 85 71,3 19,5 13,2 60,8 18,0 85 71,6 20,1 13,5 

Формування гребенів культиватором КОН–2,8АМ 

70+70 60,3 5,0 70 74,6 21,3 - 61,4 4,4 70 76,1 21,0 - 

75+75 63,2 5,6 75 77,6 21,8 - 62,3 5,0 75 77,1 21,6 - 

75+85 66,0 6,6 85 78,0 22,5 - 65,4 7,0 85 77,0 22,7 - 

Збирання врожаю  

70+70 59,4 5,5 70 73,6 21,0 - 59,3 4,8 70 72,4 20,2 - 

75+75 60,4 5,3 75 73,8 21,0 - 62,1 5,0 75 76,5 21,2 - 

75+85 64,5 6,2 85 77,1 21,6 - 65,1 6,4 85 76,0 21,7 - 

 

а – ширина сформованого гребеня при основі, см; с – віддаль між сформованими 

гребенями, см; б – ширина міжрядь, см; в – обхват гребеня, см; h – висота гребеня, 

см; h1 – висота необробленого ґрунту, см. 
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Додаток М 

Локалізація бульб і кореневої системи картоплі в гребені по сорту Явір, 2011 рік 

 

 

 

 
Ширина, см Від вер- 

шини до 

верхньої 

бульби, 

см 

Від верхньої 

до нижньої 

бульби, см 

Ширина столонів, 

см 

Ширина 

кореневої 

системи, 

см 

Від вершини 

до верхньої 

бульби, 

см 

Від 

вершини до 

нижньої 

бульби, см 

Ширина 

бульбового 

гнізда, 

см 

міжрядь шин 

тракто

ра 

по 

верху 

по низу 

  а h в1 в2 к в с а 

70+70  39,4 7,7 15,8 17,7 18,5 32,0 4,7 20,2 26,0 

70+70 24,1 7,7 11,3 16,0 15,7 38,0 6,3 20,7 22,9 

75+75 39,4 9,5 14,3 16,3 21,0 38,3 4,9 20,6 26,3 

75+75 24,1 6,5 18,3 20,3 23,2 43,7 6,3 21,3 26,5 

75+85 39,4 4,7 20,8 16,0 21,0 41,3 5,2 20,8 26,8 

75+85 24,1 4,7 20,8 16,0 21,0 41,3 5,2 20,8 26,8 

Період цвітіння картоплі Період збирання урожаю 
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Додаток М 1 

Локалізація бульб і кореневої системи картоплі в гребені по сорту Явір, 2012 рік 

 
 

Ширина, см 

В
ід

 в
ер

ш
и

н
и

 д
о

 

в
ер

х
н

ь
о
ї 

б
у

л
ьб

и
, 

см
 

В
ід

 в
ер

х
н

ьо
ї 

д
о

 

н
и

ж
н

ьо
ї 

б
у

л
ьб

и
, 

см
 

Ширина столонів, 

см 

Ширина 

кореневої 

системи, 

см 

В
ід

 в
ер

ш
и

н
и

 д
о

 

в
ер

х
н

ь
о
ї 

б
у

л
ьб

и
, 

см
 

В
ід

 в
ер

ш
и

н
и

 д
о

 

н
и

ж
н

ьо
ї 

б
у

л
ьб

и
, 

см
 

Ширина 

бульбового 

гнізда, см 

Площа, 

см2 

міжрядь шин 

трактора 

по верху по низу 

  а h в1 в2 к в с А S 

70+70  39,4 4,0 13,4 12,6 17,4 49,6 6,7 23,7 21,1 359 

70+70 24,1 4,0 14,5 10,2 14,8 47,9 10,5 26,0 25,5 395 

75+75 39,4 3,3 14,3 12,2 19,8 50,8 8,3 25,3 23,9 406 

75+75 24,1 3,5 16,8 13,4 15,6 52,3 9,4 26,8 21,1 367 

75+85 39,4 4,3 14,0 11,7 14,5 50,8 5,6 26,9 21,7 462 

75+85 24,1 4,2 12,3 13,4 15,6 52,3 6,7 28,1 21,9 469 

Період цвітіння картоплі Період збирання урожаю 
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Додаток М 2 

Локалізація бульб і кореневої системи картоплі в гребені по сорту Серпанок, 2011 рік 

 

 

 

 

Ширина, см Від вер- 

шини до 

верхньої 

бульби, 

см 

Від верхньої 

до нижньої 

бульби, см 

Ширина столонів, 

см 

Ширина 

кореневої 

системи, 

см 

Від вершини 

до верхньої 

бульби, 

см 

Від 

вершини до 

нижньої 

бульби, см 

Ширина 

бульбового 

гнізда, 

см 

міжрядь шин 

тракто

ра 

по 

верху 

по низу 

  а h в1 в2 к в с а 

70+70  39,4 6,9 14,2 7,8 12,5 45,8 6,3 19,4 21,0 

70+70 24,1 6,3 10,9 9,8 14,2 46,5 5,6 19,4 21,0 

75+75 39,4 4,7 16,0 12,0 16,0 44,7 4,9 18,4 21,6 

75+75 24,1 5,7 13,0 17,0 12,7 40,7 5,9 20,2 20,6 

75+85 39,4 3,0 18,2 13,2 11,3 47,7 6,0 20,7 20,7 

75+85 24,1 3,0 18,2 13,2 11,3 47,7 6,0 20,7 20,7 

Період цвітіння картоплі Період збирання урожаю 
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Додаток М 3 

Локалізація бульб і кореневої системи картоплі в гребені по сорту Серпанок, 2012 рік 
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Ширина столонів, 

см 

Ширина 

кореневої 

системи, 

см 
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о
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и
, 
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Ширина 

бульбового 

гнізда, см 

Площа, 

см2 

міжрядь шин 

трактора 

по верху по низу 

  а h в1 в2 к в с а S 

70+70  39,4 3,1 15,7 9,8 13,8 53,0 5,9 17,6 21,7 254 

70+70 24,1 3,7 13,3 8,0 17,2 57,4 5,0 17,7 22,5 286 

75+75 39,4 6,0 13,3 11,7 13,5 52,7 4,9 18,0 15,7 206 

75+75 24,1 3,7 16,1 10,3 15,2 53,4 6,9 19,2 20,2 248 

75+85 39,4 3,1 14,9 9,3 15,6 54,9 5,4 19,3 18,9 263 

75+85 24,1 4,6 17,5 11,4 12,6 57,3 7,8 19,0 21,5 241 

Період цвітіння картоплі Період збирання урожаю 
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Додаток Н 

Основні агротехнологічні показники досліджень при вирощуванні картоплі, 

середнє за 2011-2013 рр. 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Ширина 

шин, см 

Серпанок Явір 

Ширина міжрядь, см 

70+70 75+75 75+85 70+70 75+75 75+85 

Садіння   МТЗ-82+саджалка комбінована 

Фракція 

бульб 
г  27,3 - 140,5 32,1 – 136,7 

Густота: 

садіння 
тис/га  69,1 66,7 65,8 69,2 66,7 65,6 

Після 

догляду,  
тис/га 

39,4 59,1 56,9 58,1 61,0 60,8 60,2 

24,1 58,6 57,5 58,1 62,4 60,5 60,5 

Перед 

збиранням,  

 

тис/га 

 

39,4 55,7 54,7 55,0 58,0 57,7 57,7 

24,1 55,9 55,0 55,3 58,6 57,9 58,0 

Висота 

гребенів: 

садіння 

см  16,0 16,5 17,3 16,0 16.5 17,3 

Догляд  см 
39,4 20,1 21,0 22,0 20,1 21,0 22,0 

24,1 20,4 20,9 22,0 20,1 21,0 22,0 

Збирання  см 
39,4 19,7 20,1 21,1 19,7 20,1 21,1 

24,1 19,4 20,6 21,1 19,4 20,6 21.1 

Швидкість 

руху 

агрегату за 

садіння 

км/год  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Догляд  см 
39,4 6,34 8,03 9,20 6,34 8,03 9,20 

24,1 6,40 8,12 9,30 6.40 8,12 9,30 

Збирання  см 
39,4 1,72 1,87 2,07 1,74 1,89 2,09 

24,1 1,72 1,91 2,15 1,74 1.91 2,15 



161 

 

Закінчення додатку Н 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Ширина 

шин, см 

Серпанок Явір 

Ширина міжрядь, см 

70+70 75+75 75+85 70+70 75+75 75+85 

Щільність 

ґрунту; в 

гребені 

г/см3 
39,4 1,24 1,19 1,18 1,24 1.19 1,18 

24,1 1,24 1,22 1,22 1,24 1,22 1,22 

Без 

проходу 

коліс 

г/см3 
39,4 1,28 1,23 1,18 1,28 1,23 1,18 

24,1 1,33 1,24 1,23 1,33 1,24 1.23 

Після 

проходу 

коліс 

г/см3 
39,4 1,43 1,29 1,20 1,43 1,29 1,20 

24,1 1,45 1,33 1,26 1.45 1.33 1,26 

Механічне 

пошкоджен

ня рослин 

% 
39,4 17,3 15,0 11,6 16,7 14,0 10,0 

24,1 12,6 10,2 7,5 13,0 8,7 7.2 

Листкова 

поверхня,  

 

тис.м2/га 

 

39,4 30,3 32,0 36,5 30,9 35,1 37,9 

24,1 31,7 33,8 38.7 33,0 35.7 39,3 

Ширина 

гребеня по 

низу,  

см 
39,4 47.7 447,9 48,9 47,7 47.9 48,8 

24,1 48,2 48,0 49,1 48,2 48,0 49,1 

Обхват 

гребеня,  
см 

39,4 59,1 60,1 61.0 59,1 60,1 61,0 

24,1 59,2 59,9 61,0 59,2 59,9 61,0 

Ширина 

кореневої 

системи,  

 

см 

 

39,4 51,7 52,0 54,7 42,9 46,6 50,1 

24,1 53,5 51,1 56,4 44,6 49,2 50,7 

Урож-сть: 

фактична,  
т/га 

39,4 25,8 28,2 30,5 28,8 31,9 34,7 

24,1 27,1 29,5 31,7 30,5 33,3 35,4 

Насіннєва,  т/га 
39,4 18,0 19,9 20,8 20,5 22,0 23,8 

24,1 18,7 20,7 21,5 21,9 22,5 24,0 

Умовно-

чистий 

прибуток,  

тис.грн/

га 

39,4 43,9 50,3 56,6 52,0 60,3 67,9 

24,1 47,4 53,9 59,8 56,6 64,1 69,8 

 



162 

 

Додаток П  

Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт на 

врожайність і вихід насіннєвих бульб середньостиглого сорту Явір, 2011р. 

Ширина, см Врожайність, т/га 
Вихід 

насіннєвих 

бульб, % 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

загальна ± насіннєва ± % 

70+70 39,4 37,3 0,0 19,0 0,0 0,0 50,9 

70+70 24,1 10,2 2,9 20,6 1,6 1,6 51,2 

75+75 39,4 42,0 4,7 21,3 2,3 2,3 50,7 

75+75 24,1 45,3 8,0 21,9 2,9 2,9 48,3 

75+85 39,4 47,8 10,5 23,1 4,1 4,2 48,3 

75+85 24,1 47,8 10,5 23,1 4,1 4,2 48,3 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

4,21 

3,80 

6,32 

 

1,10 

0,83 

1,85 

   

 

Додаток П 1  

Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт на 

врожайність і вихід насіннєвих бульб середньостиглого сорту Явір, 2012р. 

Ширина, см Врожайність, т/га 
Вихід 

насіннєвих 

бульб, % 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

загальна ± насіннєва ± % 

70+70 39,4 22,5 0,0 18,7 0,0 0,0 83,1 

70+70 24,1 24,1 1,6 20,7 2,0 10,7 85.9 

75+75 39,4 25,3 2,8 20,8 2.1 11.2 82,2 

75+75 24,1 26,0 3,5 20,8 2,1 11.2 80,0 

75+85 39,4 26,3 3,8 23.5 4,8 25.7 89,3 

75+85 24,1 28,1 5,6 24,4 5,7 30,5 86,8 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

5,89 

4,81 

8,33 

 

5,81 

4,74 

8,22 
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Додаток П 2 

Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт на 

врожайність і вихід насіннєвих бульб середньостиглого сорту Явір, 2013р. 

Ширина, см Врожайність, т/га 
Вихід 

насіннєвих 

бульб, % 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

загальна ± насіннєва ± % 

70+70 39,4 26,7 0,0 23,9 0,0 0,0 89,5 

70+70 24,1 27,3 0,6 24,3 0,4 1,7 89,0 

75+75 39,4 28,4 1,7 24,0 0,1 0,4 84,5 

75+75 24,1 28,7 2,0 24,9 1,0 4,2 86,7 

75+85 39,4 29,9 3,2 24,8 0,9 3,8 85,4 

75+85 24,1 30,4 3,7 24,4 0,5 2,1 80,3 

НІР05 

Фактор 

АФактор В 

Фактор АВ 

3,10 

4,22 

8,12 

 

0,90 

0,65 

1,23 

   

 

Додаток П 3 

Структурний склад біологічного врожаю картоплі середньостиглого сорту 

Явір за 2011 р залежно від розміру ширини міжрядь та площі механічного 

навантаження на ґрунт 

Ширина, см 
Фракція бульб, мм Біологічна 

врожайність т/га 

міжрядь 

(А) 

шин коліс 

трактора 

(В) 

< 28 
28-

60 

± до 

контрол

ю 

> 

60    

±до 

контрол

ю 
т/га 

± до 

контрол

ю 

70+70 39,4 1,0 19,0 0,0 18,3 0,0 38,3 0,0 

70+70 24,1 2,1 23,0 + 4,0 17,2 - 1,1 42,4 4,1 

75+75 39,4 1,7 18,3 - 0,7 23,7 + 5,4 43,7 5,4 

75+75 24,1 1,9 18,9 - 0,1 26,5 + 8,2 47,3 9,0 

75+85 39,4 1,7 23,1 + 4,1 24,7 + 6,4 49,6 11,3 

75+85 24,1 1,4 23,4 + 4,4 24,8 + 6,5 49,6 11,3 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 2,28 

1,87 

3,23 

   4,06 

3,31 

5,74 
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Додаток П 4 

Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт на 

врожайність і вихід бульб насіннєвої фракції раннього сорту Серпанок,  

2011 рік 

Ширина, см Врожайність, т/га 
Вихід 

насіннєвих 

бульб, % 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

загальна ± насіннєва ± % 

70+70(к) 39,4 34,6 0,0 16,2 0,0 0,0 46,8 

70+70 24,1 35,4 0,8 17,3 1,1 6,8 48,9 

75+75 39,4 39,3 4,7 20,3 4,1 25,3 51,6 

75+75 24,1 41,8 7,2 21,4 5,5 32,1 51,2 

75+85 39,4 42,4 7,8 21,8 5,6 34,6 51,4 

75+85 24,1 42,4 7,8 21,8 5,6 34,6 51,4 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

3,42 

2,80 

4,84 

 

0,82 

0,67 

1,17 

   

 

Додаток П 5  

Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт на 

врожайність і вихід насіннєвих бульб раннього сорту Серпанок, 2012р. 

Ширина, см Врожайність, т/га 
Вихід 

насіннєвих 

бульб, % 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

загальна ± насіннєва ± % 

70+70 39,4 21,8 0,0 20,2 0,0 0,0 92,6 

70+70 24,1 24,7 2,9 20,6 0,4 2,0 83,4 

75+75 39,4 23,2 1,4 20,9 0,7 2,5 90,1 

75+75 24,1 24,8 3,0 21,9 1,7 8,4 88,3 

75+85 39,4 25,6 3,8 21,0 0,8 4,0 82,0 

75+85 24,1 28,3 6,5 23,2 3,0 14,8 82,0 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

3,32 

2,75 

4,83 

 

0,93 

0,70 

1,25 
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Додаток П 6  

Вплив ширини міжрядь і площі механічного навантаження на ґрунт на 

врожайність і вихід насіннєвих бульб раннього сорту Серпанок, 2013 р. 

Ширина, см Врожайність, т/га 
Вихід 

насіннєвих 

бульб, % 
міжрядь  

(А) 

шин коліс 

трактора  

(В) 

загальна ± насіннєва ± % 

70+70 39,4 21,1 0,0 17,5 0,0 0,0 82,3 

70+70 24,1 21,2 0,1 18,3 0,8 4,6 86,3 

75+75 39,4 22,0 0,9 18,4 0,9 5,1 83,6 

75+75 24,1 21,9 0,8 19,0 1,5 8,6 86,7 

75+85 39,4 23,6 2,5 19,5 2,0 11,4 82,6 

75+85 24,1 24,3 3,2 19,6 2,1 12,0 80,6 

НІР05 

Фактор 

АФактор В 

Фактор АВ 

2,91 

2,20 

4,15 

 

0,88 

0,65 

1,19 
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Додаток П 7 

Структурний склад біологічного врожаю картоплі раннього сорту Серпанок 

за 2011 р залежно від ширини міжрядь та площі механічного навантаження 

на ґрунт 

Ширина, см 
Фракція бульб в урожаї, мм Біологічна 

врожайність т/га 

міжрядь 

(А) 

шин коліс 

трактора 

(В) 

< 28 28-60    
± до 

контро

лю 
> 60 

±до 

контр

олю 
т/га 

± до 

контрол

ю 

70+70 39,4 1,8 16,2 0,0 18,4 0,0 36,4 0,0 

70+70 24,1 1,8 17,3 1,1 18,1 - 0,3 37,2 0,8 

75+75 39,4 1,1 20,3 4,1 19,0 + 0,6 40,4 4,0 

75+75 24,1 1,3 22,4 6,2 19,3 + 0,9 43,1 6,7 

75+85 39,4 1,3 21,8 5,6 20,7 + 2,3 43,8 7,4 

75+85 24,1 1,3 21,8 5,6 20,7 + 2,3 43,8 7,4 

НІР05 

Фактор А 

Фактор В 

Фактор АВ 

 

0,82 

0,67 

1,17 

 

1,58 

1,92 

1,98 

 

3,38 

2,76 

4,78 

 

 


