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Постановка проблеми. Картопля є однією 
з небагатьох сільськогосподарських культур, 
яка розмножується вегетативним способом – 

бульбами. Особливість їх росту й розвитку в 
кущі полягає в тому, що вони формуються дов-
гий час і піддаються дії чинників зовнішнього 
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За географічним поширенням та обсягами споживання картопля займає 
одне з провідних місць у структурі продовольчої продукції в Україні. Значною 
мірою використовується і як фураж у тваринництві. За універсальністю викори-
стання у різних галузях народного господарства з картоплею не може зрівнятися 
жодна сільськогосподарська культура. Велике значення мають бульби картоплі 
як сировина для виробництва крохмалю, цукру, патоки, спирту, глюкози тощо.

Значне скорочення товарного виробництва продовольчої картоплі у 
господарствах пов’язане з розв’язанням цілого комплексу важливих питань, 
зокрема питань насінництва, агротехніки вирощування, застосування висо-
коефективних пестицидів, наявність сільськогосподарської техніки та мате-
ріально-технічне забезпечення.

Складна екологічна й енергетична ситуація, яка складається в сільсько-
му господарстві, доводить, що отримувати високі й сталі врожаї усіх культур 
можна лише за наявності у виробництві сортів, адаптованих до різних ґрун-
тово-кліматичних умов. 

Сорт є одним із важливих чинників стабільності урожайності та ос-
новних засобів сільськогосподарського виробництва. Сорт як генотип або 
сукупність дуже близьких генотипів існує в конкретному середовищі і вза-
ємодіє з ним, зіштовхуючись зі складними сполученням, інтенсивністю і 
часом прояву, абіотичними і біотичними чинниками. Крім того, встановлю-
ється зв’язок сорт–середовище, який впливає на формування та прояв мор-
фологічних, господарських і біологічних ознак.

Метою досліджень було вивчення росту, розвитку та врожайності ран-
ньостиглих сортів картоплі в Правобережному Лісостепу України.

У статті наведено дані досліджень щодо вирощування ранньостиглих сор-
тів картоплі. Досліджено схожість та виживаність рослин картоплі, яка ста-
новила відповідно в сорту Скарбниця 89,5 та 87,3 %, Щедрик – 90,2 та 88,7 %, 
Дніпрянка – 88,6 та 86,5 %; пораховано кількість утворених стебел на одну 
рослину, яка становить 3,3 шт. – у сорту Скарбниця, 3,6 шт. – Щедрик та 2,7 шт. – 
у сорту Дніпрянка. Показано динаміку наростання маси та фракційний склад 
бульб картоплі. В середньому за роки досліджень маса бульб з куща найвищою 
була у сорту Щедрик і становила 616,2 г, дещо менші показники були у сортів 
Скарбниця (484,5 г) та Дніпрянка (397,8 г). Встановлено, що найвищу врожай-
ність картоплі в досліді мав сорт Щедрик – 250,3 ц/га, у сортів Скарбниця та 
Дніпрянка врожайність становила 210,0 та 201,2 ц/га відповідно.

Ключові слова: картопля, сорти, виживання рослин, маса бульб, 
продуктивність.
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середовища, а саме: світла, тепла, повітря, во-
ди і живлення. За оптимального їх сполучення 
під кущем зав’язується велика кількість бульб, 
які досягають значної маси і здатні на відтво-
рення високого врожаю в наступному році. За 
несприятливих умов, особливо високих темпе-
ратур і низької вологості повітря й ґрунту, на-
копичується невелика кількість дрібних бульб, 
що мають дуже низькі відтворні властивості.

Іншою особливістю картоплі є наявність у 
неї соковитих стебел, листя і, особливо, бульб, 
в яких містяться розчинені цукри, амінокисло-
ти, вітаміни, ферменти та інші поживні речо-
вини, що легкодоступні для грибів, бактерій, 
вірусів, інших мікроорганізмів. Ці відмінності 
пояснюють причини відносно швидкої втрати 
картоплею продуктивності за її репродукуван-
ня в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Проблему зниження продуктивності кар-
топлі можливо вирішити через упровадження
нових високоврожайних, вірусостійких та 
стресостійких сортів та періодичне оновлення 
садивного матеріалу, що є головною передумо-
вою отримання високих урожаїв доброї якості, 
а значить і доходів. 

Аналіз останніх досліджень. Картопля 
– одна з найпоширеніших сільськогоспо-
дарських культур у світі. В Україні картопля 
– продукт повсякденного харчування і сиро-
вина для переробної промисловості. Для біль-
шості населення за умов самозабезпечення 
вона становить основу продовольчої безпеки 
[3, 4, 14, 15, 16]. 

Для одержання високих урожаїв ранньої 
картоплі велике значення має вдало підібраний 
сорт, способи передсадивної підготовки бульб 
і умови вирощування, що дає можливість мак-
симально використати ґрунтові і погодні умо-
ви зони, забезпечити найвищу продуктивність 
[5, 9, 10].

Значна кількість дослідників вважає, що в 
сучасному землеробстві саме сорт є самостій-
ним засобом підвищення врожайності і поряд 
з технологією має велике, а іноді й вирішальне 
значення [1, 2, 6, 11, 12, 13].

М.М. Максимович вважав, що на продук-
тивні та насінні якості бульб впливають усі 
чинники зовнішніх умов, зокрема зберігання і 
збирання врожаю [7].

Метою дослідження було вивчення росту, 
розвитку та врожайності ранньостиглих сортів 
картоплі в Правобережному Лісостепу України.

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проводили у 2016–2018 рр. у зоні не-
стійкого зволоження в умовах Навчальнo-ви-
робничого центру (НВЦ) Білоцерківського 
НАУ. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем ти-

повий малогумусний крупнопилувато-серед-
ньосуглинкового гранулометричного складу. 
Метеорологічні умови в роки проведення до-
сліджень були сприятливими для вирощування 
картоплі в умовах Правобережного Лісостепу 
України (НВЦ БНАУ).

Дослід закладається за методом система-
тичних повторювань: в кожному повторенні 
варіанти досліду розміщують по ділянках по-
слідовно. Повторність досліду – чотириразова. 
Площа ділянки – 32 м2, облікової – 25 м2. У 
досліді вивчали сорти Скарбниця (контроль), 
Щедрик, Дніпрянка.

Скарбниця. Сорт ранньостиглий, столово-
го призначення, високостійкий до механічних 
пошкоджень; бульби вирівняні та однорідні, 
придатний для вирощування на всіх типах 
грунтів.

Урожайність: на 45-ту добу після сходів – 
160 ц/га, в кінці вегетації – до 450 ц/га. Вміст 
крохмалю – 15–16 %. Споживчі якості: смакові 
якості – 8,3 бала, підвищений вміст каротиної-
дів, бульби не розварюються. 

Стійкість проти хвороб: стійкий проти зви-
чайного патотипу раку, відносно стійкий проти 
фітофторозу (листків), середньостійкий проти 
кільцевої і мокрої бактеріальної гнилей, іржавої 
плямистості бульб, сухої фузаріозної гнилі. 

Морфологічні ознаки: бульби овальні, з 
неглибокими вічками, кремові, м’якуш світ-
ло-жовтий. 

Рекомендовані зони вирощування: Полісся, 
Лісостеп, Степ. Створений в Інституті карто-
плярства НААН.

Щедрик. Сорт ранньостиглий, столового 
призначення, висока товарність бульб, висока 
польова стійкість до вірусних хвороб, відносна 
стійкість проти колорадського жука, придат-
ний для вирощування на всіх типах грунтів, 
посухостійкий.

Урожайність: 180 ц/га – на 40–45-ту добу 
після сходів, до 600 т/га – в кінці вегетації. 
Вміст крохмалю – 13,0–14,0 %. Споживчі яко-
сті – 7,8 бала.

Стійкість проти хвороб: стійкий до звичай-
ного і двох агресивних патотипів раку, віднос-
но стійкий до вірусних та бактеріальних хво-
роб, фітофторозу, колорадського жука. 

Морфологічні ознаки: бульби округлі, жов-
ті, м’якуш білий, квітки білі.

Рекомендовані зони вирощування: Полісся, 
Лісостеп, Степ. Створений в Інституті карто-
плярства НААН.

Дніпрянка. Ранній сорт картоплі столового 
призначення. Посухостійкий. 

Урожайність: 170 ц/га – на 40–45-ту добу 
після сходів, до 450 т/га – в кінці вегетації. 
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Вміст крохмалю – 14,0–15,0 %. Споживчі яко-
сті – 4,4 бала.

Стійкість проти хвороб: стійкий до раку та 
картопляної нематоди; стійкий проти фітофто-
розу та кільцевої гнилі.

Морфологічні ознаки: бульби короткоо-
вальні, жовті, вічка поверхневі, м’якуш світ-
ло-жовтий, після кулінарної обробки колір не 
змінюється, смакові якості добрі, квітки черво-
но-фіолетові.

Рекомендовані зони вирощування: Полісся, 
Лісостеп, Степ. Створений в Інституті карто-
плярства НААН.

Під час досліджень проводили обліки, спо-
стереження та аналізи – згідно з методичними 
рекомендаціями щодо проведення досліджень 
із картоплею [8].

Облік густоти насаджень після сходів та пе-
ред збиранням картоплі проводили суцільним 
підрахунком кількості рослин картоплі на облі-
кових ділянках. Під час обліку густоти стояння 
рослин картоплі підраховували кількість кущів 
і стебел в тисячах штук на гектарну площу.

Накопичення бульб у кущі вивчали в дина-
міці впродовж вегетації. В кожному повторенні 
зразок складався з 8 кущів, а в чотирьох повто-
реннях сорту – з 32. Перше підкопування усіх 
сортів проводили через 60–65 діб після садін-
ня. Кожний наступний зразок беруть через 10 
діб після попереднього. Всього до закінчення 
вегетації сорту передбачено відібрати 6 зраз-
ків. У пробах визначали масу і кількість усіх 
бульб за фракціями.

Облік урожаю проводили ваговим методом 
поділяночно. Спочатку збирали картоплю із 
захисних ділянок, виключок. Після цього під-
раховували кількість кущів картоплі на облі-
ковій площі ділянки. Потім для обліку якості 
урожаю відбирали середню пробу з кожної ді-
лянки, викопуючи по діагоналі 20 кущів. Об-
лікову ділянку збирають суцільним методом, 
весь урожай кожної ділянки зважують окремо. 

Структуру і товарність урожаю визначали 
ваговим методом. Проби бульб, узяті з діля-
нок, розділяли на фракції – дрібні (менше 25 
г), середні (від 26 до 80 г) і великі (більше 80 г). 
Визначали кількість і масу бульб кожної фрак-
ції. Товарність урожаю визначали масою всіх 
бульб більше 25 г, виражених у відсотках від 
загального врожаю.

Результати дослідження. У бульбах кар-
топлі закладені великі потенційні можливості. 
Лише незначна частина їх реалізується за вико-
ристання бульб як посадкового матеріалу. Під-
вищення стеблоутворюючої здатності бульб 
дає змогу скоротити густоту садіння і має ве-
лике економічне значення.

Кількість паростків, що з’являються на 
бульбі, залежить від фізіологічної стадії, в якій 
розпочинається проростання. На молодій буль-
бі, яка лише виходить із стану спокою, проро-
стає лише одна брунька, за виламування цього 
паростка почнуть проростати інші. Якщо кіль-
ка разів обламати паростки, то бульба втрачає 
здатність до проростання. Керувати розвитком 
паростків можна також регулюванням умов 
зберігання та передсадивної підготовки бульб. 
Якщо їх зберігають за температури 3–5 °С, то 
бруньки не проростають. Якщо за тиждень до 
садіння температуру підвищити до 18–20 °С, 
відбувається бурхливий ріст усіх бруньок, а 
верхівкове домінування не встигає проявитись.

Валова врожайність залежить від величини 
кожного головного стебла, від числа таких сте-
бел на окремій рослині і від кількості рослин 
на одиницю площі.

На показник польової схожості, окрім ґрун-
тово-кліматичних та інших чинників, значною 
мірою впливали особливості досліджуваних сор-
тів. Найбільшим цей показник виявився у сорту 
Щедрик – 90,2 %, а найнижчим у сорту Дніпрян-
ка – 88,6 % (табл. 1). Показники схожості у сор-
ту-контролю були середніми – 89,5 %.

Таблиця 1 – Вплив сорту на схожість та виживання 
рослин картоплі, (середнє за 2016–2018 рр.)

Показник

Схожість, % 89,5 90,2 88,6

Кількість рослин на 
1 га у фазі повних 
сходів, тис. шт./га

49,2 49,6 48,7

Виживання, % 87,3 88,7 86,5

Кількість рослин на 
1 га у фазу початку 
дозрівання, тис. шт./
га у % до густоти 
садіння

43,0/78,1 44,0/80,0 42,2/76,6

У процесі подальшого росту та розвитку 
рослин можливе зрідження густоти насаджень 
картоплі від пошкоджень шкідниками, хво-
робами, робочими органами механічних при-
строїв, сортових прополювань тощо.

У цьому випадку загибель (зрідження) наса-
джень картоплі залежно від сорту становила від 
1,2 до 2,1 %. Найбільший відсоток виживання 
рослин було встановлено у сорту Щедрик.

Однак густота насаджень лише певною мі-
рою характеризує урожайність агрофітоценозу. 
Більш об’єктивним і вирішальним у формуван-
ні врожайності є показник кількості стебел на 
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одиниці площі. Продуктивність однієї рослини 
є синтезованою величиною, яка визначаєть-
ся індивідуальною продуктивністю кожного 
окремого стебла.

Найвищу густоту – 158 тис. стебел/га – бу-
ло отримано у сорту Щедрик з середньою кіль-
кістю 3,6 стебел на одну рослину. Найменшу 
кількість стебел – 2,7 шт. на одну рослину – ви-
явлено у сорту Дніпрянка, що забезпечило 113 
тис. стебел/га. У сорту Скарбниця (контролю) 
встановлено в середньому 3,3 стебел на одну 
рослину, або 141 тис. стебел/га (табл. 2).

Отже, середня кількість стебел на 1 рослині 
залежала від сорту і коливалась в межах від 2,7 
до 3,6 шт., що зі свого боку вплинуло на кінце-
ву густоту стеблостою, що коливалася в межах 
від 113,81 тис. стебел/га у сорту Дніпрянка до 
158,41 тис. стебел/га у сорту Щедрик.

Приріст урожаю бульб картоплі також зале-
жав від сортових особливостей. За отримани-
ми результатами проведених підкопок видно, 
що на початку обліків найменшу врожайність 
мав сорт Скарбниця (контроль). Сорт Щедрик 
мав дещо вищі показники урожайності – 120,8 
ц/га. Найвищі показники мав сорт Дніпрянка – 
135,3 ц/га (рис. 1).

У результаті проведення наступних облі-
ків динаміка накопичення урожаю сорту Ще-
дрик збільшилась та стала перевищувати сорт 
Скарбниця (контроль) та сорт Дніпрянка. Вже 

за другого обліку врожай сорту Щедрик стано-
вив 161,4 ц/га, тимчасом у сортів Скарбниця 
та Дніпрянка він був на рівні 106,4 та 158,8 ц/
га відповідно. Під час подальших обліків тен-
денція не змінювалась, і за останнього – уро-
жайність цього сорту становила 246 ц/га. У ди-
наміці накопичення урожаю сортом Дніпрянка 
було вищим, порівняно з сортом-контролем 
упродовж перших двох підкопок. Починаю-
чи з п’ятої підкопки, урожайність цього сорту 
зменшилась порівняно з сортом-контролем і 
становила 196 ц/га, що було менше показни-
ків сорту-контролю на 10 ц/га. За останнього 
обліку ця тенденція не змінювалась, і різниця 
становила 10 ц/га.

Загальна урожайність насаджень картоплі є 
інтегрованим показником елементів її структу-
ри. У зв’язку з цим у дослідженнях також ви-
значали індивідуальну продуктивність рослин 
картоплі (табл. 3).

За даними таблиці 3, середня маса бульб з 
1 куща була різною залежно від сорту. Так, у 
сорту Щедрик з одного куща маса бульб стано-
вила 616,2 г. 

Середня кількість товарних бульб (більше 
25 г) з однієї рослини також була різною залеж-

но від сорту – від 6,3 шт. у сорту Щедрик до 
4,5 шт. у сорту Дніпрянка.

У досліджуваних сортів також була різною 
індивідуальна продуктивність одного стебла, 

Таблиця 2 – Вплив сорту на стеблоутворюючу здатність рослин картоплі, (середнє за 2016–2018 рр.)

Показник Скарбниця (контроль) Щедрик Дніпрянка

Кількість стебел на 1 га, тис. шт. 141,8 158,4 113,8

Середня кількість стебел на 1 рослину, шт. 3,3 3,6 2,7

Рис 1. Динаміка накопичення врожаю бульб, (середнє 2016-2018 рр.).
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яка коливалася в межах від 1,6 до 1,9 шт. то-
варних бульб.

Під час вирощування картоплі важливим 
показником, який більшою мірою характе-
ризує показники якості бульб, є відсоток то-
варних бульб. До таких фракцій належать усі 
бульби масою понад 25 г. За визначення фрак-
ційного складу насіннєвих бульб їх розділяли 
на 4 фракції і після зважування визначали від-
сотковий показник кожної з них (табл. 4).

Спостерігається значна залежність фрак-
ційного складу бульб від сорту картоплі. По-
мітна тенденція до зменшення вмісту в загаль-
ній масі бульб масою понад 80 г у сорту Дні-
прянка. Цей показник становив 29,5 %. Дещо 
інші показники у цього сорту за кількістю бульб 
масою від 25 до 80 г, їх частка в загальному вро-
жаї становить в середньому 16,3 та 16,6 %. Най-
вищою часткою крупних бульб (понад 80 г) ха-
рактеризувався сорт Щедрик (33,3 %).

Найвищий відсоток бульб масою від 25 
до 80 г було виявлено у сорту Скарбниця (кон-
троль) – 37,3 %.

За визначення товарності бульб картоплі 
враховували ті, що були масою понад 25 г. Най-
вищий вихід товарних бульб (66,7 %) було от-
римано у сорту Щедрик. 

Співвідношення фракцій насіннєвого ма-
теріалу є лише відносним показником, а тому 
повніше можливо охарактеризувати урожай-
ність насаджень картоплі, проаналізувавши її 
показники (рис. 2). 

За роки проведення досліджень загальна 
урожайність випробовуваних сортів колива-
лась у межах 201,2–250,3 ц/га. Найвищу вро-
жайність мав сорт Щедрик – 250,3 ц/га, що ста-
новило + 40,3 ц/га до контролю.

Сорт Скарбниця (контроль) мав дещо 
нижчі показники врожайності – 210 ц/га. 
Найнижчу врожайність мав сорт Дніпрянка 

– 201,2 ц/га (на 8,7 ц/га нижче сорту Скарб-
ниця).

Обговорення. Картопля в Україні є однією 
з основних продовольчих культур, її вважають 
другим хлібом. Бульби картоплі споживають у 
їжу впродовж усього року. Ця культура за біоло-
гічними особливостями є однією з високопро-
дуктивних, урожайність бульб може сягати 100 т/
га і більше. За валовим виробництвом картоплі у 
світі Україна займає четверте місце після Китаю, 

Росії та Індії, однак врожайність бульб у нашій 
державі залишається низькою. Це зумовлює не-
обхідність розробки і вдосконалення елементів 
технології вирощування картоплі для кожної 
конкретної зони, залежно від ґрунтово-кліматич-
них умов, з метою істотного підвищення врожай-
ності бульб за збереження високих показників їх 
якості та родючості ґрунту [17].

Отже, основною причиною низької про-
дуктивності картоплі є недостатньо вивчені 
біологічні особливості сортових можливостей 
картоплі, їх адаптація до зовнішніх умов ви-
рощування, та недосконало вивчені елементи 
технології вирощування в певній зоні.

Висновки. Встановлено, що висока польо-
ва схожість (90,2 %) та виживаність рослин 
(88,7 %) спостерігається у сорту Щедрик, у ін-
ших сортів ці показники були дещо меншими: 
Скарбниця – 89,5 та 87,3 %, Дніпрянка – 88,6 
та 86,5 % відповідно.

Визначено, що середня маса бульб з куща у 
сорту Щедрик становила 616,2 г, Скарбниця – 
484,5 г та у сорту Дніпрянка – 397,8 г. Середня 
кількість бульб з куща відповідно становила 
6,3; 5,6 та 4,5 шт.

Досліджено, що найвищу інтенсивність 
приросту та врожайність (250,3 ц/га) мав 
сорт Щедрик. Урожайність сорту Скарбниця 
(контроль) становила 210 ц/га, Дніпрянка – 
201,2 ц/га.

Таблиця 3 – Вплив особливостей сорту на продуктивність рослин, (середнє за 2016-2018 рр.)

Сорти
Середня маса бульб 

з 1 куща, г
Середня кількість товарних 

бульб з куща, шт.
Середня кількість товарних 

бульб на 1 стеблі, шт.

Скарбниця (контроль) 484,5 5,6 1,6

Щедрик 616,2 6,3 1,9

Дніпрянка 397,8 4,5 1,7

Таблиця 4 – Фракційний склад бульб залежно від сорту, (середнє за 2016–2018 рр.)

Сорти
Фракції бульб за масою, % Товарність 

врожаю, %До 25 г 25-50 г 50-80 г > 80 г

Скарбниця (контроль) 33,6 19,2 18,1 29,2 66,4

Щедрик 33,3 18,7 14,7 33,3 66,7

Дніпрянка 37,6 16,3 16,6 29,5 62,4
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Дані досліджень мають не лише практичний, 
а й науковий інтерес і будуть використані для 
розширення характеристики вивчених сортів. Усі 
вивчені сорти мають порівняно високі показники 
продуктивності і рекомендовані до вирощування 
в зоні Правобережного Лісостепу України.
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Продуктивность картофеля в зависимости от 
сортовых особенностей при выращивании в Правобе-
режной Лесостепи Украины

Остренко М.В., Правдивая Л.А., Федорук Ю.В., 
Грабовский Н.Б., Правдивый С.П. 

По географическому распространению и объемам 
потребления картофель занимает одно из ведущих мест 
в структуре продовольственной продукции в Украине. В 
значительной степени используется и как фураж в живот-
новодстве. По универсальности использования в различ-
ных отраслях народного хозяйства с картофелем не мо-
жет сравниться ни одна сельскохозяйственная культура. 
Большое значение имеют клубни картофеля в качестве 
сырья для производства крахмала, сахара, патоки, спир-
та, глюкозы и др.

Значительное сокращение товарного производства 
продовольственного картофеля в хозяйствах связано с 
решением целого комплекса важных вопросов, в частно-
сти вопросов семеноводства, агротехники выращивания, 
применения высокоэффективных пестицидов, наличие 
сельскохозяйственной техники и материально-техниче-
ское обеспечение.

Сложная экологическая и энергетическая ситуация, 
которая складывается в сельском хозяйстве, доказывает, 
что получать высокие и устойчивые урожаи всех куль-
тур можно только при наличии в производстве сортов, 
адаптированных к различным почвенно-климатическим 
условиям.

Сорт является одним из важных факторов стабиль-
ности урожайности и основных средств сельскохозяй-
ственного производства. Сорт как генотип или совокуп-
ность очень близких генотипов существует в конкретной 
среде, взаимодействует с ней, сталкиваясь со сложными 
сообщением, интенсивностью и временем проявления, 

абиотическими и биотическими факторами. Помимо это-
го, устанавливается связь сорт–среда, которая влияет на 
формирование и проявление морфологических, хозяй-
ственных и биологических признаков.

Целью исследований было изучение роста, развития 
и урожайности раннеспелых сортов картофеля в Право-
бережной Лесостепи Украины.

В статье приведены полученные результаты ис-
следований по выращиванию раннеспелых сортов кар-
тофеля. Исследовано всхожесть и выживаемость рас-
тений картофеля, которая составила соответственно у 
сорта Скарбница 89,5 и 87,3 %, Щедрик – 90,2 и 88,7 
%, Днепрянка – 88,6 и 86,5 %; посчитано количество 
образованных стеблей на одно растение, что равно 3,3 
шт. у сорта Скарбница, 3,6 шт. – Щедрик и 2,7 шт. у со-
рта Днепрянка. Показана динамика нарастания массы и 
фракционный состав клубней картофеля. В среднем за 
годы исследований масса клубней с куста высокой бы-
ла у сорта Щедрик и составила 616,2 г, несколько мень-
ше эти показатели были у сортов Скарбница (484,5 г) и 
Днепрянка (397,8 г). Установлено, что наивысшую уро-
жайность картофеля в опыте имел сорт Щедрик – 250,3 
ц/га, у сортов Скарбница и Днепрянка урожайность со-
ставила 210,0 и 201,2 ц/га соответственно.

Ключевые слова: картофель, сорта, выживание рас-
тений, масса клубней, продуктивность.

Potato productivity depending on variety special-
ties under cultivating in the right-bank Forest-Steppe of 
Ukraine

Ostrenko M., Pravdyva L., Fedoruk Y., Grabovskyi 
N., Pravdyvyi S.

In terms of geographical distribution and consump-
tion, potatoes occupy one of the leading positions in the 
structure of food production in Ukraine. It is also used ex-
tensively as animal feed. The versatility of use in diff erent 
sectors of the economy with potatoes cannot be compared 
to any crop. Potato is of great importance as a raw mate-
rial for the production of starch, sugar, molasses, alcohol, 
glucose and etc.

A signifi cant reduction in the commodity production 
of food potatoe in farms is related to the solution a whole 
complex of important issues, in particular seed production, 
agro-technology of cultivation, application of highly eff ective 
pesticides, availability of agricultural machinery and materi-
al-technical support.

The diffi  cult ecological and energy situation in modern 
agriculture proves that it is possible to obtain high and stable 
yields of all crops only if there are varieties in production 
adapted to diff erent soil and climatic conditions.

Variety is one of the important factors of yield stabili-
ty and fi xed assets of agricultural production. A variety, as a 
genotype or a set of very close genotypes, exists in a specifi c 
environment and, moreover, interacts with it, encountering 
complex communication, intensity and time of manifestation, 
abiotic and biotic factors. At the same time, a connection is 
established between a variety and an environment that infl u-
ences the formation and manifestation of morphological, eco-
nomic and biological characters.

The aim of the research was to study the growth, devel-
opment and yield of early ripe potato varieties in the right-
bank Forest-Steppe of Ukraine.
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The article presents the results of studies on the culti-
vation of early ripe varieties of potatoes. Namely, the ger-
mination and survival of potato plants was studied, which 
amounted to 89.5 and 87.3 % in the Skarbnytsa variety, 
90.2 and 88.7 % in the Shchedryk variety, and 88.6 and 
86.5 % in the Dnipryanka variety; the number of formed 
stems per plant is calculated, which is 3.3 in the Skarb-
nytsa variety, 3.6 in the Shchedryk variety and 2.7 in the 
Dniprianka variety. The dynamics of the mass increase 
and the fractional composition of potato tubers are shown. 

On average, during the research, the average weight of 
tubers from the bush was high for the Shchedryk variety 
and amounted to 616.2 g, somewhat less than those for the 
Skarbnytsa (484,5 g) and Dniprianka (397,8 g) varieties. It 
was established that the Shchedryk variety had the highest 
potato productivity in the experiment – 250.3 c/ha, in the 
Skarbnytsa and Dnipryanka varieties, the yield was 210.0 
and 201.2 c/ha, respectively.

Key words: potato, varieties, plant survival, tubers 
weight, productivity.
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