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У зоні Полісся однією з важливих сіль-
ськогосподарських культур є картопля, яку 
широко використовують як продукт харчу-
вання, вона є доброю сировиною для про-
мисловості, цінним кормом для тварин.  
В Україні картоплю вирощують на площі  
1,6 млн га, а врожайність за останні роки не 
перевищувала 132 ц/га. Нині близько 98%  
її площ знаходиться у приватному секторі,  
де культивують переважно беззмінно, що 
призводить до зниження врожайності, де-
градації ґрунтового покриву та порушення 
екологічної рівноваги в агроценозах.

Для збільшення врожайності і покращен- 
ня якості бульб картоплі слід вносити дос-
татню кількість добрив. Але останнім часом 
різке зменшення виробництва гною в гос-
подарствах зони Полісся та висока вартість 
мінеральних добрив не дають можливості 
застосувати рекомендовані їхні норми, що 
потребує пошуку альтернативних джерел ор-
ганічної речовини в ґрунт, яка б сприяла не 
лише отриманню високих врожаїв, а й під - 
вищенню родючості ґрунту [1].

Виникла необхідність у вивченні ефектив-
ності удобрення картоплі з використанням 
соломи, зелених добрив (сидератів) та їх су-
місного поєднання з використанням помір-
них норм мінеральних добрив на ясно-сірому 
опідзоленому ґрунті. Поряд із кореневими 
та пожнивними рештками рослин додатко-
ве внесення в ґрунт соломи і сидератів є 
основним джерелом збагачення ґрунту на 
органічну масу. Як органічне добриво ре-
комендується використовувати солому під 

час збирання врожаю зернових культур. Для 
запобігання імобілізації азоту з ґрунту при 
внесенні соломи рекомендується вносити 
азотні добрива з розрахунку 8–12 кг азоту 
на кожну тонну соломи, надаючи перевагу 
аміачним та амідним формам мінеральних 
добрив [3]. Подрібнену масу соломи пере-
мішують із верхнім шаром ґрунту дисковими 
знаряддями, внаслідок чого створюється роз-
пушений мульчуючий шар, який поліпшує 
повітрообмін ґрунту, запобігає утворенню 
ґрунтової кірки, знижує змивання ґрунту, 
сприяє нагромадженню в ньому вологи, за-
побігає втратам поживних речовин.

Рекомендовано використовувати, на зе-
лені добрива однорічні та багаторічні бобові 
культури, капустяні, злаки. Рослинну масу 
частково або повністю загортають у ґрунт 
на місці її вирощування для збагачення на 
органічну речовину, мінеральні елементи та 
поліпшення агрофізичних властивостей. Про-
дукти розпаду зеленої маси мають викорис-
товуватися наступною культурою, а досягти 
цього можливо при заорюванні сидерата піз-
но восени. Розпад зеленої маси відбувається 
навесні з настанням тепла безпосередньо під 
культурою, що вирощується [4].

Але на сьогодні недостатньо вивчене пи-
тання ушкодженості рослин картоплі шко-
дочинними організмами залежно від засто-
сування таких добрив. Тому метою даної 
роботи було проведення фітосанітарного ста-
ну насаджень картоплі при вирощуванні на 
ясно-сірому опідзоленому ґрунті залежно від 
удобрення на основі використання соломи, 
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добрив для формування високого врожаю 
бульб та збереження екологічної рівноваги 
агрофітоценозу. Для досягнення поставленої  
мети дослідженнями передбачалось виріши-
ти такі завдання, як визначити ступінь ура-
ження рослин картоплі фітофторозом, коло-
радським жуком та забур’яненості насаджень 
картоплі.

об’єкти та методика досліджень. Об’єк-
том досліджень була зміна фітосанітарного 
стану насаджень картоплі залежно від засто-
сування добрив. Дослідження проводили у 
стаціонарному польовому досліді на дослід-
ному полі Житомирського національного 
агроекологічного університету.

Ґрунт — ясно-сірий опідзолений супіща-
ний на лесовидному суглинку. Шар ґрунту 
0–20 см характеризується такими агрохіміч-
ними показниками: вміст гумусу 1,3%, реак-
ція ґрунтового розчину середньокисла, сума 
увібраних основ і ступінь насичення осно-
вами ґрунту низькі й становлять відповідно 
1,80–2,07 мг-екв./100г ґрунту та 46,5–53,2%, 
вміст рухомих форм азоту та фосфору серед-
ній, калію — низький.

Основний обробіток ґрунту під картоп лю 
базувався на обробітку без обертання ски-
би. Використовували солому озимого жита, 
сидеральне добриво (олійну редьку), гній  
(10 т/га сівозмінної площі), мінеральні доб-
рива.

Схема удобрення картоплі:
1) без доб рив (контроль);
2) N45Р50К60;
3) солома (3 т/га) + N10 на 1 т соломи + 

сидерати 10 т/га + N45Р50К60;
4) гній 30 т/га;

5) солома (3 т/га) + N10 на 1 т соломи + си-
дерати 10 т/га + гній 30 т/га + N45Р50К60.

Фітосанітарний стан насаджень визначав- 
ся за загальноприйнятими методиками. Тех-
нологія вирощування картоплі загальноприй-
нята для зони Полісся. Статистична обробка 
експериментального матеріалу здійснюва-
лась за методикою [2] з використанням про-
грами МS Excel.

Результати досліджень. Однією найбільш 
поширеною хворобою є фітофтороз рослин. 
У дослідженнях вивчали ураження рослин 
картоплі фітофторозом по фазах розвитку 
(табл. 1).

Встановлено, що коли рослини у фазу бу - 
то нізації були уражені фітофторозом на рів - 
ні 1 балу за шестибальною шкалою, то на 
початку в’янення бадилля зараженість ста-
новила 5 балів. Тобто, у першу половину ве-
гетації рослини фітофторозом практично не 
уражуються, а інтенсивне інфікування рос-
лин відбувається у другій половині вегетації, 
що пов’язано з погодними умовами та біо-
логічним розвитком збудника Phytophthora 
infestans Mont. Слід зазначити, що істотної 
різниці в ураженні рослин фітофторозом між 
варіантами удобрення не виявлено. У фазу 
бутонізації ураженість становила 1 бал за 
6-значною шкалою, а у фазу початку при-
родного відмирання бадилля — 5 балів.

Отже, ураження картоплі фітофторозом 
істотно не залежить від видів як органічних 
так і мінеральних добрив. Ступінь уражен-
ня рослин цим патогеном на початку при-
родного відмирання бадилля перевищував  
60%.

До числа найбільш шкідливих комах, які 
пошкоджують картоплю віднесено колорад-

1. Ураження рослин картоплі фітофторозом залежно від удобрення (за 6-бальною шкалою)

Варіант удобрення

Фаза розвитку рослин

бутонізація природне відмирання бадилля

уражено рослин уражено рослин

% бал % бал

Контроль (без добрив) 3,0 1 59,3 5
Солома + сидерати 3,1 1 59,0 5
N45P50K60 3,1 1 61,0 5
Солома + сидерати + N45P50K60 2,9 1 60,6 5
Солома + сидерати + гній + N45P50K60 2,8 1 61,0 5

НІР0,5, % 0,2 6,5
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ського жука. Несвоєчасне здійснення захис-
них заходів захисту картоплі від цього шкід-
ника може призвести до зниження урожаю 
до 50–80%.

У результаті проведення дослідження вста-
новлено, що чисельність яйцекладок коло-
радського жука загалом по досліду стано-
вила 27–32 шт. на 10 рослинах й істотно не 
залежала від виду і норм внесення добрив  
(табл. 2).

Відсоток заселення кущів картоплі жуком 
становив 2,7–3,2% із розрахунку на 10 рос-
лин. Тобто, в цілому у досліді чисельність 
яйцекладок на посадках картоплі була не-
значною.

У фазу бутонізації рослин вивчали ступінь 
ушкодження рослин картоплі колорадським 
жуком (табл. 3).

Як і в попередньому випадку, відсоток 
ушкодження рослин не залежав від удобрен-
ня. Отримані дані свідчать, що ушкодження 
поверхні рослин колорадським жуком ста-
новило лише 1,7–3,0% завдяки здійсненню 
заходів захисту рослин.

Відомо, що забур’яненість посівів сільсько-
господарських культур призводить до значно-
го недобору врожаю. Багаторічні дані свід-

чать, що при середній забур’яненості поля 
врожайність картоплі знижується на 20–25%, 
а при сильній до 40–60%. Пригнічуючи ріст 
і розвиток рослин, бур’яни не лише знижу-
ють урожай картоплі, а й погіршують якість 
бульб.

Одним із завдань досліджень було вивчен-
ня поширення бур’янів при вирощуванні кар-
топлі залежно від удобрення. Серед багато-
річних бур’янів поодиноко траплялися хвощ 
польовий (Eguisetum arvense L.), пирій по-
взучий (Elytrigia repens L.), щавель кінський 
(Rumex confertus).

Озимі та зимуючі бур’яни були представ-
лені такими видами, як волошка синя (Cen-
taurea cyanus L.), грицики звичайні (Capsella 
bursa pastoris L. Medic.), фіалка польова (Viola 
arvensis).

Серед ярих у бур’яновому ценозі перева-
жали галінсога дрібноквіткова (Galinsoga 
par vi flora), лобода біла (Chenopodium album), 
редька дика (Raphanus raphanistrum), куряче 
просо (Anagalis arvensis) (табл. 4).

Кількість бур’янів залежно від застосуван-
ня добрив у цілому по досліду коливалась у 
межах 43–85 шт./м2. Найменша їх кількість 
спостерігалась при внесенні соломи, сидера-

2. Кількість яйцекладок колорадського жука у насадженнях картоплі

Варіант удобрення
Обліки заселення рослин колорадським жуком у фазу бутонізації

чисельність яйцекладок, шт. ступінь заселення кущів жуком, %

Контроль (без добрив) 29 2,9
Солома + сидерати 27 2,7
N45P50K60 29 2,9
Солома + сидерати + N45P50K60 32 3,2
Солома + сидерати + гній + N45P50K60 32 3,2

НІР0,5, шт. 1,6 0,2

3. Ступінь ушкодження рослин картоплі колорадським жуком

Варіант удобрення
Ступінь ушкодження рослин

% бал

Контроль (без добрив) 3,0 1
Солома + сидерати 2,4 1
N45P50K60 2,7 1
Солома + сидерати + N45P50K60 2,4 1
Солома + сидерати + гній + N45P50K60 1,7 1

НІР0,5, % 1,9
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тів, гною та мінеральних добрив — 43 шт./м2 
за рахунок великої біомаси рослин картоплі, 
яка пригнічувала розвиток бур’янів.

Отже, внесення соломи, сидератів, гною 
та мінеральних добрив вказує на позитивну 
їх дію на бур’янову рослинність.
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4. Забур’яненість насаджень картоплі залежно від удобрення

Варіант удобрення
Кількість бур’янів, шт./м2

Сира маса бур’янів, 
г/м2

всього в т. ч. багаторічних

Контроль (без добрив) 85 3 68,8
Солома + сидерати 52 2 115,1
N45P50K60 51 2 91,8
Солома + сидерати + N45P50K60 57 2 91,6
Солома + сидерати + гній + N45P50K60 43 2 89,8

НІР0,5, шт. 30,1 57,8

Господарствам усіх форм власності у зв’яз0 
 ку з гострим дефіцитом органічних і міне-
ральних добрив при вирощуванні картоп-
лі рекомендується застосовувати солому  
3 т/га у поєднанні з сидератами, як аль-

тернативу гною та помірними нормами 
мінеральних добрив N45P50К60, що забезпечує 
отримання високого урожаю бульб за раху- 
нок поліпшення фітосанітарного стану на-
саджень.
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