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УЛЛЬIУ МАСЬI ЛАСАДАЧНАГА КЛУБНЯ: 

1 ГУШЧЬIНI ВЫСАДЖВАННЯ: НА УРАДЖАЯ 
1 Я:КАСЦЬ КЛУБНЯ:У ПРЫ РАЗМНАЖЭННI 

АЗДАРОУЛЕНАR БУЛЬБЫ 

У iнтэнсiфiкацыi rалiны бульбаводства значную ролю адыгрывае 
якасць ласадачнага матэрыяду. У рэслублiцы i па Гродзенскай · вобласцi 
разгорнута прамысловае насенняводства бульбы на аздароулснай аснове. 
У галауных гасладарках раён:ных вытворчых сiстэм у 1988-1989 rr. 
лачалi nрацаваць лабараторыi па кланальным м)краразмнажэннi, дзс 
у якасui зыходнаrа матэрыялу выкарыстоуваюцца бязвiрусныя лрабi
рачныя раслiны, атрыманыя метадам апiкальных мсрыстэм. 

3 размножаных прабiрачных раслiн шляхам шматлiкiх рэrснерацый 
(чаранкавання) i высаджвання ix у nоле атрымлiваюць nершас клубне
вас пакаленнс. Яно з'яуляецца сбазiсным:. зыходным матэрыялам для 
вырошчвання э.'!iты на аздаро)ленай аснове. Пры далейшым размна
жэннi каштоунымi з'яуляюцца 1<лубнi ycix nамерау·. 

У цялерашнi час iснуе nэуная тэхналогiя вытворчасцi нассннай буль
бы [ 1-4). аднак nры змяненнi схемы вырошчвания элiтнай бульбы, 
слосабау i метада)· атрымання зыходнаrа матэрыялу не1<аторыя nытан
нi па атрыманнi нассннай бульбы на бязвiруснай аснове наоrул не вы
ву••алiся . 

Як nаказау вопыт вырошчвання клубняу nершага клубневага пака
лення, у аrульным ко.'!ькасным зборы }раджаю "'мiнi:. клубнi складаюць 
56,9%; яны таксама iдуuь на насенныя мэты. 

3 мэтаii вывучэння заканамернасцi фармiравання ураджаю бульбы, 
яго якасцi, вслiчьrнi i каэфi цыснта размнажэння nры выкарыстаннi на 
высаджваннс смiнi» клубня}· першага nалявога лакалсиня ласля куль
туры in vitro у залежнасцi ад масы клубня i гушчынi высаджвання у 
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1989-1991 гг. у Гродзенскiм занальным НДI сельекай rаспадаркi былi 
праведзены даследаваннi. Закладанне доеледу праводзiлася на дзярно
ва-падзолiстай супясчанай глебе, якая з глыбiнi 70-80 см падсцiлаецца 
апясчаненым марэнным суглiнкам. 

Аграхiмiчныя паказчыкi ворнага rарызонта былi наступныя: рНкСJ. 
6,2-6,0-4,7, гумус (па Цюрыну)- 1,05-1,02-1,03%, колькасць рухо
мага фосфару- 20,0-16,8-51,7, абмсннага калiю- 17,6-25,0-
17,9 мr/100 г глебы, riдралiтычная кiслотнасць- 0,83-1,31-2,61 i сума 
лаглынутых асноу- 13,11-8,90-5,30 мr-экв/100 г глебы. 

Арганiчныя угнасннi лад бульбу уносiлi 3 восенi 3 разлiку 50 т/га 
тарфагнойных кампостау, мiнеральныя- Р90К120 восенню nад ворыва, 
а3отныя- 80 кг д. р. у перадnасадачную культывацыю, N4o- у пад
кормку. Апрацоука глебы i дослсд за nасевамi агульнапрынятыя для 
насенняводчых пасевау Градзенекай вобласцi. Папярэднiк- азiмае 
жыта на зерне. 

Для даслсдавання былi )зяты клубнi трох ласадачных фракцый пер
шага лалявога лакалсння: I фракцьrя- клубнi масай да 10, II - 10-15, 
III фракцыя- 20-25 г. Клубнi кожнай з гэтых фракцый высаджвалiся 
з шырынёй мiжрадкоуя 70 см i адлегласцю у радку 15, 25 i 35 см, што 
адпавядае гуш•Iынi высаджвання 95, 58 i 41 тыс. клубняу на 1 га. Акра
мя таrо, клубнi масай 20-25 i 80- 120 г высаджвалiся на адлеrласцi 
45 см (32 тыс. клубняу на 1 га). Вывучалiся тры сарты: Прыгожы 2, 
Аrеньчык i Тэмп. 

Аrраметэаралагiчныя умовы росту i клубнеутварэння . бульбы у 
1989 г. былi з адхiленнямi ад аnтымальных умоу. У цэлым веrстацыйны 
перыяд гэтага года быу сухiм з nавышанай тэмпературай nаветра- на 
0,2-1,7 °С у nара5·наннi са шматгадовай нормай. Запасы прадукцыйнай 
вiльгацi былi на узроунi 130-160 мм у метровым слоi глебы. Глебавая 
i nаветраная засуха адзначаны у лiпенi. У жнiунi лрайшлi багатыя 

' 
Т а б л i ц а 1. Ураджаii бульбы у залежнасцi ад масы 

пасадачнага клубня i rушчынi высаджвання, цjra (сярэдняе 
за 1989-1991 rr.) 

Сорт 

Велiчыня nасадзчнаА 
фракцыi Прыrожы 2 1 Аrсttьчык 

Гушчыня высаджвання 70Х15 см 

I(аля JO r 328 262 
10-15 r 365 316 
20-25 r 372 329 

Гуш•1ыня высаджвання 70Х25 C",t 

I(аля 10 r 308 269 
10-15 r 395 298 
20-25 r 355 310 

Гуш•1ын.ч высаджвання 70Х35 с.ч 

Каля 10 г 283 

i 
247 

10- 15 r 361 276 
20-25 г 368 278 
HIP0 ,$ цfга 60-84-80 1 62-58-78 

Гушчыня высаджвання 70Х45 ·см 

20 25 г 
1 341 1 

269 
80-120 г 332 276 
НIРо,) ц}rа 78-88-100 

Тэмn 

292 
382 
415 

248 
339 
368 

244 
324 
333 

76-66 

305 
283 

3 а у в а r а. Па сорце Тэмп nрыводзяцца двухгадовыя 
цаныя. 
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Т а б л i ц а 2. l(олькасць клубня у 1 lx маса у пералiку на адзlн куст у залежнасцi 
ад ~1асы пасадачнага клубня 1 rуwчынi высаджвання (сярэдняе за 1989-1991 rr.) 

Сорт 

Велfчыня Прыrожы 2 Аrеньчык т,..n 

nос:адачнаn 
фракцыf копькас:ць 1 ~оса копькас:ць 1 N8C:8 копькас:ць 1 м аса 

клубня9, клу611я9, г кпубня9, шт. клуб11я9, r кny6JtR9, шт. клубня9, г 
шт. 

Гушчьtня высаджвання 70Х15 см 

l(a.nя 10 г 11 280 10 330 7 330 
10-15 r 12 400 12 390 7 400 
20-25 г 13 410 13 380 7 440 

Гушчыня высаджвання 70Х25 см 

Каля 10 г 14 600 12 470 9 430 
10-15 г 15 840 15 530 8 560 
20-25 г 16 бr;О 13 560 9 620 

Гуш•1ыня высаджвання 70Х35 см 

l(а.Ря 10 г 16 720 16 620 9 560 
10-15 г 18 820 17 600 11 750 
20-25 г 20 930 18 650 11 740 

Гушчьтя высаджвання 70Х45 см 

20-25 г 23 1160 15 880 22 1070 
80-120 г 28 1170 15 960 25 1000 

дажджы, што спрыяльна адбiлася на росце i развiццi бульбы. Умовы 
для росту i клубнеутварэння бульбы у 1990 г. былi з адхiленнямi ад 
сяр::~днiх шматгадuных. 

У маi на лаверхнi глебы назiралiся замаразкi, wто выклiкала па
шкоджанне усходау. Чэрвснь характарызавауся мiнiмальнай колькас
цю ападкау- 77,9% да нормы. Сярэднямесячная тэмпература лiпеня 
склала 16,7 °С, што на 0,50% нiжэй за сярэднюю шматгадовую норму. 
Лпадкау вылала каля дзвюх месячных нормау. Верасень быу халодным 
i дажджлiвым. 

За вегетацыйны перыяд 1991 г. выпала 295,8 мм ападкау- ~а 
90,2 мм менш за сярэднсшматгадовую норму. Але размеркаванне 1х 
было вельмi нера9наl.tерным. У чэрвенi выпала па}·тары нормы ападкау. 
У асноуным яны прайшлi толькi у III дэкадзе гэтага месяца. Менш за 
шматгадовую ix выпала у I i II дэкадах лiпсня. Сухiм i гарачым быу 
увесь жнiвень. Аграметэаралагiчныя умовы гэтага лерыяду мала адпа
вядаJii бiялагiчным патрабзваниям бульбы. 

Вынiкi улiку ураджаю (табл. 1) паказалi, што аздароуленыя «мiнi~ 
клубнi, якiя выкарыстоувалiся у якасцi пасадачнага матэрыялу, у паля
вых умовах здольныя фармiраваць паунацэнны ураджай. Памер яго 
вагауся i у залежнасцi ад сорту i гушчынi пасадкi складау ад 244 да 
415 u/га. 

Па раннеспелым copue Прыгожы 2 памер насениага клубня прак
тычна не уплыва}' на )раджайнасць бульбы пры вывучаемай гушчынi 
высаджвання. Ад клубня}· масай да 10, 10-15 i 20-25 г атрыманы роу
навялiкi ураджаИ - 283-395 u/га. 

Такая ж заканамернасць адзначаецца i па сорце Агеньчык. Тут 
ураджай па ycix варыянтах быу у межах найменшай iстотнай рознiцы. 
Пры вырошчваннi познаспел ага сорту Тэмп трэба адзначыць рост ура
джаю з павелiчэннем колькасцi раслiн на 1 га, калi высаджванне пра
водзiлася клубнямi масай 20-25 г. Збор бульбы у гэтым варыянце 
склау 415 цfга. Клубнi масай да 10 г пры ycix схемах высаджвання знi-

48 ' 



.... 

,. 
ф 

. -~ 
n 

~ 

е. 

> > 

tn 
Т а б л i ц а 3. Уплыу масы пасадачttвrа клубня 1 rушчынi высадхвання на зканамiчную зфектыунасць (сярздняе за 1989-1991 rr.) 

g 
Сорт .. ., .., 

Расход '< Прыrожы 2 АrенЬ'IЬ/К Т5МП !?. Вепlчыня пас~ачнаА пасадач-

~ фрзкцы\ нага матэ· 

рыялу, кошт валавоn \затраты на вы-\умо9на чысты кошт валавоn 1 затраты на \умо9на чысты кошт валавоn 1 затраты на 1 умо9нв чысты - кгjга прадукцыl. рошчванне, даход, nрадукцы\, вырошчванне, даход, nрадукцыl, вырошчванне, даход, 
тыс. рубjга тыс. руб/га тыс . руб/га тыс. рубjга тыс. pyбjra тыс. руб,rа тыс. руб/га тыс. руб/га тыс . руб/га 

Гушчынл высаджваннл 70Xl5 см 
ка,,я 10 r 

1 

950 

1 

26,2 

1 

10,0 

1 

16,2 

1 

20,9 

1 

8,2 

1 

12,7 

1 

23,4 

1 

9,0 

1 

14,4 
10-15 r 1425 29,2 11,5 17,7 25,3 10,1 15,2 30,6 12,0 18,6 
20-25 г- 2375 29,8 12,5 17,3 26,3 11,2 15,1 33,2 13,7 19,5 

Гушчынл высаджвання 70Х25 с.м 

Каля 10 г 

1 

580 

1 

24,6 

1 

9,2 

1 

15,4 

1 

21,5 

1 

8,1 

/. 
13,4 

1 

19,8 

1 

7,5 

1 

12,3 
10-15 г 870 31,6 12,1 19,5 23,8 9,1 14,7 27,1 10,3 16,8 
20-25 г 1450 28,4 10,8 17,6 24,8 10,0 14,8 29,4 11,6 17,8 

Гушчынл высаджвання 70Х35 см 

Ка.1я 10 r 

1 

410 

1 

22,6 

1 

8,3 

1 

14,3 

1 

19,8 

1 

7,3 

1 

12,5 

1 

19,5 

t 
7,2 

1 

12,3 
10- 15 г 615 28,9 10,9 18,0 22,1 8,3 13,8 25,9 9,7 16,7 
20-25 г 1025 29,4 11,3 18,1 22,2 8,7 13,5 26,6 10,3 16,3 

Гушчьсня высаджваннл 70Х45 см 

20-25 г 

1 

800 

1 

27,3 

1 

10,3 

1 

17,0 

1 

21,5 

1 

8,3 

1 

13,2 

1 

24,4 

1 

9,3 

1 

15,1 
80-120 r 3200 26,6 12,0 14,6 22,1 10,4 11,7 . 22,6 10,6 12,0 

1 

- 1 / 
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<О 

1 

. 
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жал1 ураджайнасць на 59-70%. Па гэтым сорце выкарыстанне клуб
няу ycix пасадачных фракцый з размяшчэннем меншай ix колькасцi на 
1 га лрыводзiла да знiжэння )·раджаю. Гэтая ж залежнасць захоуваец
ца i у сярэдняслелага сорту Л.геньчык. 

Пры выкарыстаннi у якасцi насення клубняу масай 80-120 г ура
джайнасць практычна у залежнасцi ад колькасцi высаджаных клубняу 
на 1 га не змянялася. 

Неабходна адзначыць, што са змяншэннем колькасцi высаджаных 
клубняу на адзiнку плошчы узрастала ix маса у пералiку на адзiн куст 
(табл. 2). Колькасць клубняу, што фармiравалiся лаД адной раслiнай, 
змянялася нЯзначна ад вывучаемай велiчынi. 

Цiкавым вынiкам гэтага доеледу з'яуляецца такi лаказчык, як вага
вал норма высаджвання (табл. 3). 

Пры масе ласадачнага клубня да 10 г i размяшчэннi на 1 га 95 тыс. 
клубняу норма высаджвання складае 410-950 кг/га, лры масе нассиня 
10-15 г- 615-1425, пры выкарыстаннi клубня)' 20-25 г яна лавялiч
ваецца да 1025-2375 кг/га. У той жа час практычнага адрознення у 
атрыманым ураджаi не адзначаецца. Гэта прыводзiць да таго, што ве
лiчыня ураджаю на 1 кг выдаткаваных насенных клубняу вельмi iстот-
ная. · 

Так, у лершым варыянце на 1 кг зрасходаванага пасадачнага матэ
рыялу атрымана ад 69,0 да 34,5 кг/га вырашчаных клубняу. Пры масс 
ласадачнага клубня 10-15 г гэты паказчык змяншаецца i складае 
58,6-41,0 кг/га. У варыянце, дзе на высаджванне выкарыстоуваюцца 
клубнi масай 20-25 г на 1 кг насення, атрымана ад 16 да 33 кг/га. клуб
няу сабранага матэрыялу. 

Вызначэнне лашкоджаиасцi раслiн бульбы ·хваробамi у перыяд ве
гетацыi лаказала, што у асноуным раслiны былi здаровымi i вiруснай 
iнфекцыi (вiрусы Х, S, К) па сартах Прыгожы 2 i Агеньчык, лаводлс 
даных сера.'lагiчных аналiзау, не было нават у латэнтнай форме. Па 
сорце Тэмл са змяншэннем шчыльнасцi высаджвання i паве.r~iчэннем nа
меру пасадачнага клубня колькасць вiрусных раслiн• павялiчылася i 
с кл ал а 1, 13-1,44% . 

Эканамiчная эфектыунасць вызначалася па паказчыках, nрыведзе
ных у табл. 3. Выя}~лена, што знiжэнне умо}·на чыстага даходу для дроб
ных клубняу ( 10-25 г) адбываецца па меры змяншэння гушчынi ста
яння. Найбольшы умоуна чысты даход атрыманы па сорту Тэмл лры 
выкарыстаннi на высаджванне клубняу масай 20-25 г па схеме выс~дж
вання 70Х 15 см. Ен склау 19,5 тыс. руб/га. 

Бытворчая пр зверка. дадзснага доеледу лраводзiлася у калгасе 
iмя С. Прытыцкага Берастовiцкага раёна, дзе для высаджвання былi 
зыкарыстаны аздароуленыя смiнi:. клубнi сорту Прыгожы 2. Вынiкi 
доеледу лаказалi, што маса к.'lубняу не уллыва.11а на ураджай i у за
лежнасцi ад гушчьшi высаджваm1я вагапася ад 210 да 277 ц/га. 

Вывады 

l. Аздароуленыя «MJHI» клубнi здольны фармiраваць паунацэнны 
ураджай; лры rэтым у 2,0-2,5 раза скарачасцца расход пасадачнага 
матэрыялу. 

2. У лознаспелаrа сорту Тэмп мэтазrодва выкарыс-гоуваць клубнi 
масай не менш за 20-25 r з гушчынёй высаджвання 70Х 15 см 
(95 тыс/га). 

3. Пры размнажэннi аздароулснаrа матэрыялу на этапе першасна
rа насенняводства у якасцi ласадачнага матэрыялу неабходна ужы
ваць «мiнi» клубнi ламерам каля 10 r i больш. 

50 



Лiтаратура 

1. Мещеряков Е. П., Мещерякова Н. Е.//К:артофепь. 1990. Ng 5. С. 6. 
2. Скворцов Н. П. Г/ Картофель. 1991. N2 5. С. 8. 
3. Фу т к ар а д з е Д. А. 11 Картофель. 1990. N'2 5. С. 7. 
4. Рекомендации по технологии возделывания картофеля в Белоруссии. Минск, 

1982. 

Гродэенскi ЗНД/СГ ПacryniiJ у рэдак.цыю 
:10.05.92 

.. 


