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Запропоновано спосіб застосування комплексного водорозчинного добрива 

(КВД) поліфункціонального призначення Акварин-5. Виявлено його високу 

ефективність при використанні для позакореневого підживлення картоплі, двічі 

за вегетацію у фази бутонізації та цвітіння, в бакових сумішах разом з 

пестицидами. Досліджено вплив різних доз Акварину-5, за дворазового 

обприскування плантацій картоплі в фази бутонізації і цвітіння, на урожайність 

культури. Виявлено оптимальні дози Акварину-5 для використання в 

позакореневих підживленнях картоплі в умовах ФГ «Влада» ( Млинівський район, 

Рівненська обл. ). Вивчено питання доцільності використання Акварин-5 при 

розробці та удосконаленні системи удобрення столових сортів картоплі для 

сірих опідзолених ґрунтів Західного Полісся України. Запропоновано ФГ «Влада» 

систему удобрення картоплі, яка забезпечує урожайність на рівні 40 т/га і 

більше.  

Комплексне водорозчинне добриво Акварин-5, позакореневе підживлення, 

картопля урожайність. 



 

We proposed a method of using a water-soluble fertilizer complex (HRC) for a 

multifunctonal purpose Akvarin-5. It’s revealed a high efficiency for foliar feeding 

potatoes when used twice during the growing season in the phase of budding and 

flowering in tank mixtures with pesticides. The yield of crop was researched under the 

influence of the Akvaryn-5 with various doses for double spraying potato plantations in 

phases of budding and flowering crop. Found the optimal dose Akvaryn-5 for use in 

foliar feeding potatoes in conditions of farm “Vlada” (Mlyniv district, Rivne region.). 

The feasibility of using Akvarin-5 in the development and improvement of fertilizer 

varieties for table potatoes was investigated on gray podzolic soils of Western Polesie 

in Ukraine. 

To the farm “Vlada” was suggested system for fertilization potato, which provides 

yield of 40 t/ha or more. 

Polynutrient water-soluble fertilizer Akvarin-5, foliar feeding, potato, yields. 

Вступ. За обсягом споживання картоплі на душу населення України займає 

третє місце у світі – 139 кг/рік, тоді як середньостатистичний мешканець США 

щорічно споживає тільки 54 кг картоплі. Попри високе споживання урожайність 

картоплі в країні досить низька і становить 14-16 т/га [1]. 

Досвід передових країн світу та вітчизняних виробників картоплі свідчить, 

що високопродуктивне картоплярство базується на сучасних досягненнях 

науково-технічного прогресу, завдяки чому урожайність картоплі можна 

збільшити у декілька разів [1,2]. Тому вивчення закономірностей формування 

високих та сталих врожаїв столових сортів картоплі за рахунок впровадження 

нових високоефективних добрив є досить актуальним. 

Умови проведення досліджень. Польові досліди проводились в умовах 

Західного Полісся України в 2013/14 роках на сірих опідзолених 

легкосуглинкових ґрунтах фермерського господарства «Влада» (Млинівський р-н, 

Рівненська обл.). Вміст гумусу 2,4%, легкогідролізованого азоту – 8,2 мг/100г 

ґрунту (за Корнфільдом), рухомого фосфору 20,8 мг/100г ґрунту і обмінного 



калію – 17,3 мг/100г ґрунту (за Кірсановим), рН – 5,4. Кількість опадів: 2013 р. – 

642 мм, 2014 р. – 600 мм. 

Агротехніка в дослідах така як і в господарстві. Норма посадки 55 тис./га. 

Високоефективний сучасний пестицидний захист рослин від бур’янів, шкідників і 

хвороб.  

Система удобрення в дослідах – N100P48K228 ( 300 кг/га – калійна сіль з осені 

під основний обробіток ґрунту; 300 кг/га нітроамофоски і 100 л/га КАС-32 – за 

три підживлення протягом вегетації). Це існуюча система удобрення картоплі у 

фермерському господарстві. Вона була прийнята за контроль (фон). 

На цьому фоні вивчали вплив доз позакореневого підживлення картоплі 

препаратом Акварин-5 – мінеральне добриво без хлору, яке містить азот, фосфор, 

калій, магній, сірку, а також комплекс мікроелементів у легкодоступній для 

рослин формі. 

Акварин-5 вносили двічі: у фази бутонізації та цвітіння картоплі, в бакових 

сумішах з КАС-32, фунгіцидами та інсектицидами. Сорт картоплі Кроне, 

середньоранній, столового призначення. 

Результати досліджень. Як показали результати досліджень, позакореневе 

підживлення картоплі препаратом Акварин-5 двічі за вегетацію, у фази 

бутонізації і цвітіння, позитивно впливає на урожайність бульб столової картоплі. 

Прибавка врожаю становила, залежно від норм препарату – 1,7 – 3,9 т/га, або 4,6-

10,6 % в порівнянні з контролем (табл.1). 

Таблиця 1 

Урожайність картоплі залежно від застосування КВД Акварин-5 

Варіант удобрення 
Урожайність, т/га 

± до 
контролю, 

т/га 
% 

2013 2014 середнє   

1. Фон (N100 P48 
K228) – контроль 36,2 37,6 36,9 -  

2. Акварин-5 – (2+2 
кг/га) 38,2 39,0 38,6 +1,7 4,6 

3. Акварин-5 – (4+4 
кг/га) 40,1 41,5 40,8 +3,9 10,6 



4. Акварин-5 – (6+6 
кг/га) 39,6 40,6 40,1 +3,2 8,7 

НіР0,5, т/га 1,32 1,27    
У цілому, при збільшенні дози Акварин-5 до 6 кг/га, за дворазового 

обприскування посадок, спостерігається тенденція до зниження урожайності 

картоплі. сорту Кроне, в порівнянні з дозою 4 кг/га. 

Найвища врожайність картоплі у дослідах, в середньому за роки досліджень 

(40,8 т/га), формувалась на варіантах удосконаленої системи удобрення за 

рахунок застосування КВД Акварин-5. 

Висновок. Удосконаливши існуючу систему удобрення картоплі, за 

рахунок додаткових дворазових позакореневих підживлень посадок, у фази 

бутонізації та цвітіння, КВД Акварин – 5 в дозі 4 кг/га, дозволить фермерському 

господарству «Влада» збільшити врожайність бульб картоплі на 10% і більше – до 

понад 40 т/га і бути лідером на європейському ринку виробників столових сортів 

картоплі. 
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