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Відображено результати дослідів з підзимним висаджуванням картоплі в 

умовах західного Лісостепу України. Вищий урожай ранньої картоплі сорту 

Аріель було отримано висаджуванні восени на глибину 14 см позеленілими 

бульбами – 185 кг з 1 сотої га, що в перерахунку на гектарну площу дорівнює 

18,5 т/га. Вміст крохмалю в порівнянні з контролем висадженим навесні був 

вищий на 2,4 %. 
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Shows the results of experiments with autumn planting potatoes in the western 

steppe of Ukraine. High yield of early potato varieties Ariel received landing fall to a 

depth of 14 cm green with tubers - 185 kg of one hundredth of 1 ha, which in terms of 

hectare area is 18.5 t / ha. The starch content compared to the control planted in 

spring was higher by 2.4%. 
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Картопля – винятково важливий продукт харчування. Цінність картоплі 

визначається високими смаковими якостями та сприятливим для здоров'я 

людини хімічним складом. Рання картопля містить втричі більше вітаміну С, 

ніж та, що перезимувала, і лише в два рази менше, ніж цитрусові. Крім того, 

вона збагачена біофлавоноїдами (вітамін Р), які завдяки антиоксидантним 



властивостям уповільнюють процес старіння організму, знижують ризик 

виникнення раку і серцево-судинних захворювань [1,2]. 

Для отримання врожаю ранньої картоплі її намагаються висаджувати 

якомога раніше і в цьому є певні недоліки: 

− строки її садіння збігаються з посівом ранніх ярих зернових, що 

збільшує навантаження на сільськогосподарську техніку у широко 

спеціалізованих господарствах; 

− садіння картоплі не завжди здійснюється у фізично стиглий грунт, що 

призводить до надмірного його ущільнення і в подальшому викликає зрідження 

насаджень та погіршення технічної якості бульб, а також розвиток 

різноманітних захворювань [2]. 

В Кримському аграрному технологічному університеті були проведені 

досліди з висаджування картоплі у зимові місяці, які показали, що при 

застосовуванні зимових термінів садіння бульб урожайність у відкритому 

ґрунті на 15-18 травня становила 5,0-5,3 т/га, 30 травня-1 червня – 10,9-11,4 

т/га, 15-16 червня – 19,9-20,0 т/га, на 1-2 липня 21,1-21,6 т/га, а при 

використанні укривних матеріалів вона зростала на 0,2-4,6 т/га і достигання 

прискорювалось на 10-14 діб. Цей досвід за бажання можна частково або 

повністю перейняти і в інших південних районах. Для цього необхідно 

правильно врахувати особливості погодно-кліматичних умов конкретного 

регіону, відмічає автор [3]. 

Нами також будо неодноразово помічено, що бульби картоплі, залишені у 

ґрунті восени після збирання, не пошкоджуються низькими температурами і 

раніше починають простати. Рослини з таких бульб стійкіші проти понижених 

температур, хвороб та шкідників, раніше формують врожай, тому було 

вирішено дослідити та розробити на основі проведених досліджень підзимний 

спосіб садіння картоплі в умовах західного Лісостепу України. 

Методика досліджень. Дослід був закладений у СФГ «Серпанок» 

Дубинського району Рівненської області (с. Грядки) у зоні західного Лісостепу 

України на площі 0,12 га. Схема досліду включала наступні варіанти: 1. 



Контроль (висаджування навесні на глибину 10 см); 2. Висаджування восени на 

глибину садіння 8 см; 3. Висаджування восени на глибину садіння 14 см; 4. 

Висаджування восени на глибину садіння 20 см. Варіанти досліду були 

закладені в чотирьох повтореннях.  

Попередник в досліді – озима пшениця. Після збирання попередника 

одразу було проведено лущення стерні в два сліди дисковим лущильником. 

Через три тижні була проведена оранка на глибину 28 см, під яку було внесено 

20 кг фосфору та 30 кг калію. Висаджували картоплю сорту Аріель бульбами 

середньої маси 80 г восени 19.11.2011 року гребеневим способом, та 

позеленілими (не пророщеними) рано навесні при настанні фізичної спілості 

ґрунту.  Навесні було внесено по 15 кг NPK на всій площі дослідної ділянки та 

проведено боронування вздовж рядків для заробки добрив, збереження вологи 

та часткового зменшення глибини загортання бульб, що полегшило її 

проростання. В той же день 10.04 була проведена культивація та садіння 

контролю на глибину 10 см. Під час догляду за картоплею було проведено два 

підгортання та обприскування баковою сумішшю (Тітус 25 г/га, Альто супер 

0,5 л/га, Актара (0,14 кг/га). Збирання врожаю проводили в третій декаді червня.  

Результати досліджень та їх аналіз. Результати проведених досліджень 

засвідчили, що визначну роль для перезимівлі бульб картоплі сорту Аріель має 

глибина посадки бульб. Зокрема, при висаджуванні бульб на глибину 8 см 

перезимувало близько 68 % бульб урожай з цієї ділянки становив 112 кг. При 

глибині висаджування 14 см зійшло близько 92 % бульб і урожай становив 185 

кг. Картопля, висаджена на глибину 20 см дала недружні та запізнілі сходи – 84 

% бульб, урожай склав 146 кг. Контроль, висаджений навесні  пророщеними 

бульбами при оптимальних строках садіння  на глибину 10 см теж дав 

непоганий результат – 98 % схожості та 174 кг з ділянки, але на даному варіанті 

досліду спостерігалась значне ураження рослин фітофторозом. 

Висновки. Найвищий урожай ранньої картоплі сорту Аріель в результаті 

проведених нами досліджень було отримано висаджуванні восени на глибину 

14 см позеленілими бульбами – 185 кг з 1 сотої га, що в перерахунку на 



гектарну площу дорівнює 18,5 т/га. Вміст крохмалю в порівнянні з контролем 

висадженим навесні був вищий на 2,4 %, що пояснюється тим, що бульби 

починають формуватись до настання спеки. Високі температури уповільнюють 

ріст бульб та знижують накопичення в них крохмалю. 

За такою технологією можна вирощувати не лише ранню картоплю, але й 

картоплю пізніх строків достигання, оскільки теоретично період формування 

основної маси бульб та накопичення крохмалю відбуватиметься до настання 

липневої спеки. Розроблену нами технологію вирощування підзимної картоплі 

більш ефективно можна використовувати в південніших районах країни, проте 

навіть в зоні західного Лісостепу вона показала непогані результати. Це також 

може стати новим завданням для сучасної селекції в напрямку створення нових 

холодостійких сортів. 
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