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на сіннєво го ма теріалу особ ли во важ ли во на 
по чат ку про ро с тан ня, ко ли тем пе ра ту ра ґрун ту 
є до сить низь кою, а ко ре не ва си с те ма рос ли ни 
ще ма ло роз ви не на. Ефек тив ним рішен ням 
за без пе чен ня рос лин ма к ро еле мен та ми під час 
садін ня є рідкі ви со ко кон цен т ро вані стар тові 
NPK до б ри ва «Кван тум-ДІАФАН». Ці без ба
ластні ґрун тові до б ри ва ма ють низь кий со льо
вий індекс та вміст до  мішок, містять фо с фор у 
формі ор то фо с фа ту, який до ступ ний рос ли нам 
навіть за низь ких тем пе ра тур ґрун ту. Для 
ефек тив но го за без пе чен ня рос лин цин ком на 
етапі про ро с тан ня, ак ти вації ко ре не у тво рен ня 
та стре состійкості НВК «Ква д рат» ре ко мен дує 
про во ди ти пе ред посівну об роб ку бульб до б ри
вомсти му ля то ром з ви со ким умістом аук синів 
«Кван тум-СРКЗ (СтРе Ко За)» та до б ри вом з 
ек с т рак ту морсь ких во до ро с тей «Кван тум-
СіАмін». 

Пе ред стадією буль бо у тво рен ня оп ти маль
ний рівень за без пе чен ня фо с фо ром сприяє 
за кладці більшої кількості бульб, а під час фор
му ван ня бульб — на бо ру ни ми ма си та на ко пи
чен ню цук рів. У цю фа зу азот сти му лює ріст 
над зем ної ча с ти ни та бульб, мак симізує ви роб
ництво крох ма лю, калій по кра щує по гли нан ня 
во ди і ви роб ництво су хої ре чо ви ни. Для за без
пе чен ня рос лин до ступ ни ми фор ма ми фо с фо
ру та інши ми ма к ро еле мен та ми доцільно про

во ди ти фер ти гацію до б ри ва ми «Кван тум-
ДІАФАН» з низь ким со льо вим індек сом та 
близь ким до ней т раль но го зна чен ням pH або 
су хи ми во до роз чин ни ми до б ри ва ми з мікро е ле
мен та ми  ТМ «PROVENTUS». 

Для за без пе чен ня рос лин мікро е ле мен та
ми, по чи на ю чи з фа зи сходів, в якості по за ко
ре не во го до б ри ва, ви ко ри с то ву ють ком плекс 
«Кван тум-ГОЛД» та «Кван тум-ХЕ ЛАТ ЦИН-
КУ (Zn)». У період цвітіння  обов’яз ко вим є 
під    жив лен ня мо но еле мент ни ми до б ри ва ми.

У разі за гро зи ви ник нен ня теп ло вих, вод
них або інших стресів ре ко мен до ва не по за ко
ре не ве піджив лен ня біологічноак тив ни ми 
пре па ра та ми з ви со ким умістом гуміно вих 
ре чо вин («Кван тум-ГУ МАТ»), аміно кис лот 

(«Кван тум-Аміно Макс») та ком плек са ми на 
ос нові ви со ко до ступ них спо лук кремнію 
(«Кван тум-Ак ва Сил»). 

За сто су ван ня фо с фор нокалійно го до б ри
ва з фунгіцид ним ефек том «Кван тум-ФІТО-
ФОС» пригнічує ріст па то ген них ор ганізмів, 
підси лює імунітет рос лин та фор мує за хис ний 
ме ханізм рос лин у відповідь на дію не спри ят
ли вих умов на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

По чи на ю чи з фа зи кінця цвітіння для сти
му лю ван ня відто ку по жив них ре чо вин з над
зем ної ма си до бульб, по кра щен ня якості та 
леж кості бульб вар то за сто со ву ва ти кон цен т
ро ва не калій не до б ри во з ор ганічни ми кис ло та
ми та мікро е ле мен та ми «Кван тум-К36» та 
бор не до б ри во «Кван тум-БОР АК ТИВ (B)».  
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Г
ру па стиг лості та три валість ве ге тацій но
го періоду — це два ос новні чин ни ки, що 
виз на ча ють ви мо ги що до по жив них ре чо

вин у кар топлі. Ранні сор ти з ко рот ким ве ге та
ційним періодом ма ють, як пра ви ло, ви со ку 
по тре бу в еле мен тах жив лен ня під час інтен
сив но го ве ге та тив но го рос ту та на етапі буль бо
у тво рен ня. Пізні ж ма ють три ва лі ший період 
по си ле но го по гли нан ня по жив них ре чо вин. 

Кра щи ми ґрун та ми для ви ро щу ван ня кар
топлі вва жа ють до б ре струк ту ро вані, дре но вані 
піщані та се редні суг ли нисті ґрун ти з рН від 5,5 
до 7,0. Од нак на прак тиці кар топ лю ви ро щу ють і 
на ґрун тах з рН від 4,5 до 8,5, але за та ких умов 
до ступність пев них по жив них ре чо вин різ ко зни
жу ють ся. За більш низь ких зна чень рН погіршу
ється за своєння кальцію, магнію та фо с фо ру. За 
рН ви ще 7,5 до ступ ність по жив них ре  чо вин, зо к
ре ма фо с фо ру, бо ру, мар ган цю та цин ку, змен
шується, хо ча в ґрунті мо жуть бу ти на явні ви сокі 
за гальні кіль кості цих еле ментів. 

Оп ти маль на си с те ма удо б рен ня по вин на 
за без пе чу ва ти рос ли ну по жив ни ми ре чо ви на
ми в до ступній формі, в потрібну фа зу роз вит
ку, у пра виль ний спосіб і в не обхідних нор мах.

Се ред ма к ро еле ментів калій та азот є еле
мен та ми, які в найбільшій кіль кості ви ко ри с то ву
ють для фор му ван ня вро жаю кар топлі (рис. 1). 
По тре ба у фо с форі, кальції і магнії де що ниж ча. 
Калій і азот не обхідні про тя гом усь о го ве ге та

ційно го періоду. Калій відіграє 
важ ли ву роль у кон тролі вод
но го ста ту су, функ    ціону ванні 
про дихів та іонній кон цен т рації 
рос лин них тка нин. Кар топ ля 
ви ма гає ве ли кої кількості K, 
адже ос нов на йо го функція — 
участь у пе ре мі щенні цукрів з 
ли с тя до бульб та їхнє пе ре тво
рен ня в кар топ ля ний крох маль.

 Азот та кож не менш 
важ ли вий для рос ту над зем
ної ма си і бульб кар топлі. 
Близь ко 60% N по гли нається 
про тя гом 75 днів після по сад ки. Тому 
особ ли во важ ли во за без пе чи ти рос   ли ни 
не обхід ним рівнем азо ту до зми кан ня рос лин у 
ряд ку. Про те надмірна кількість N на по чат ку 
буль бо у тво рен ня мо же по ру ши ти відтік по жив
них ре чо вин до бульб та змен ши ти їхню вро
жайність. Над ли шок N на прикінці ве  ге тації 
за зви чай зни жує якість шкірки бульб та погір
шує лежкість кар топлі. 

За без пе чен ня фо с фо ром на по чат ко вих 
ета пах рос ту рос лин кар топлі важ ли ве для 
сти му лю ван ня ко ре не, буль бо у тво рен ня, а у 
фа зу дозріван ня — для ак ти вації син те зу, 
транс пор ту ван ня та на ко пи чен ня крох ма лю.

Кальцій є клю чо вим ком по нен том клітин ної 
стінки, за без пе чує міцність та стабільність клітин 
тка нин кар топлі. За оп ти маль но го рівня Са буль би 
більш стійкі до бак теріаль них або гриб них інфек
цій та ма ють кра щу лежкість під час збе рі ган ня. 
Кальцій та кож до по ма гає рос лині адап ту ва ти ся 
до стре су шля хом сти му лю ван ня сиг наль них 
ре ак ції у відповідь на не спри ят ливі фак то ри. Він 

та кож відіграє клю чо ву 
роль у ре гу лю ванні ак  тив  
но го транс   пор ту ка  лію для 
нор маль но го функ    ціону
ван ня про ди хів.

Стра тегія зба лан со
ва но го жив лен ня має 
обов’яз   ко во вклю ча ти мік
   ро е ле мен ти. Най важ   ли ві
ши ми мікро е ле мен та ми 
для кар топлі є бор, мідь, 
мар га нець і цинк (рис. 2).

 Цинк у складі фер ментів бе ре участь у 
ме та болізмі крох ма лю та азо ту, особ ли во 
важ ли вий для син те зу аук си ну — го ло вно го 
гор мо ну, що кон тро лює ріст клітин та ко ренів. 
Бор та кож впли ває на ріст ко ренів та па гонів, 
сти му лює за пи лен ня, за без пе чує транс ло ка
цію кальцію з ко ренів у буль би. На ря ду з К і Са  
бор є важ ли вим еле мен том, що за без пе чує 
міцність клітин них стінок, суттєво впли ває на 
якість бульб та період їх зберіган ня. Мар га-
нець впли ває на вміст фер ментів, які ак ти ву
ють ме та болізм азо ту, транс пор ту ван ня енер
гії та син тез жир них кис лот. Мідь вхо дить до 
скла ду фер ментів, що  ак тивізу ють вуг ле вод
ний і білко вий об мін, впли ває на фо то син тез 
та син тез білка. Об роб ка рос лин цин ком, мар
ган цем та міддю підви щує стійкість до зви чай
ної та по ро ши с тої парші, збільшує по су хо та 
жа ростійкість рос лин. 

Си с те ма жив лен ня кар топлі до б ри ва ми 
ТМ «Quantum» ґрун тується на за без пе ченні 
куль ту ри оп ти маль ним співвідно шен ням ма к
ро та мікро е ле ментів у найбільш чут ливі пері
оди її роз вит ку. У кар топлі кри тич ни ми що до 
по тре би в по жив них ре чо ви нах є фа зи про ро
с тан ня, буль бо у тво рен ня, цвітін ня та інтен сив
но го рос ту бульб (рис. 3).

 На по чат ко вих ета пах рос ту кар топ ля 
ду же чут ли ва до дефіци ту  ос нов них еле ментів 
жив лен ня. Фо с фор ма ло ру хо мий у ґрунті, то му 
вне сен ня йо го в зо ну по сад ки бульб є ефек
тивнішим, ніж ос нов не  або ряд ко ве удо б рен ня. 
Розмі щен ня до ступ них форм Р по бли зу 

Зба лан со ва на си с те ма піджив лен ня кар топлі — 
за по ру ка ви со ких уро жаїв
Удо б рен ня є важ ли вою скла до вою тех но логії ви роб ництва кар топлі, ос кіль ки во на по тре бує 
ве ли кої кіль кості по жив них ре чо вин для фор му ван ня ор ганічної ре чо ви ни у ви гляді ве ге та тив ної 
ма си та бульб. То му для до сяг нен ня оп ти маль но го вро жаю та якості бульб не обхідна зба лан со
ва на про гра ма жив лен ня, що вклю чає всі ма к ро і мікро е ле мен ти.

Рис. 1. Ви нос ма к ро еле ментів уро жаєм кар топлі на зро шенні  
(Carl J. Rosen and Peter M. Bierman,  University of Minnesota Twin Cities, 2017)

Рис. 2. Ви нос мікро е ле ментів уро жаєм кар топлі на зро шенні  
(Carl J. Rosen and Peter M. Bierman, University of Minnesota Twin Cities, 2017)

Рис. 3. Схе ма за сто су ван ня до б рив ТМ «Quantum» на кар топлі


