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У статті представлено результати досліджень впливу технологічних  прийомів 
вирощування на процеси росту й розвитку рослин насіннєвої  картоплі. Найвищі показники 
лінійного приросту висоти рослин відмічено  на варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 
було застосовано регулятор росту Емістим С, як за обробки бульб так і у фазі сходів, а 
також  проведено двохразові позакореневі підживлення у фазі бутонізації та після цвітіння 
мікродобривом Мікро-Мінераліс.  При цьому висота рослин склала 79,2 та 75,0 см, що вище 
ніж  на контрольному варіанті на 9,2 і 8,2 см, кількість бульб   – 8,5 та 6,5 шт., кількість 
стебел на рослині – 4,8 та 4,5 шт., площа листкової поверхні – 22,7 та 22,0 тис.м2/га. 

Маса бульб картоплі, як і товарність залежала від інтенсифікації технологічних  
прийомів вирощування. Найвища маса садивних бульб, як і їх товарність відмічена на 
варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 було застосовано регулятор росту Емістим С, як 
за обробки бульб так і фазі сходів, а також  проведено двохразові позакореневі підживлення 
у фазі бутонізації та після цвітіння мікродобривом Мікро-Мінераліс – 84,5 та 75,5 г, що 
вище ніж  на контрольному варіанті на 4,0 г, як і товарність 90 і 74 %, це вище ніж  на 
контрольному варіанті на 6 та 4,5%, відповідно  у сортів Белларозза та Опілля. 

Вищу урожайність картоплі  відмічено  у сорту Беллароза −29,9 т/га, порівняно із  
сортом Опілля – 19,5 т/га.  За  сумісної обробки бульб та у фазі сходів регулятором росту 
Емістим С урожайність  картоплі відповідно склала 30,7 та 20,2 т/га. Найвищий рівень 
урожайності відмічено на варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 було застосовано 
регулятор росту Емістим С, як за обробки бульб так і у фазі сходів, а також  проведено 
двохразові позакореневі підживлення у фазі бутонізації та після цвітіння мікродобривом 
Мікро-Мінераліс – 33,0 та 22,9 т/га, що вище ніж  на контрольному варіанті на 3,1 і 3,4 
т/га, відповідно. 

Ключові слова: насіннєва картопля, маса, кількість  бульб, кількість  стебел на одну 
рослину. 

Табл. 4. Літ. 7. 

Одними з основних складових високопродуктивного картоплярства є 
використання інтенсивних сортів та якісного насіннєвого матеріалу. Для 
поширення у виробництві сорти картоплі повинні мати високе вираження 
комплексу агрономічних ознак, яких, за останніми даними, у сортів повинно 
бути 50. Вимоги до сортів постійно зростають. Це пов’язано із запитами, які 
ставлять споживачі, часто обумовлено новими напрямками в переробній 
промисловості, спричинено зміною фітопатогенної ситуації [1]. 
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Вирощування скоростиглих сортів, які дозрівають від 70 до 90 днів, 
забезпечує більшу гнучкість при посадці і зборі врожаю і потенційно 
забезпечує додатковий дохід. Іншими важливими характеристиками сортів є 
стійкість і толерантність до абіотичних стресів, таких як спека і посуха. 

Доведено, що сорти картоплі по різному реагують на нестачу вологи [2] 
та короткочасну посуху: висота бадилля знижується від 30 до 40 %, значні 
коливання також у площі листя [3]. А кількість бульб зменшується від посухи 
більшою мірою у сортів, що характеризуються високою врожайністю і 
кількістю бульб, тоді як інші не так піддаються впливу, хоча маса врожаю 
знижується у всіх сортів [4].

За результатами досліджень О.В. Мазур, Г.В. Миронової [5] популярність 
сортів іноземної селекції пов’язана з високою товарністю урожаю, значним 
проявом товарних ознак, часто високою продуктивністю. Водночас, більшість 
із них характеризуються низьким умістом крохмалю, гіршими, порівняно з 
українськими сортами, смаковими якостями.  

Методика проведення досліджень. Дослідження проводилися впродовж 
2021-2022 років в умовах ПСП «Амарант Агро» с. Шпитьки Києво-
Святошинський район Київська область. Попередником при проведенні 
досліджень  із вивчення цінних господарських ознак, величини врожаю 
картоплі була пшениця озима. Підготовка ґрунту проводилася згідно 
технології, прийнятій у даній зоні. Зяблева оранка виконувалася на глибину 
32 см. Польовий дослід закладали за такою схемою (Табл. 1):  

Таблиця 1 
Схема досліду 

1. N45P45K45 (фон) - контроль
2. (фон)+ обробка Емістим С бульб
3. (фон)+обробка Емістим С бульб та рослин у фазі сходів
4. (фон) + обробка Емістим С бульб та рослин у фазі сходів + Мікро-Мінераліс у фазі
бутонізації 
5. (фон)+ обробка Емістим С бульб та рослин у фазі сходів + Мікро-Мінераліс у фазі
бутонізації+Мікро-Мінераліс після цвітіння 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
Під попередник (пшениця озима) вносили напівперепрілий гній – 50 т/га. 

Нітроамофоску N46P46K46 вносили локально при садінні. Площа дослідної 
ділянки – 77 м

2
. Розміщення у досліді варіантів ‒ рендомізоване. Повторність

‒ чотириразова. 
Фенологічні спостереження: візуально відмічали фази сходів, бутонізації, 

цвітіння і відмирання бадилля (за методикою проведення експертизи сортів 
рослин картоплі та груп овочевих, баштанних, пряно-смакових [6].  

Визначали польову схожість бульб, настання фенологічних фаз, загальну 
врожайність, структуру врожаю. Всі обліки та спостереження проводили згідно 
з методичними рекомендаціями щодо проведення досліджень з картоплею [7]. 
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Результати експериментальних досліджень. Урожайність бульб картоплі 
залежить від кількості стебел, площі листків. 

У наших дослідженнях висота рослин картоплі насамперед залежала від 
гідротермічних умов року, сортових особливостей та технологічних прийомів 
вирощування картоплі. Встановлено, що у розрізі років досліджень висота 
рослин змінювалася на контрольному варіанті від 72; 68,2 см в умовах 2021 
року до 68,0; 65,4 см в умовах 2022 року у сортів Беллароза та Опілля 
відповідно. Застосування регулятора росту Емістим С за обробки бульб 
картоплі  на фоні удобрення N46P46K46 підвищувало висоту рослин до 73,8 та 
69,4 см за сумісної обробки бульб та у фазі сходів регулятором росту Емістим С 
висота рослин склала відповідно 75,1 та 71,1 см. Найвищі показники лінійного 
приросту висоти рослин відмічено  на варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 
було застосовано регулятор росту Емістим С, як за обробки бульб так і фазі 
сходів, а також  проведення двохразових позакореневих підживлень у фазі 
бутонізації та після цвітіння мікродобривом Мікро-Мінераліс,  при цьому 
висота рослин склала 79,2 та 75,0 см, що вище ніж  на контрольному варіанті на 
9,2 і 8,2 см (Табл. 2). 

Кількість стебел у кущі залежить від сортових особливостей. Вищу 
стеблоутворювальну здатність відмічено  у сорту Беллароза −4,2 шт., порівняно 
із  сортом Опілля – 4,0 шт. Застосування регулятора росту Емістим С за 
обробки бульб картоплі  на фоні удобрення N46P46K46 підвищувало кількість 
стебел на одну рослину до 4,4 та 4,1 шт., за сумісної обробки бульб та у фазі 
сходів регулятором росту Емістим С кількість стебел на одну рослину склала 
відповідно 4,6 та 4,3 шт. Найбільша кількість стебел на рослині відмічена на 
варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 було застосовано регулятор росту 
Емістим С, як за обробки бульб так і фазі сходів, а також  проведено двохразові 
позакореневі підживлення у фазі бутонізації та після цвітіння мікродобривом 
Мікро-Мінераліс – 4,8 та 4,5 шт., що вище ніж  на контрольному варіанті на 0,6 
і 0,5 шт. 

За результатами досліджень інтенсифікація технологічних прийомів 
вирощування картоплі підвищувала площу листкової поверхні незалежно від 
сортових особливостей. Проте, сортові особливості також впливали на фоні 
технологічних  прийомів вирощування на відмінності площі листкової 
поверхні у сортів картоплі. Найнижчі показники листкової  поверхні відмічено 
на контрольному варіанті – 19,7 та 18,9 тис.м2/га. Використання регулятора 
росту Емістим С за обробки бульб картоплі  на фоні удобрення N46P46K46 
забезпечувало підвищення площі листкової  поверхні до 20,0 та 19,2 тис.м2/га, 
за сумісної обробки бульб та у фазі сходів регулятором росту Емістим С 
кількість стебел на одну рослину склала відповідно 20,4 та 19,8 тис.м2/га. 
Найвищу площу листкової поверхні відмічено на варіанті, де на фоні удобрення 
N46P46K46 за локального внесення було застосовано регулятор росту Емістим С, 
як за обробки бульб так і фазі сходів, а також  проведено двохразові 
позакореневі підживлення у фазі  бутонізації  та  після  цвітіння  мікродобривом  
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Мікро-Мінераліс – 22,7 та 22,0 тис.м2/га, що вище ніж  на контрольному 
варіанті на 3,0 і 3,1 тис.м2/га. 

Таблиця 2 
Вплив сортових особливостей , удобрення, регулятора росту на 

біометричні показники рослин картоплі  

Варіанти 

Висота  
рослин, см 

Кількість стебел 
на одну рослину, 

шт. 

Площа листкової 
поверхні рослин у 
фазі бутонізації, 

тис.м2/га  

20
21

 р
. 

20
22

 р
. 

се
ре

дн
є 

20
21

 р
. 

20
22

 р
. 

се
ре

дн
є 

20
21

 р
. 

20
22

 р
. 

се
ре

дн
є 

Беллароза 
1.N45P45K45 (фон) - контроль  72,0 68,0 70,0 4,3 4,0 4,2 20,1 19,3 19,7 
2.(фон)+ обробка Емістим С 
бульб 76,5 71,1 73,8 4,5 4,2 4,4 20,4 19,5 20,0 

3. (фон)+обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 77,9 72,3 75,1 4,8 4,3 4,6 20,9 19,8 20,4 

4. (фон) + обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів + 
Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації 

79,4 74,7 77,1 4,8 4,5 4,7 22,4 21,5 22,0 

5. (фон)+ обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів + 
Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації+Мікро-
Мінераліс після цвітіння 

80,6 77,6 79,2 4,9 4,6 4,8 23,1 22,3 22,7 

Опілля 
1.N45P45K45 (фон) - контроль  68,2 65,4 66,8 4,1 3,8 4,0 19,3 18,5 18,9 
2.(фон)+ обробка Емістим С 
бульб 70,4 68,3 69,4 4,2 4,0 4,1 19,6 18,8 19,2 

3.(фон)+обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 73,2 69,0 71,1 4,4 4,1 4,3 20,2 19,3 19,8 

4.(фон) + обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів + 
Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації 

75,6 71,7 73,7 4,6 4,4 4,5 21,6 20,9 21,3 

5.(фон)+ обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів + 
Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації+Мікро-
Мінераліс після цвітіння 

77,4 72,5 75,0 4,7 4,3 4,5 22,3 21,7 22,0 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
Щодо таких показників, як кількість бульб під кущем, середня маса 

бульби, товарність, насіннєва продуктивність, сортові особливості відіграють 
дуже велику, а іноді і вирішальну роль [5]. 
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Найменшу кількість бульб під кущем відмічено на контрольному варіанті – 
7,5 та 5,5 шт. у сортів картоплі Беллароза і Опілля. Найвищу кількість бульб  
відмічено на варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 за локального внесення 
було застосовано регулятор росту Емістим С, як за обробки бульб так і фазі 
сходів, а також  проведено двохразові позакореневі підживлення у фазі 
бутонізації та після цвітіння мікродобривом Мікро-Мінераліс – 8,5 та 6,5 шт., 
що вище ніж  на контрольному варіанті на 1,0 шт (Табл. 3). 

Таблиця 3 
Маса та кількість і товарність бульб картоплі залежно від сортових 

особливостей, удобрення та регулятора росту 

Варіанти 

Кількість бульб 
під кущем, шт. 

Маса середньої 
бульби, г Товарність, % 

20
21

 

20
22

 

се
ре

дн
є 

20
21

 

20
22

 

се
ре

дн
є 

20
21

 

20
22

 

С
ер

ед
нє

 

Беллароза 
1. N45P45K45 (фон) - контроль  8 7 7,5 82 79 80,5 85 83 84 
2. (фон)+ обробка Емістим С 
бульб 8 7 7,5 83 80 81,5 86 84 85 

3. (фон)+обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 8 7 7,5 84 81 82,5 88 86 87 

4. (фон) + обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 
+ Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації 

9 8 8,5 85 81 83,0 89 87 88 

5. (фон)+ обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 
+ Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації+Мікро-
Мінераліс після цвітіння 

9 8 8,5 87 82 84,5 91 89 90 

Опілля 
1. N45P45K45 (фон) - контроль  6 5 5,5 73 70 71,5 70 69 69,5 
2. (фон)+ обробка Емістим С 
бульб 6 5 5,5 75 71 73 72 70 71 

3. (фон)+обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 6 5 5,5 76 72 74 73 71 72 

4. (фон) + обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 
+ Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації 

7 6 6,5 77 73 75 74 72 73 

5. (фон)+ обробка Емістим С 
бульб та рослин у фазі сходів 
+ Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації+Мікро-
Мінераліс після цвітіння 

7 6 6,5 77 74 75,5 75 73 74 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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Маса бульб картоплі, як і їх товарність залежала від інтенсифікації 
технологічних  прийомів вирощування. Зокрема, найменша маса середньої 
бульби відмічена на контрольному варіанті і становила 80,5 та 71,5 г, як і 
товарність 84,0 та 69,5%, відповідно у сортів Беллароза та Опілля. Застосування 
регулятора росту Емістим С за обробки бульб картоплі  на фоні удобрення 
N46P46K46 підвищувало масу середньої бульби до 81,5 та 73,0 г, за сумісної 
обробки бульб та у фазі сходів регулятором росту Емістим С маса середньої 
бульби зростала відповідно до 82,5 та 74,0 г. Найвища маса садивних бульб, як і 
їх товарність відмічена на варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 було 
застосовано регулятор росту Емістим С, як за обробки бульб так і фазі сходів, а 
також  проведено двохразові позакореневі підживлення у фазі бутонізації та 
після цвітіння мікродобривом Мікро-Мінераліс – 84,5 та 75,5 г, що вище ніж  на 
контрольному варіанті на 4,0 г, як і товарність 90 і 74 %, це вище ніж  на 
контрольному варіанті на 6 та 4,5%, відповідно  у сортів Беллароза та Опілля. 

Урожайність є комплексною ознакою, яка віддзеркалює все що 
відбувалося з рослинами впродовж років досліджень. Як і за елементами 
структури врожаю урожайність  бульб картоплі залежала від інтенсифікації  
технологічних  прийомів її вирощування (Табл. 4). 

Таблиця 4 
Урожайність сортів картоплі залежно від удобрення, позакореневого 

підживлення та регулятора росту,  т/га (2021-2022 рр.) 

Варіанти 
Урожайність 

середнє 
± до 

конт-
ролю 2021 р. 2022 р. 

Беллароза 
1. N45P45K45 (фон) - контроль  32,5 27,4 29,9  
2. (фон)+ обробка Емістим С бульб 32,9 27,7 30,3 0,4 
3.(фон)+обробка Емістим С бульб та у фазі сходів 33,3 28,1 30,7 0,7 
4. (фон) + обробка Емістим С бульб та рослин у 
фазі сходів + Мікро-Мінераліс у фазі бутонізації 34,9 29,1 31,9 2,0 

5. (фон)+ обробка Емістим С бульб та рослин у 
фазі сходів + Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації+Мікро-Мінераліс після цвітіння 

36,0 30,0 33,0 3,1 

Опілля 
1. N45P45K45 (фон) - контроль  21,7 17,3 19,5  
2. (фон)+ обробка Емістим С бульб 22,2 17,6 19,9 0,4 
3.(фон)+обробка Емістим С бульб та у фазі сходів 22,5 17,8 20,2 0,7 
4. (фон) + обробка Емістим С бульб та рослин у 
фазі сходів + Мікро-Мінераліс у фазі бутонізації 23,6 20,7 22,2 2,7 

5. (фон)+ обробка Емістим С бульб та рослин у 
фазі сходів + Мікро-Мінераліс у фазі 
бутонізації+Мікро-Мінераліс після цвітіння 

24,5 21,3 22,9 3,4 

Нір05 (т/га) = А – 0,20 ; В –0,24 ; АВ – 0,3. 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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Урожайність картоплі насамперед, залежала від сортових особливостей. 
Вищу урожайність картоплі  відмічено  у сорту Беллароза −29,9 т/га, порівняно 
із  сортом Опілля – 19,5 т/га.   

Застосування регулятора росту Емістим С за обробки бульб картоплі  на 
фоні удобрення N46P46K46 підвищувало рівень урожайності до 30,3 та 19,5 т/га, 
за сумісної обробки бульб та у фазі сходів регулятором росту Емістим С 
урожайність  картоплі відповідно склала 30,7 та 20,2 т/га. Найвищий рівень 
урожайності відмічено на варіанті, де на фоні удобрення N46P46K46 було 
застосовано регулятор росту Емістим С, як за обробки бульб так і фазі сходів, а 
також  проведено двохразові позакореневі підживлення у фазі бутонізації та 
після цвітіння мікродобривом Мікро-Мінераліс – 33,0 та 22,9 т/га, що вище ніж  
на контрольному варіанті на 3,1 і 3,4 т/га, відповідно. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Інтенсифікація 
технологічних  прийомів вирощування картоплі сприяла підвищенню лінійних 
промірів, висоти рослин, кількості стебел на одній рослині, площі листкової 
поверхні, кількості бульб під  кущем, середньої  маси садивних  бульб,  а також 
рівня урожайності. Найвищий рівень урожайності відмічено на варіанті, де на 
фоні удобрення N46P46K46 було застосовано регулятор росту Емістим С, як за 
обробки бульб так і фазі сходів, а також  проведено двохразові позакореневі 
підживлення у фазі бутонізації та після цвітіння мікродобривом Мікро-
Мінераліс – 33,0 та 22,9 т/га, що вище ніж  на контрольному варіанті на 3,1 і 3,4 
т/га, відповідно. 
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ANNOTATION 
STUDY OF GROWTH AND DEVELOPMENT PROCESSES OF SEED 

POTATO PLANTS DEPENDING ON FERTILIZER, GROWTH REGULATOR 
AND EXTRA-ROOT NUTRIENTS 

The article presents the results of studies of the influence of technological methods of 
cultivation on the processes of growth and development of seed potato plants. The highest rates of 
linear growth of plant height were noted in the variant where the growth regulator Emistim C was 
applied against the background of fertilizer N46P46K46, both during the treatment of tubers and in 
the germination phase, as well as two foliar fertilizing in the budding phase and after flowering 
with Micro-Mineralis microfertilizer.  At the same time, the height of plants was 79.2 and 75.0 cm, 
which  is   9.2  and 8.2 cm higher than in the control variant, the number of tubers was 8.5 and 6.5  

71 

http://krishi.icar.gov.in/PDF/ICAR_%20Data_Use_Licence.pdf
http://krishi.icar.gov.in/PDF/ICAR_%20Data_Use_Licence.pdf


ISSN 2707-5826 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО          Рослинництво, сучасний стан                                            №27 
                          ТА ЛІСІВНИЦТВО                            та перспективи розвитку                                                   2022 

 
pcs, the number of stems per plant was 4.8 and 4.5 pcs, the leaf surface area was 22.7 and 22.0 
thousand m2/ha. The weight of potato tubers, as well as marketability depended on the 
intensification of technological methods of cultivation. The highest mass of planting tubers, as well 
as their marketability, was noted in the variant where the growth regulator Emistim C was applied 
against the background of fertilizer N46P46K46, both during the processing of tubers and the 
germination phase, as well as two foliar fertilizing in the budding phase and after flowering with 
Micro-Mineralis microfertilizer - 84.5 and 75.5 g, which is 4.0 g higher than the control variant, as 
well as marketability of 90 and 74%, which is 6 and 4.5% higher than the control variant, 
respectively, in varieties Bellarosa and Opillya. 

Potato yields primarily depended on varietal characteristics. The highest potato yield was 
noted in the Bellarosa variety - 29.9 t/ha, compared to the Opillya variety - 19.5 t/ha.  The use of 
growth regulator Emistim C in the treatment of potato tubers on the background of fertilizer 
N46P46K46 increased the level of yield to 30.3 and 19.5 t/ha, with the combined treatment of 
tubers and in the phase of germination with the growth regulator Emistim C, the yield of potatoes 
was 30.7 and 20.2 t/ha, respectively. The highest level of productivity was noted in the variant 
where the growth regulator Emistim C was applied against the background of fertilizer 
N46P46K46, both in the treatment of tubers and in the germination phase, as well as two foliar 
fertilizing in the budding phase and after flowering with Micro-Mineralis microfertilizer - 33.0 and 
22.9 t/ha, which is higher than in the control variant by 3.1 and 3.4 t/ha, respectively. 

Keywords: seed potatoes, weight, number of tubers, number of stems per plant. 
Table 4. Lit. 7. 
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