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Вступ. Картопля є важливою продоволь-
чою культурою зони Полісся, яка протягом 
своєї вегетації потребує значної кількості по-
живних речовин [1]. 

В альтернативному землеробстві органічні 
добрива займають одне з провідних місць 
щодо забезпечення ґрунту енергетичним ма-
теріалом, а отже, у збереженні продуктивної 
здатності ґрунту та забезпеченні рослин по-
живними речовинами[2]. 

Високий приріст урожаю картоплі в усіх 
ґрунтово-кліматичних зонах Полісся, на фоні 
органічних забезпечують мінеральні добрива. 
Найбільший приріст урожаю забезпечується 
внесенням повного мінерального добрива. Але 
за умов гострого дефіциту мінеральних добрив 
та різкого зменшення обсягів застосування ор-
ганічних добрив необхідна оптимізація міне-
рального живлення культур у польовій сівоз-
міні, що вимагає додаткових досліджень [3]. 

Постановка проблеми.На легких дерново-
підзолистих ґрунтах вирощування картоплі є 
неефективним без внесення мінеральних та 
органічних добрив, а низький рівень вмісту в 
цих ґрунтах рухомих форм елементів живлення 
та сприятливі кліматичні умови обумовлюють 

ефективне використання добрив культурою. 
Тому в  якості джерела поживних елементів, не-
обхідних для отримання сталих врожаїв карто-
плі з високими якісними показниками (вмістом 
крохмалю, аскорбінової кислоти, сухої речови-
ни) можуть бути використані як органічні (гній, 
різні компости, сидерати та ін.), так і мінералні 
добрива [5]. Максимальна ефективність добрив 
проявляється лише тоді, коли їх застосовують 
у кількості, яка забезпечує оптимальні умови 
живлення рослин [3]. Причому більш ефектив-
ною є дія добрив при комплексному внесенні 
органічних і мінеральних добрив [2].

Особливу цінність у підвищенні врожаїв 
та покращенні смакових якостей бульб ма-
ють органічні добрива. Легкі піщані ґрунти 
стають більш буферними, зв’язаними, набу-
вають підвищеної поглинальної здатності, 
краще утримують в орному шарі поживні ре-
човини та воду [4]. У дослідженнях зарубіж-
них вчених [6] вказується, що гній підвищує 
врожайність картоплі на 51- 55 ц/га.Тому 
нами на базі науково-дослідного стаціонару, 
розміщеного в Черняхівському районі Жи-
томирської області (поблизу с. В. Горбаша) 
в п’ятипільній короткоротаційній сівозміні 
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був закладений дослід щодо вивчення впливу 
мікродобрив на якісні та кількісні показники 
вирощуваних сільськогосподарських культур.

Мета досліджень.На фоні органічних та 
мінеральних добрив дослідити вплив мікро-
добрив та біопрепаратів на врожай картоплі.

Методика досліджень. Дослідження про-
водились в п’ятипільній короткоротаційній 
сівозміні на ясно-сірих лісових ґрунтах, що 
характеризуються низькою забезпеченістю 
гумусу, слабо-кислою реакцією ґрунту та 
низькою забезпеченістю основними елемен-
тами живлення.

Схемою досліду передбачалось вивчення 6 
варіантів удобрення в поєднанні з 4 видами 
мікродобрив та 1 біопрепаратом.

Повторність досліду триразова. Площа 
посівної ділянки 130 м2 (4,7х27,6); площа 
облікової ділянки 110 м2 (4х27,6); ширина 
захисної смуги 2 м; ширина коридорів між 
полями сівозміни 2 м.  

Нами були використані такі препарати: 
Мочевин-К1, Мочевин-К2, Д-2, Гумат, Трихо-
дермін. Сорт картоплі «Беллароса».

Результати досліджень. За результатами 
польових досліджень 2014-2015 років було 
відмічено позитивний вплив усіх препаратів 

на підвищення продуктивності картоплі, од-
нак ефективність кожного із них була різною.

Розглядаючи  біологічний контроль у систе-
мі удобрення (рис.1), слід відмітити, що найви-
щі показники врожайності картоплі за 2014 рік 
спостерігалися при використанні мікродобрив 
Гумат, Мочевин-К1 та Д-2, які відповідно стано-
вили 35,7 т/га, 35,5 т/га, 34,2 т/га. Показники 
двох інших (Мочевин Д-2,  триходермін) пре-
паратів були майже однаковими і коливалися 
в межах 31,4 т/га, що значно перевищує по-
казники абсолютного контролю. 

При органічній системі (гній 50 т/га) 
використання всіх препаратів позитивно 
вплинуло на продуктивність картоплі, але 
найвища урожайність спостерігалась при 
використанні Мочевин-К1, Мочевин-К2 та 
Триходерміну, які відповідно становили 38,1 
т/га, 36,3 т/га, 34,1 т/га. Дія інших препа-
ратів була нижчою в порівнянні з іншими 
препаратами і варіювала в межах 32 т/га, але 
перевищувала показники контролю.

Аналізуючи органо-мінеральну систему – 
(50 : 50), слід відмітити, що спостерігається 
чітка тенденція щодо збільшення врожайнос-
ті усіх препаратів, окрім Гумату, показники 
якого є нижчими від контролю, але в порів-

Рис. 1. Урожайність картоплі сорту «Беллароса» за 2014 рік
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нянні з абсолютним контролем цей показ-
ник є досить високим і становить 31,1 т/га. 
Найвищою є врожайність при використанні 
Мочевин-К1 – 40,5 т/га та Мочевин-К2 – 38,7 
т/га. Показники врожайності інших препа-
ратів є майже однаковими і коливаються в 
діапазоні 34,4 т/га.

При органо-мінеральній системі (75:25) 
найвища врожайність спостерігалася при ви-
користанні Мочевин-К2 – 37,7 т/га та Три-
ходерміну й Мочевин-К1, показники  яких 
були практично однаковими і коливались в 
межах – 34,8 т/га. Дія двох інших препаратів 
була нижчою і врожай знаходився в межах 
30,4-31,1 т/га.

Характеризуючи органічну систему (сиде-
рати – 12 т/га), слід відмітити, що найвища 
урожайність спостерігалася при викорис-
танні Триходерміну та Мочевин-К1, за яких 
показники відповідно становили 40,1 т/га 
та 37,4 т/га. Дія інших препаратів була ниж-
чою в порівнянні з іншими препаратами та 
контролем і варіювала в межах 25,5 т/га, але 
в порівнянні з абсолютним контролем, їхні 
показники є значними.

При мінеральній системі (N50P40K70) 
кращою була дія Мочевин-К1 та Мочевин-К2, 

показники яких варіювали в межах 36,9 т/
га. Дещо гірше проявилася дія Д-2 та Трихо-
дерміну, в порівнянні з контролем, при яких 
врожайність становила відповідно 28,3 т/га 
та 31,7 т/га, але в порівнянні з абсолютним 
контролем, їхні показники є досить високими.

Аналізуючи результати, отримані за 2015 
рік (рис. 2.), слід відмітити, що при біоло-
гічному контролі спостерігалось зростання 
врожайності картоплі при використанні всіх 
препаратів у порівнянні з абсолютним контр-
олем, однак найвищі показники врожайності 
були при використанні Гумату 34,2 т/га.

За органічної системи (гній 50 т/га) най-
кращі показники урожайності спостерігались 
при використанні Мочевин-К1, Мочевин-К2, 
де показники були практично рівнозначними 
та становили 37,8 т/га. Дія інших препаратів 
була нижчою і варіювала в межах 28,7 -32,1 
т/га врожайності.

При органо-мінеральній системі – (50 : 
50) також показники врожайності за усіх 
препаратів були вищими за контрольні, але 
найвищу врожайність отримано з такими 
препаратами як: Мочевин-К2 – 37,4 т/га і 
Мочевин-К1 – 34,7 т/га. Дія інших препаратів 
коливалась в діапазоні 30,9 -33,3 т/га. 

Рис. 2. Урожайність картоплі сорту «Беллароса» за 2015 рік
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Характеризуючи органо-мінеральну систе-
му (75:25), слід відмітити, що використання 
всіх препаратів позитивно вплинуло на про-
дуктивність досліджуваної культури та най-
кращі показники врожайності спостерігалися 
при використанні Мочевин-К2 – 36,4 т/га,  
Триходермін – 34,7 т/га,  Мочевин-К1 –  
33,3 т/га. 

При органічній системі (сидерати – 12 
т/га) найвища врожайність спостерігалася 
при використанні Мочевин-К1 – 36,5 т/га. 
Дія інших препаратів була практично рівно-
значною і коливалася в межах 30 – 31,5 т/га. 
Дещо нижчою в порівнянні з контролем була 
врожайність мікродобрива Гумат – 23,6 т/га, 
але в порівнянні з абсолютним контролем цей 
показник є значним.

Ана лізуючи мінера льну сис тему 
(N50P40K70), слід відмітити, що використання 
майже усіх препаратів, окрім Триходерміну, по-
зитивно вплинуло на продуктивність досліджу-
ваної культури, урожайність на використаних 
препаратах коливалась від 31,4 до 36,6 т/га. 

Порівнюючи врожай на контрольних варі-
антах за різних систем удобрення з абсолют-
ним контролем, слід відмітити, що показники 
на них були  вищими за показники абсолют-
ного контролю. Так, найвищі показники вро-
жайності спостерігалися за органічної сис-
теми (гній 50 т/га) – 32 т/га та мінеральної 
системи (N50P40K70)– 30,1 т/га. При інших 
системах удобрення показники на контроль-
них варіантах були практично рівнозначними 
і коливалися в межах 26,3 – 28,9 т/га.

Аналізуючи систему удобрення – біоло-
гічний контроль в розрізі 2 років досліджень 
(2014-2015 рр.), слід відмітити, що протягом 
цього періоду на даній системі удобрення всі 
препарати показали досить високі результати 
урожайності.

При органічній системі (гній 50 т/га) спо-
стерігалось також зростання врожайності за 
усіх препаратів, дещо нижчими були показ-
ники за внесення біопрепарату Триходермін 
та мікродобрива Гумат за 2015 рік. 

Порівнюючи органо-мінеральну систему 
(50:50) за 2 роки досліджень, слід відмітити, 
що Гумат показав найнижчу врожайність в 
порівнянні з іншими препаратами. За весь 
період досліджень найвищі показники вро-
жайності спостерігались при використанні 
Мочевин-К1 – 40,5 т/га в 2014 році.

За органо-мінеральної системи (75:25) по-
казники врожайності при застосуванні  усіх 
препаратів були досить високими і коливалися 
в межах від 29,9 т/га до 37,7 т/га.

Розглядаючи органічну (сидерати 12 т/га) 
систему удобрення за період 2014-2015 рр., слід 
відмітити, що зниження врожайності спостері-
галось при використанні мікродобрива Гумат 
за два роки досліджень та Д-2 за 2014 рік. 

При мінеральній системі удобрення 
(N50P40K70) зниження врожайності відмі-
чалось при використанні Д-2 за 2014 рік та 
Триходерміну за 2015 рік. Врожайність при 
застосуванні інших препаратів значно пере-
вищувала врожай на контролі та коливалась 
в межах від 31,43 до 36,9 т/га.

Використання біопрепаратів Мочевин-К1, 
Мочевин-К2, Д-2, Гумат, Триходермін і мікро-
добрив в поєднанні з різними системами удо-
брення при вирощуванні картоплі засвідчили 
про їх досить високу ефективність.

Подальші наші дослідження дадуть змогу оці-
нити можливість формування урожаю картоплі 
при різних системах удобрення, а отже сприяти-
муть прогнозуванню урожайності в залежності 
від систем удобрення та кліматичних умов.
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