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ВПЛИВ НОРМ І СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ
РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ВЕРМИСТИМ НА УРО Ж АЙНІСТЬ
І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАРТОПЛІ
А н о та ц ія . Стаття присвячена дослідженню впливу різних норм та способів застосування регулятора росту рослин
Вермистим на висоту рослин, кількість стебел у кущі, густоту стояння, врожайність та якість бульб двох сортів картоплі
голандської селекції у виробничих умовах Тернопільської області західного Лісостепу України.
Встановлено, що передсадивна обробка бульб Вермистимом у дозі 8 л/т та дворазове обприскування препаратом
надземної маси рослин картоплі сортів середньостиглого Рокко та середньопізнього Пікассо у фазах бутонізації і цвітіння
за норми 14 л/га підвищили кількість стебел на гектарі порівняно з контролем на 31 та 27 тис. штук, середню масу
бульби, вміст у бульбах сухих речовин і крохмалю, врожайність - відповідно на 29,9 та 8,7, 3,1 та 6,1, 4,3 та 1,5 %,
61,8 та 71,7 ц/га. Незалежно від групи стиглості сортів застосування регулятора росту Вермистим у зазначених нормах і
строках збільшувало продуктивність і поліпшувало якість бульб картоплі.
На основі проведених досліджень обгрунтовано доцільність проведення передсадивної обробки бульб та дворазового
обприскування надземної маси рослин картоплі у фазах бутонізації і цвітіння регулятором росту Вермистим у дозах 8 л/т
та 14 л/га для підвищення продуктивності культури і якості бульб, розроблено спосіб підвищення урожайності картоплі,
який є екологічно безпечним.
К л ю ч о в і сл ова : картопля, регулятор росту Вермистим, урожайність, якість.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ И СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТА ВЕРМИСТИМ НА
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ
А н н о та ц и я . Статья посвящена исследованию влияния различных норм и способов применения регулятора роста
растений Вермистим на высоту растений, количество стеблей в кусте, густоту стояния, урожайность и качество
клубней двух сортов картофеля голландской селекции в производственных условиях Тернопольской области западной
Лесостепи Украины.
Установлено, что передсадивна обработка клубней Вермистимом в дозе 8 л/т и двукратное опрыскивание препаратом
надземной массы растений картофеля сортов сорт Рокко и среднепозднего Пикассо в фазах бутонизации и цветения
при норме 14 л/га повысили количество стеблей на гектаре по сравнению с контролем на 31 и 27 тыс. штук, среднюю
массу клубня, содержание в клубнях сухих веществ и крахмала, урожайность - соответственно на 29,9 и 8,7, 3,1 и
6,1, 4,3 и 1,5 %, 61,8 и 71,7 ц/га. Независимо от группы спелости сортов применение регулятора роста Вермистим в
указанных нормах и сроках увеличивало производительность и улучшало качество клубней картофеля.

На основе проведенных исследований обоснована целесообразность проведения передсадивної обработки клубней и
двукратного опрыскивания надземной массы растений картофеля в фазах бутонизации и цветения регулятором роста
Вермистим в дозах 8 л /т и 14 л/га для повышения продуктивности культуры и качества клубней, разработан способ
повышения урожайности картофеля, который является экологически безопасным.
К л ю ч е в ы е сл о ва : картофель, регулятор роста Вермистим, урожайность, качество.
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INFLUENCE OF NORMS AND METHODS OF PLANT GROWTH REGULATOR VERMYSTYM APPLICATION
ON QUALITY INDICATORS AND PRODUCTIVITY OF POTATO
A b s tra c t. The article investigates the effect o f different norms and m ethods o f plant growth regulator Vermystym application
on plant height, num ber o f stem s in a bush, stand density, yield and quality o f two varieties o f potato tubers.
It is found that pre-planting cultivation o f potato tubers with Vermystym in a dose o f 8 l/t and double spraying o f potato tops
o f m id-season potato variety Roko and m iddle-late potato variety Picasso in periods o f bud-form ation and bloom ing at a rate
o f 14l/ha increased the num ber o f stem s, average potato weight yield, and the content o f dry m atter and starch.
According to the conducted research, an environm entally-friendly potato production gain m ethod is developed.
K eyw ords: potato, plant growth regulator, yield, quality.
П остан овк а п р о б л е м и . Збільшення врожайності та
обсягів виробництва високоякісної картоплі є однією
з актуальних проблем сучасного сільського госпо
дарства [4, 10,13]. Як продовольча культура вона є
високопоживним, смачним та незамінним продуктом
харчування і задовільняє широкі потреби населення. У
бульбах картоплі міститься 26% сухих речовин, з яких
80-85% припадає на крохмаль і близько 9% - на білки.
Варто зазначити, що білки картоплі за властивостями
еквівалентні білкам молока, яєць та яловичини. Картопля
є також важливою технічною і кормовою культурою,
з бульб якої виробляють крохмаль, етиловий спирт,
сировину, з якої виготовляють вітаміни, молочну кислоту,
оцет тощо. В 1 кг бульб міститься близько 840 калорій, а
в 100 г - 10-25 мг аскорбінової кислоти. Поживність 1 кг
картоплі - 0,3 к. од., 16 г перетравного протеїну [10, 13].
В Україні її вирощують на всій території від Лісостепу,
Полісся до Степу на площі, за даними Державної служби
статистики, 1,631 (2000 р.)-1,348 (2014 р.) млн. га.
Більшість господарств країни одержують досить низьку
врожайність картоплі - 122,0 (2000 р.) - 176,4 (2014 р.)
ц/га, що в декілька разів менше потенційних можливостей
зазначеної культури, тому виникла необхідність розробки
заходів щодо збільшення урожайності та покращання
якості бульб [4, 12, 13].
А н а л із о с т а н н іх д о с л ід ж е н ь і п у б л ік а ц ій . В останні
роки в Україні ведеться розробка технологій, спрямова
них на підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур і отримання екологічно безпечної рослинної про
дукції. Важливим фактором підвищення врожайності
картоплі є застосування в картоплярстві елементів біо
логічного землеробства [2, 8, 9]. Вирішити проблему
підвищення продуктивності картоплі можна не лише се
лекційно-генетичними методами, внесенням добрив та
пестицидів, а й застосуванням біостимуляторів росту
рослин, які все більше стають невід'ємними елементами
інтенсивних технологій вирощування сільськогосподар
ських культур [1]. Регулятори росту інтенсифікують про
цеси обміну в рослинах, підвищують їх стійкість до умов
довкілля та хвороб, продуктивність і поліпшують якість
урожаю [3, 7, 11].
Проте широке застосування регуляторів росту сут
тєво обмежується деякими питаннями, які потребують
уточнення: виявлення специфіки дії препаратів залежно
від виду і сорту культури, норм і способів застосування.
Проблема збільшення врожайності та покращання якості
бульб картоплі залежно від норм і способів використання

нових біостимуляторів, зокрема Вермистиму до цього часу
в умовах регіону вивчені недостатньо. У зв'язку з цим,
вирішення проблеми підвищення урожайності картоплі
та поліпшення якості бульб шляхом використання регу
лятора росту рослин Вермистим дозволить розробити ви
робництву рекомендації, які в нинішніх умовах є актуаль
ними і необхідними для аграрного сектору України.
М е то ю статті було встановити вплив норм і способів
обробки рослин картоплі регулятором росту Вермистим на
висоту рослин, кількість стебел у кущі, густоту стояння,
врожайність та якість бульб сортів картоплі голандської
селекції у виробничих умовах Тернопільської області
західного Лісостепу України.
М етодика д о с л ід ж е н н я . Дослідження проводились
у виробничих умовах СФНВГ «Коваль» Гусятинського
району Тернопільської області (західний Лісостеп України)
[12]. Агрохімічні показники ґрунту наступні: рН со
льове - 5,4 (ГОСТ 26483-85); гідролітична кислотність 3,32 мг-екв./100 г ґрунту (ГОСТ 2648-85); сума ввібраних
основ - 20,3 мг-екв./100 г ґрунту (методом Каппена-Гільновіце); гумус - 2,9 % (за Тюріним); гідролізований
азот - 153 (за Корнфілдом); рухомі форми фосфору і
калію - 109 і 125 (за Чіріковим); сірка - 3,0 (ЦІНАО);
бор - 0,81 (за Бергером і Труогу); молібден - 0,07 (за
Гріггу); марганець, кобальт, мідь і цинк - 13,8, 0,15, 0,48
і 1,79 мг/кг ґрунту (методом Крупського і Олександрової
на атомно-абсорбційному спектрофотометрі) [5].
Матеріалом слугували два сорти картоплі голандської
селекції - середньостиглий Рокко та середньопізній Пікассо. Схемою досліду передбачено 4 варіанти для кож
ного сорту. Перший варіант - контроль, бульби картоплі
і рослини не обробляли. У другому, третьому та четвер
тому варіантах перед посадкою обробляли бульби Вермистимом у дозі 8 л/т та позакоренево обприскували
два рази протягом вегетації у фазах бутонізації і цвітіння
Вермистимом у нормах 10, 12 та 14 л/га відповідно.
Протягом вегетаційного періоду проводили феноло
гічні спостереження за рослинами, визначали густоту
стояння рослин, висоту рослин, кількість стебел у кущі
та масу бульб. Вміст крохмалю у бульбах картоплі вста
новлювали поляриметричним методом Евереса, абсо
лютно сухої речовини - шляхом висушування до постій
ної ваги, масу бульби - методом зважування [5]. Статис
тичну обробку результатів дослідження проводили за
Б.О. Доспєховим [6].
О сн о в н і р езультати д о с л ід ж е н н я . Аналіз резу
льтатів агрохімічної характеристики показав, що ґрунти,

на яких проводились дослідження, є слабокислими, се
редньо забезпечені гумусом і легкогідролізованим азо
том, містять підвищений соредньозважений вміст рухо
мих форм фосфору і калію, високий - бору, низький сірки, марганцю, кобальту, міді і цинку.
Реакцією рослинного організму на дію регулятора
росту Вермистим, до складу якого входять гумінові і
фульвокислоти, вітаміни, амінокислоти та специфічні
білкові речовини (НВТ «Відродження) [3], є зміни фізіо
логічних функцій і морфологічних ознак [2], які зумов
люють розвиток вегетативної маси і появу нових органів.
Важливими показниками у формуванні врожаю є стеблоутворююча здатність садивних бульб і формування
стеблостою. Використання регулятора росту позитивно
вплинуло на стеблоутворюючу здатність садивних бульб
обох сортів картоплі. За дії Вермистиму збільшилось
утворення стебел у кущі на 0,3-0,5 штук порівняно з
контролем (табл. 1). Дані таблиці свідчать про те, що
кількість кущів та стебел на гектарі перевищували рівні
рекомендованих норм для даних сортів.
Передсадивна обробка бульб картоплі сорту Рокко
Вермистимом та дворазове обприскування надземної
маси препаратом у фазах бутонізації і цвітіння за норм
12 і 14 л/га у підвищили кількість стебел на гектарі на
24 і 31 тис. штук порівняно з контролем. Аналогічну
закономірність виявлено і у рослин сорту Пікассо. Оче
видно, зростання стеблостою відбулося за рахунок дії
біологічно активних речовин препарату. Найкраще перше
обприскування проводити сумісно з плановою обробкою
картоплі проти колорадського жука, а друге - на початку
цвітіння, одночасно з фітосанітарною обробкою проти
фітофторозу.
Облік урожаю показав (табл. 2), що передсадивна
обробка бульб картоплі Вермистимом при нормі 8 л/т та

дворазове обприскування Вермистимом у фазах бутоні
зації і цвітіння в нормах 12 і 14 л/га підвищили врожай
ність бульб картоплі сортів Рокко порівняно з контролем
на 49,6 і 61,8 ц/га або на 16,9 і 21,0 % , Пікассо - відпо
відно на 61,8 і 71,7 ц/га, або на 19,6 і 22,7 %. У сортів
Рокко в середньому за роки дослідження урожай
ність становила 355,8 ц/га, приріст до контролю склав
61,8 ц/га, сорту Пікассо - 387,7 і 71,7 ц/га відповідно.
Результати досліджень вказують на те, що обробка
бульб та надземних органів рослин регулятором росту
Вермистим позитивно вплинули як на врожай так і якість
бульб обох сортів, які є столового призначення. Біо
хімічний склад бульб є одним з найважливіших показників
харчової цінності картоплі та її кулінарних властивостей.
Незалежно від групи стиглості сортів застосування регу
лятора росту Вермистим у зазначених нормах і строках
збільшувало продуктивність і поліпшувало якість бульб
картоплі.
Істотне збільшення вмісту крохмалю у бульбах кар
топлі сорту Рокко виявлено за передсадивної обробки
бульб у нормі Вермистину 8 л/т та дворазового обприс
кування насаджень у фазах бутонізації та цвітіння по 12 і
14 л/га, що на 2,1 і 4,3% більше порівняно з контролем.
Достовірний приріст вмісту крохмалю у бульбах сорту
Пікассо визначено у всіх дослідних варіантах, що відпо
відно на 0,8, 1,3 і 1,5% вище контролю. Регулятор росту
Вермистим істотно впливав на накопичення у бульбах
картоплі сухих речовин у всіх дослідних варіантах сорту
Рокко та третьому і четвертому - сорту Пікассо.
Результати наших досліджень узгоджуються з даними
Р.В. Ільчук, Л.А. Ільчук [9] стосовно використання регу
лятора росту Вермистим для підвищення врожайності
та якості бульб сортів картоплі різних груп стиглості за
триразового обприскування рослин у нормі 10 л/га.

Таблиця 1
З а л е ж н іс т ь сте б л о с т о ю від о б р о б к и с а д и в н и х б у л ь б і рослин р е гу л я то р о м росту В ер м и сти м ,
сер ед н є за 2 0 1 1-201 4 рр.
В а р іа н т д о сл ід у

К іл ь к ість стебел
у кущ і, шт.

К іл ь к ість кущ ів
на 1 га, тис. шт.

К іл ь к ість стебел
на 1 га, тис. шт.

± д о к он тр ол ю ,
тис. шт.

Контроль (без обробки)

4,2

54,9

230

Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 10 л/га

4,6

55,0

253

23

Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 12 л/га

4,6

55,3

254

24

Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 14 л/га

4,7

55,7

261

31

НІРП5, т/га

0,17

0,46

3,50

Сорт Рокко

С о р т П ік а ссо
Контроль (без обробки)

4,3

54,8

235

Вермистим :
-передсадивна обробка - 8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 10 л/га

4,7

55,1

259

24

Вермистим:
-передсадивна обробка - 8 л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 12 л/га

4,7

55,4

260

25

Вермистим :
-передсадивна обробка - 8 л/т;
-дворазове обприскування у фаах
бутонізації і цвітіння - 14 л/га

4,7

55,8

262

27

НІР05, т/га

0,25

0,65

4,95

Таблиця 2
У р о ж а й н іс т ь та я к іс ть б у л ь б к а р то п л і з а л е ж н о від норм і с п о с о б ів засто су ва н н я В е р м и сти м у
в у м о в а х з а х ід н о го Л іс о с те п у У к р а їн и , се р е д н є за 2 0 1 1-201 4 рр.

%

В м іст
крохмалю ,
%

В м іс т с у х о ї
ре ч ови ни ,
%

Маса
бульби, г

-

16,З4

19,17

З1,1

У р о ж а й н іс т ь , ц /га
В а р іа н т д о сл ід у

сер ед н є

п р и р іст
Сорт Рокко

Контроль (без обробки)

294,0

-

Обробка бульб і рослин
Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 10 л/га

З22,4

28,4

9,7

16,З9

19,65

З5,5

Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 12 л/га

З4З,6

49,6

16,9

16,68

19,66

З8,1

Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 14 л/га

З55,8

61,8

21,0

17,04

19,76

40,4

НІР05, т/га

4,78

0,04

0,08

0,59

Контроль (без обробки)

З16,0

17,11

16,6З

З8,9

С о р т П ік а ссо
-

-

Обробка бульб і рослин
Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 10 л/га

З5З,9

З7,9

12,0

17,24

16,67

40,2

Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 12 л/га

З77,8

61,8

19,6

17,З4

17,19

40,7

Вермистим:
-передсадивна обробка -8л/т;
-дворазове обприскування у фазах
бутонізації і цвітіння - 14 л/га

З87,7

71,7

22,7

17,З7

17,65

42,З

НІР05, т/га

6,76

0,05

0,11

0,84

Варто зазначити, що на врожайність культури впливає
маса окремих бульб. Дослідження показали, що перед
садивна обробка бульб та дворазове обприскування
вегетуючих рослин у фазах бутонізації та цвітіння вище
зазначеними нормами Вермистиму істотніше впливали на
масу однієї бульби сорту Рокко порівняно з аналогічним
показником сорту Пікассо.
За дії Вермистиму маса бульби картоплі дослідних
варіантів сортів Рокко зросла на 14,1 22,5 та 29,9%,
Пікассо - 3,3, 4,6 та 8,7 % порівняно з необробленими
рослинами контрольного варіанту. Це пояснюється тим,
що показники вмісту крохмалю і сухої речовини є біоло
гічними ознаками сорту.
В исн овки. У дослідженні проведено теоретичне уза
гальнення та нове вирішення проблеми формування
продуктивності і якості урожаю картоплі шляхом засто
сування екологічно безпечного регулятора росту Вер
мистим. На основі проведених експериментальних до
сліджень і отриманих результатів встановлено, що най
ефективнішим способом підвищення урожайності кар
топлі і поліпшення якості її бульб є передсадивна оброб
ка їх регулятором росту Вермистим у нормі 8 л/т та об
прискування рослин у період вегетації при нормі 14 л/га
двічі, причому перший раз - у фазі бутонізації, а другий цвітіння.
Використання вище зазначеного способу дозволить
значно підвищити урожайність картоплі, поліпшити її
якість, завдяки високому вмісту сухих речовин і крох
малю, що забезпечують потребу людини в поживних еле
ментах, також сприятиме біологізації землеробства.
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