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насіння картоплі у обсягах до 800 т, проте це насіння невисоких репродукцій і
часто сумнівної якості.
Інститутом Картоплярства НААНУ (директор професор Бондарчук А.А.)
ведеться значна робота по розширенню насінництва, технологічного супроводу
із залученням викладачів кафедри рослинництва та технологій Вінницького
НАУ у дослідному господарстві інституту "Артеміда".
Стан реалізації сортів картоплі еліти та першої репродукції представлено
у таблиці 2. Як свідчать дані таблиці, вироблено і реалізовано у 2008 р. 966,1, а
у 2009 - 742,7 т бульб, із них насіннєвої відповідно 142,7 і 124,2 т, а
продовольчої - 724,7 та 618,5 т. Отже, при потребі для області у насіннєвому
матеріалі це становить лише 2% від потреби, до того ж значна частина насіння
бульб реалізується у південні регіони держави.
Невідкладним залишається збільшення обсягів виробництва насіння
бульб картоплі, забезпечення належного технологічного
супроводу,
маркетингу. До цієї роботи залучаються вчені Вінницького НАУ.
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ПРОТРУЙНИКИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАСЕЛЕНІСТЬ ШКІДНИКАМИ
І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН
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Досліджено в умовах дослідного поля ВНАУ вплив препаратів для протруєння бульб
картоплі (Актара, Матадор, Престиж) на заселеність посівів картоплі
колорадським жуком а також визначено рівні продуктивності сортів картоплі
різних груп стиглості
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Постановка проблеми. На стабільність урожайності картоплі істотно
впливають як біотичні так і абіотичні фактори. В зв'язку з тим що н
посадковому матеріалі знаходиться велика кількість поживних речовин, він с
доволі ласомим матеріалом для макро- та мікроскладових біоти ґрунту, а від
збереження потенціалу посадкового матеріалу буде залежати не тільки
потенціал однієї рослини, але й врожайність культури на всій площі [1,2].
Вагомим фактором, який визначає рівень врожайності і якість бульб
картоплі є пошкодження рослин шкідливими організмами. Відомо близько 78
видів шкідників картоплі, серед яких вагома частка припадає на групу
ґрунтових шкідників [3].
Умови та методика проведення досліджень. Важливість захисту
картоплі від шкідників, в тому числі і ґрунтових, обумовлює актуальність
вивчення впливу препаратів "Актара," "Престиж", "Матадор" на ступіні.
заселеності та рівень продуктивності сортів картоплі.
В умовах 2009-2010 років на дослідному полі кафедри рослинництва та
технологій ВНАУ визначався вплив обробки насіння картоплі протруювачами
на рівень продуктивності сортів картоплі різних груп стиглості, а саме
ранньостиглого сорту Серпанок, середньораннього сорту Санте та
середньостиглих сортів Лілея, Слов'янка та Червона рута . Ми застосовували
для протруєння бульб наступні препарати: Матадор 1 л/т бульб, Актара 25 W(i
50 г/т бульб; Престиж 290 FS 1 л/т бульб.
На контрольному варіанті боротьбу із колорадським жуком проводили
препаратом Актара (150 г/га), який вносили у два прийоми: у фазу змикання
рядків та у фазу цвітіння, інші препарати Матадор, Актара та Престиж
використовували тільки для протруювання насіннєвого матеріалу, при цьому
обробку під час вегетації картоплі не застосовували.
Результати досліджень. Посадку сортів картоплі проводили у попередньо
нарізані гребені 20-25 квітня. При цьому необхідно зазначити що сходи рослим
картоплі було отримано в кінці першої та на початку другої декади травня. А саме, у
ранньостиглого сорту Серпанок та середньораннього сорту Санте сходи рослин було
отримано 8-12 день, а у середньостиглих сортів картоплі Лілея, Слов'янка ти
Червона рута сходи отримали на 12-14 день (табл. 1).
Обліки проводили при появі одиничних екземплярів і масовому заселенні
колорадських жуків картоплі. На контрольному варіанті поява одиничних
екземплярів колорадського жука почалась в середньому по всіх сортах на 12-16
день після появи сходів картоплі, а масове заселення відмічалось на 17-20 день.
У другому варіанті, де посадковий матеріал був оброблений
протруювачем Матадор одиничні екземпляри колорадського жука були
відмічені на 37-38 день, масове заселення - 44-48 день після появи сході».
Тобто, можна констатувати, що період токсичної дії препарату становив 37-48
днів, що в порівнянні із контрольним варіантом в середньому по сортах на 18
29 днів довший.
У третьому варіанті, де посадковий матеріал був оброблений
протруювачем Актара, одиничні екземпляри відмічено на 34-38 день, а масоне
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заселення було відмічено на 40-46 день після появи сходів картоплі. Період
токсичної дії даного препарату становить 34-46 днів, що в порівнянні із
контрольним варіантом, в середньому по сортах, на 22-26 днів довше.
Таблиця 1
Вплив протруйників бульб картоплі на заселеність рослин її сортів
колорадським жуком (середнє за 2009-2010 рр.)
Поява личинок колорадського жука, днів
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У четвертому варіанті, посадковий варіант обробляли препаратом
Престиж, одиничні екземпляри колорадського жука були відмічені на 42-46
день, а масове заселення - на 46-50 день після появи сходів картоплі. Період
токсичної дії даного препарату становить в середньому по сортах 42-50 днів,
що в порівнянні із контролем тривав на 30 днів довше.
Рівень врожайності сортів картоплі також істотно відрізнявся залежно від
використаних препаратів для протруєння, і відповідно на контрольному
варіанті рівень врожайності, в середньому по сортах, був від 19,9 до 33,3 т/га
(табл. 2).
На варіанті, де застосовували в якості протруювача бульб Матадор, рівень
врожайності становив в середньому від 28,9 до 38,2 т/га. На ділянках, де для
протруювання бульб використовували препарат Актара, рівень урожайності
відповідно становив від 24,5 до 37,2 т/га. У варіанті досліду, де бульби
обробляли Престижем, врожайність сортів картоплі знаходилась в межах від
28,1 до 36,7 т/га.
Висновки та пропозиції. За результатами досліджень можна робити
висновок, що найкраще в якості протруйника бульб картоплі використовувати
препарат Престиж, оскільки заселеність рослин колорадським жуком
відбувалась на 42-50 день після сходів, на другому місці Матадор (37-48 днів) і
на третьому місці Актара (34-46 днів після появи сходів). У розрізі сортів, то
найбільш сприйнятливим до заселеності шкідниками є ранньостиглий сорт
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Серпанок, а найменшою сприйнятливістю характеризується середньостиглий
сорт Червона рута. Слід відмітити, що морфологічні ознаки (висота рослин,
кількість стебел у кущі, кількість листків на стеблі) сортів картоплі не залежать
від застосованих протруювачів бульб картоплі і залишались майже незмінними
в умовах 2009-2010 року.
Таблиця 2
Вплив протравників бульб на урожайність сортів картоплі
(середнє за 2009 - 2010 pp.)
Сорти
картоплі

Контроль
2009 2010 Сер.

Поява личинок коло задського жука, днів
Матадо 0
Актара
Престиж
2009 2010 Сер. 2009 2010 Сер. 2009 2010 Сер.

Серпанок

22,4

17,3

19,9

31,1

26,7

28,9

26,5

22,4

24,5

30,3

25,8

28,1

Санте

30,0

26,5

28,3

38,4

29,8

34,1

34,6

26,6

30,6

37,5

28,2

32,4

Лілея

23,5

20,4

21,9

29,3

25,7

27,5

27,8

23,4

25,6

28,1

25,2

26,2

Слов'янка 31,7

29,8

30,8

39,4

32,3

35,9

37,1

31,6

34,4

37,5

34,1

35,8

Червона
рута

32,4

33,3

40,8

35,5

38,2

39,5

34,7

37,2

39,4

34,0

36,7

34,2

Виходячи із результатів проведених досліджень можна підсумувати, що
рівень врожайності сортів картоплі, які вивчались в досліді, зростає із
застосуванням для обробки насіннєвого матеріалу протруювачів, в середньому
на 2,3-8,7 т/га в порівнянні із контрольними варіантами. При цьому найкращим
варіантам у всіх сортів, які вивчалися, являється варіант із застосуванням для
протруєння насіннєвого матеріалу препарати Матадор та Престиж.
На основі результатів досліджень можна зазначити, що найвищі рівні
врожайності сортів картоплі було отримано в умовах 2009 року.
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