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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВРОЖАЮ БУЛЬБ СОРТІВ КАРТОПЛІ
ВІД С Т Р О К У С А Д І Н Н Я

І.С. Поліщук, кандидат сільськогосподарських наук
В.В. Дячук, аспірант
Вінницький національний аграрний університет
O.A. Коваленко,, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет
Висвітлено вплив строків садіння на рівень врожайності та відсоток товарності
сортів картоплі різних груп стиглості.

П о с т а н о в к а проблеми. Садіння одна з найвідповідальніших
технологічних операцій під час вирощування картоплі. В умовах т о т а л ь н о т
потепління надзвичайно важливо вибрати оптимальний строк посадки. Він
визначається вимогами бульб до температури проростання, темпом наростання
температури, ймовірністю весняних приморозків [1].
С т а н в и в ч е н н я проблеми. Картопля починає проростати при +3-5°С, але
інтенсивний ріст паростків відбувається при +6-8°С. виходячи з цього і
враховуючи результати численних досліджень та багаторічний досвід, було
встановлено оптимальні строки садіння для кожної кліматичної зони України
Для Лісостепу - друга декада квітня [2]. Проте, високі температури з середини
квітня початку травня, та їх різке наростання, зумовили перегляду
встановлених строків посадки стосовно тривалості періоду вегетації сортін.
Рекомендується виробництву більш доцільні, з огляду на підвищені
температурні показники червня та липня, строки посадки.
Картоплю пророщену на світлі, з міцними світловими паростками, можи»
висаджувати за температури грунту на глибині 10 см +3-5°С. Садіння бульб п
непрогрітий перезволожений фунт може призвести до зрідження сходів І
зниження врожаю. Проте й запізнення з садінням призводить до недобору
врожаю. Особливо різко знижується урожай бульб при садінні через 10-15 дні»
після оптимального строку і чим більше запізнення, тим нижчий урожай [3].
Умови та методика проведення досліджень. Дослідження проводилисі.
на дослідній ділянці кафедри рослинництва та технологій ВНАУ.
Грунт ділянки - сірий лісовий крупнопилувато середньосуглинковий нн
лесі вміст гумусу (за Тюріним) в орному шарі складає 2,5%.
Реакція ґрунтового розчину — pH (сольове) 4,6; середньозважені
гідролітична кислотність - 4,05 мг.- екв. на 100 г ґрунту; сума ввібраних оснон
— 15,3 мг,- екв. на 100 г фунту; ступінь насичення основами - 78,9%.
В фунтах міститься доступного для рослин азоту (за Корнфілдом) 7,0 мі
на 100 г фунту, рухомого фосфору і обмінного калію (за Чириковим) - 16,5 І
6,0 мг на 100 г фунту, відповідно.
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Погодні умови досліджуваних років дуже сильно різнились між собою. У
2008 році середня температура за вегетаційний період склала 13,8 °С, тоді як у
2009 році цей показник був вищим майже, на З °С. У 2010 температура повітря в
середньому за вегетацію склала 17,2°С.За рівнем зволоження в період
вегетації, максимальний показник було зафіксовано у 2010 році, що склав
460 мм. У 2008 році за період вегетації випало 450 мм опадів, проте у 2009 році,
цей показник склав 222 мм.
Під час проведення дослідів проводили обліки та спостереження
відповідно до методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з
картоплею [4].
ГІри проведені досліджень з картоплею здійснювали агрохімічні, біохімічні
та біометричні аналізи та виміри згідно до загальноприйнятих методик: фенологічні
спостереження - визначали такі фази: початок та масову появу сходів, початок та
масову бутонізацію, початок та масове цвітіння, початок відмирання бадилля; облік
густоти насаджень після сходів та перед збиранням картоплі проводять суцільним
підрахунком кількості рослин картоплі на облікових ділянках; при обліку густоти
стояння рослин картоплі, підраховували кількість кущів і стебел, в тисячах штук на
гектарну площу; висоту рослин визначали, замірюючи відстань від рівня грунту до
квітконіжки стебла; накопичення бульб у кущі вивчають в динаміці протягом
вегетації. Облік урожаю, його структури і товарності проводили ваговим методом
поділяночно. Одержані дані обробляли методом дисперсійного аналізу для
багатофакторного досліду за допомогою програми Statistic 5,0 на ПК.
Результати досліджень. Головним показником при вирощуванні
сільськогосподарських культур є врожайність. За цим показником досліджувані
сорти картоплі дещо відрізнялись по роках досліджень та строках посадки
(табл. 1).
Так, сорт Серпанок найвищу врожайність показав при ранньому строкові
посадки (І декада квітня), що в середньому по роках складає 22,5 т/га.
Запізнення із посадкою на 10 днів призводило до зменшення урожаю на 1,52 т/га, а у посушливий 2009 рік врожайність зменшувалась на 2-3 т/га. Разом із
врожайністю, у сорту Серпанок, знижувалась і товарність в залежності від
строку посадки.
У середньораннього сорту Забава урожайність була вищою і склала при
ранньому строкові посадки 29,7 т/га. При садінні в послідуючому через кожні
10 днів урожайність в 2008 році знижувалась на 1-1,1 т/га. У 2009 році спад
врожайності був дещо вищий, і складав 1,5-2 т/га. А у вологому 2010 році змін
майже не відбувалось. Така ж закономірність прослідковувалась і по показнику
товарності бульб.
Дещо нижчим був урожай у середньостиглого сорту Билина, що
максимально склав 23,8 т/га. Але він виявився більш пластичним до погодних
умов років досліджень, та строків посадки. Урожайність та товарність майже не
змінювались при різних строках садіння у 2008 та 2010 роках, хоча у 2009 році
ці показники знижувались із запізненням посадки.
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Таблиця І
Вплив строків посадки на урожайність т а товарність бульб сортів картоплі
Строк
посадки
І декада
квітня
II декада
квітня
III декада
квітня
ШР05

2008

Урожайність, т/га
1 2009 1 2010 | Сер.
Серпанок

2008

Товарність, %
1 2009 [ 2010

|

Сер.

22,1

23,4

22,0

22,5

79,1

78,1

77,6

78,3

20,3

20,7

21,2

20,7

78,3

77,5

77,2

77,7

18,0

17,8

18,7

18,2

77,0

76,2

76,5

76,6

1,61

1,65

1,65

29,6

30,3

29,2

29,7

82,7

82,2

81,6

82,2

28,6

28,4

29,0

28,7

81,9

80,7

81,5

81,4

27,7

26,9

28,3

27,6

81,1

79,3

81,0

80,5

2,29

2,28

2,31

22,9

23,8

22,1

22,9

84,3

83,6

83,7

83,9

23,8

22,8

23,2

23,3

84,0

82,9

83,9

83,6

23,1

21,6

22,9

22,5

83,7

80,5

83,4

82,5

1,86

1,82

1,82

Забава
І декада
квітня
II декада
квітня
ПІ декада
квітня
НІРоз

Билина
І декада
квітня
П декада
квітня
III декада
квітня
ШР 05

Висновки т а пропозиції.
Н а й в и щ і п о к а з н и к и в р о ж а й н о с т і картоплі
р і з н и х с о р т і в б у л и о т р и м а н і з а у м о в и с а д і н н я в п е р ш у д е к а д у к в і т н я . Запізненні!
з ц и м с т р о к о м п р и з в о д и л о д о з н и ж е н н я я к в р о ж а й н о с т і б у л ь б к а р т о п л і , т а к і її
товарності.
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