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В роботі досліджено вплив ультрафіолетового 
(УФ) опромінення на клубні картоплі перед садінням. 
Експериментальні дослідження проводилися на сере-
дньоранніх сортах картоплі «Утро ранее» та «Рок-
ко» з використанням ультрафіолетових ртутних 
розрядних ламп низького тиску. Встановлено, що у 
рослин, які перед садінням були опромінені дозою 
120–240 Дж/м2, прискорено утворювалися і розвива-
лися первинні коріння. Крім того, у рослин посилю-
ється веґетативний ріст та збільшується врожай-
ність. 
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Постановка проблеми. Оптичне випроміню-
вання широко використовується в агропромис-
ловому комплексі для розробки нових техноло-
гій, спрямованих на підвищення продуктивності 
рослинної продукції. Одним із напрямів викори-
стання оптичного випромінення є передпосівна 
обробка насіння сільськогосподарських культур 
ультрафіолетовим випроміненням. 
Дослідження впливу передпосівного опромі-

нення насіння рослин ультрафіолетовим випро-
міненням на їх розвиток, продуктивність, зара-
ження грибковими та іншими захворюваннями 
розпочато відносно недавно і ця проблема ви-
вчена ще не досить ґрунтовно, тому дослідження 
в даному напрямку є актуальними. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Незважаючи на короткий період дослідження 
передпосівної обробки насіння оптичним ви-
проміненням, уже опубліковано достатньо знач-
ну кількість праць [4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18].  
Так, у [8] досліджувався вплив УФ-опромі-

нення сухого насіння моркви на її зростання, 
морфогенез та рівень вмісту фітогормонів. До-
ведено, що опромінення насіння моркви УФ-С 
сприяє прискоренню росту наземної частини цих 
рослин у порівнянні з контрольними. Різниця в 
кінці веґетації становила 57 %. Опромінення 

УФ-В також стимулює ріст наземної частини 
рослин, але в меншій мірі ніж УФ-С, а УФ-А 
практично не впливає на результат. Продуктив-
ність рослин за передпосівного опромінення на-
сіння також збільшилась – середня вага корене-
плодів у разі опромінення УФ-С становила 85,4 г 
проти 68,8 г для контрольних рослин. Також по-
казано, що передпосівна обробка УФ-С призвела 
до збільшення вмісту ауксинів і зменшення вмі-
сту абсцизової кислоти. На основі цих дослі-
джень зроблені висновки про вплив УФ радіації 
на динаміку листкового утворення, росту коре-
неплодів моркви, а також на вміст і активність 
фітогормонів. 
У [9] досліджували вплив передпосівного УФ-

опромінення на вміст фітогормонів в листках 
кінських бобів. Показано, що передпосівне УФ-
опромінення насіння сприяє підвищенню адап-
таційних властивостей рослин, які проростають 
в екстремальних умовах. 
Великий інтерес викликає застосування УФ-

опромінення для стимулювання зростання та 
підвищення стійкості рослин до зовнішніх чин-
ників і збільшення врожайності сільськогоспо-
дарських культур.  
Обробка передпосівного матеріалу бактери-

цидним УФ-випромінюванням в області С не 
тільки збільшує енергію проростання та схо-
жість насіння [1, 6, 19,], а й знезаражує його [17].  
Так, у роботі [6] відзначається позитивний 

вплив передпосівної обробки насіння УФ-випро-
мінюванням: підвищується енергія проростання 
та польова схожість насіння, що забезпечує стій-
кі врожаї декоративних культур. У роботі [19] 
показано, що опромінення УФ-С насіння пше-
ниці стимулювало його проростання. Авторами 
[1] проведені лабораторні дослідження схожості 
насіння пшениці після обробки ультрафіолето-
вим випромінюванням із різним спектральним 
складом. В якості джерела випромінювання вико-
ристовували ксенонові лампи за наступних значен-
нях доз опромінення: 24, 48, 72, 96, 120 Дж/м2.  
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Після обробки УФ-випромінюванням зростає 
енергія проростання і польова схожість насіння 
[1], а також підвищується врожайність [2, 4, 12, 
16] і стресостійкість [4, 11], оскільки відбуваєть-
ся вплив на рівень пероксидази [10].  
В Інституті лісу НАН Білорусі (м. Гомель) 

розроблена система передпосівної обробки УФ-
випромінюванням сільськогосподарського і лі-
сового насіння. Стверджується, що передпосівна 
обробка насіння стимулює фізіологічну актив-
ність зародка, підвищуючи його енергію, і не 
спричиняє негативної дії на спадкову систему.  
В опроміненого  насіння енергія проростання 
збільшується на 20–30 %, схожість – на 15–25 % 
порівняно з неопроміненим. 
У роботі [17] автори досліджували вплив бак-

терицидної дії УФ-випромінювання на інгібу-
вання парші клубнів картоплі. За УФ-
опромінення дозами 10–15 кДж/м2 інгібування 
розповсюдження хвороби знизилось на 25–28 %, 
а ступінь розвитку – на 56–62 %.  
Вплив УФ-випромінювання на картоплю було 

досліджено співробітниками Всеросійського на-
уково-дослідного інституту сільськогосподар-
ської радіології та агроекології (м. Обнінськ) в 
насінницькому картопляному господарстві ТОВ 

«Клон-Агро» Жуковського району Калузької 
області [4]. Проводили УФ-опромінення клубнів  
картоплі різних сортів перед посадкою і закла-
данням на зимове зберігання. Результати польо-
вих випробувань УФ-установки і технології 
опромінення показали, що прибавка врожаю за 
всіма вивченими сортами (11 сортів) становила 
від 10 до 40 %. Також відбувається зниження 
зараження клубнів грибковими захворюваннями. 
Мета досліджень – дослідити  вплив ультра-

фіолетового (УФ) опромінення клубнів картоплі 
перед садінням на її зростання та продуктивність у 
кліматичних умовах Полтавської області. 
Завдання досліджень – встановити вплив пе-

редпосадкового УФ-опромінення на процеси 
розвитку і продуктивності картоплі. 
Матеріали та умови досліджень. Нами про-

ведені експериментальні дослідження впливу 
УФ-опромінення середньоранніх сортів картоплі 
«Утро ранее» та «Рокко» ультрафіолетовим ви-
промінюванням діапазону С. При дослідженнях 
використовували ультрафіолетові ртутні розряд-
ні лампи низького тиску [3, 15]. Характеристики 
ламп представлені в таблиці 1.  
Схема установки для передпосівного опромі-

нення клубнів картоплі наведена на рисунку 1.  

1. Характеристики лампи з кварцового скла Jiangyin Feiyang Instrument Co., Ltd. 

Тип лампи Потужність Р, 
Вт 

Струм І,  
мА 

Напруга на лампі U, 
В 

УФ-опроміненість 
на відстані  
1 м, Вт/см2 

ZW23D15W(Y)-436 23 420 40–55 62–69 
 

 
Рис. 1. Конструкція установки для УФ-опромінювання клубнів картоплі:  

1 – корпус опромінювача; 2 – УФ лампа; 3 – решітка 
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Картопля в один шар укладається на решітку 
(3). Знизу і зверху на відстані 0,5 м встановлені 
УФ-опромінювачі. Часом опромінення та від-
станню до УФ-джерел можна створити необхід-
ну дозу опромінення. 
Результати досліджень. Проведені експери-

ментальні дослідження повинні були дати мож-
ливість перевірити відтворення результатів [4].  
Експериментальними дослідженнями встано-

влено, що у рослин з опроміненими клубнями 
прискорено утворювалися і розвивалися первин-
ні коріння. Відлік часу аналізу ефектів, що про-
являються під дією УФР, було визначено 7 діб, 
оскільки у клубнів без будь-яких обробок пер-
винні коріння починають з'являтися саме до цьо-
го періоду часу. В разі опромінення клубнів  
картоплі сорту «Утро ранее» дозою 120 Дж/м2 

(схема 1) середня довжина їх коренів була на  
65 % більше, ніж у контрольному варіанті, а в 
разі опромінення дозою 240 Дж/м2 (схема 2) – на  
82 % (табл. 2). Подібна динаміка спостерігалася і 
у сорту «Рокко» (табл. 2). 
Представлені експериментальні дані свідчать 

про те, що УФ-опромінення клубнів картоплі 
перед садінням сортів «Утро раннее» та «Рокко» 
дозами 120 і 240 Дж/м2 стимулює процеси ризо-
генезу, що підтверджено отриманими результа-
тами в роботі [7]. 
У випадку опромінення клубнів картоплі за 

схемою 2, тобто за поступового накопичення 
дози опромінення, помітних змін не зафіксовано 
в порівнянні з опроміненими клубнями за схе-
мою 1. Відмінності контрольних і опромінених 
зразків по динаміці висоти рослин у вивчених 
сортів були різними (табл. 3, 4).  
Подальшими спостереженнями встановлено, 

що відмінності між контрольними рослинами та 
опроміненими ставали більш явними в процесі їх 
росту. Так, дані табл. 3, 4 свідчать про різницю в 
довжині рослин. Різниця між контрольними зра-
зками і рослинами з опроміненими клубнями 
через 20 діб становила 27,3–29,0 %, а через 45 
діб – 21,2–25,4 %. Висота досліджених зразків за 
схемою 1 та схемою 2 в процесі росту залишала-
ся однаковою, істотної зовнішньої різниці не 
виявлено (табл. 3, 4). 

2. Вплив дози ультрафіолетового випромінювання на процеси ризогенезу картоплі 
сортів «Утро раннее» та «Рокко» 

Середня довжина коренів, після опромінення, 
мм Сорт картоплі Доза опромінення, 

Дж/м2 3 доби 7 діб 
Контрольний зразок 0 8,0±1,0 

120 (схема 1) 4 13,2±2,0 Утро раннее 
240 (схема 2) 6 14,6±2,0 

Контрольний зразок 0 5,0±1,0 
120 (схема 1) 3 8,5±2,0 Рокко 
240 (схема 2) 4 9,3±2,0 

3. Динаміка висоти рослин за передпосадкового УФ-опромінення клубнів картоплі  
сортів «Утро раннее» 

Кількість діб після опромінення Зразки 20 45 
Висота рослин, мм 

Контрольний  75,0 172,1 
Дослідний, 120 Дж/м2 105,1 230,6 
Дослідний, 240 Дж/м2 106,4 229,7 

4. Динаміка висоти рослин за передпосадкового УФ-опромінення клубнів картоплі 
 сортів «Рокко» 

Кількість діб після опромінення Зразки 
20 45 

Висота рослин, мм 
Контрольний  75,0 172,1 

Дослідний, 120 Дж/м2 103,2 215,6 
Дослідний, 240 Дж/м2 102,5 212,7 
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Рис. 2. Різниця в масі між контрольними зразками картоплі і УФ-опроміненими  

(зліва – контрольний зразок, справа – УФ-опромінений) 

Також слід зазначити, що веґетаційний період 
рослин з опроміненими клубнями картоплі 
пройшов на 12–14 днів раніше в порівнянні з 
контрольними зразками. Після збору врожаю 
середня маса клубнів картоплі була більшою в 
опромінених зразках в порівнянні з контрольним 
варіантом (рис. 2), при цьому їх кількість також 
була більшою. Це має суттєве значення в пер-
винному насінництві картоплі. Збільшення вро-
жаю в разі УФ-опромінення клубнів картоплі 
перед садінням становило в 2016 році 15 %, а в 
2017 році – 12 %. 
Отримані дані добре узгоджуються з даними 

[4], де зроблено висновки, що стимулююча дія 
УФ-променів супроводжувалася змінами швид-
кості асиміляції, вуглеводного і білкового обмі-
нів рослин, що в подальшому вплинуло на збі-

льшення врожаю. 
Висновок. В рослинах, клубні яких перед са-

дінням були опромінені дозою УФ-С 120–240 
Дж/м2, посилюється веґетативний ріст, збільшу-
ється врожайність, збільшується коефіцієнт роз-
множення. Цей ефект може знайти практичне 
використання під час вирощування картоплі без 
використання хімічних препаратів та стимулято-
рів росту. Крім того, даний метод можна вико-
ристовувати для прискореного розмноження 
особливо цінних і нових сортів картоплі для  
первинного насінництва. 
В подальшому планується провести дослі-

дження передпосівного впливу УФ-опромінення 
на розвиток і продуктивність інших сільськогос-
подарських культур.  
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