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ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ
КАРТОФЕЛЯ В БОГАРНЫХ И ОРОШАЕМЫХ ЗОНАХ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Агаев Ф.Н., Насибова М.Ш., Тамразов Т.Г., Мамедов Т.А.
Научно-Исследовательский Институт Овощеводства
Публичное Юридическое Лицо
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e-mail: teti_az@mail.ru
В статье даются некоторые итоги селекционных работ клоновых
отборов и новых перспективных сортов картофеля. В работе также
представлены результаты исследования по клоновому отбору
сортообразцов Таджикского происхождения и выведению новых
перспективных сортов картофеля. Туран, Чанлибель, Вагиф и Угур,
имеющих комплекс хозяйственно-ценных признаков: высокая
урожайность, скороспелость и качество. Все эти созданные
перспективные сорта рекомендованы для районирования в горных,
предгорных и низменных зонах Азербайджанской Республики.
Картофелеводство является одной из основных отраслей
сельскохозяйственного производства Азербайджана. Практическое
значение картофеля очень велико, клубни его используются в пищу,
на корм и в промышленности для получения крахмала, спирта и т. д.
Клубни картофеля в зависимости от сортов, от условий возделывания
содержат 12–30 % крахмала, 2,5–4,5 % сахара, около 2 % жира, около
2 % белка, витамины А, В, В2, В6, С, Н, К [1; 4].
По
статистическим
данным
кабинета
Министров
Азербайджанской Республики годовая норма употребления картофеля
на душу населения составляет 46,7 кг. Посевная площадь картофеля в
2020 году в республике составила около 1037,6 тысяч тонн.
Создание высокоурожайных сортов и гибридов была и остается
главной задачей современной селекции различных видов овощных
культур, в том числе и картофеля. Селекция картофеля в
Азербайджане была начата давно и осуществлялась в направлении
создания урожайных и устойчивых к болезням и абиотическим
факторам среды сортов с высокими биохимическими показателями
клубней. До настоящего времени в Азербайджане было выведено и

8

районировано несколько высокоурожайных сортов картофеля, таких
как: Севиндж, Амири-600 и Тельман. Но все эти сорта дают высокий
урожай в орошаемых условиях, а в богарных условиях они не могут
выявлять свои потенциальные возможности [3].
Нашей целью являлось создание сортов картофеля с комплексом
хозяйственно ценных признаков и высокой устойчивостью к
богарным условиям горных и предгорных зон Азербайджана.
Исследования проводили на опытном поле Шамкирского
опорного пункта и Апшеронского подсобного хозяйства НИИ
Овощеводства.
Биометрические исследования проводили согласно методикам
полевого опыта в овощеводстве [2].
Биохимический
состав
картофеля
определялись
по
общепринятым методикам [3].
Объектом и материалом исследования служили перспективные
сорта картофеля – Туран, Угур, Вагиф и Чанлибель.
Результаты исследования по урожайности новых перспективных
сортов картофеля в богарных условиях в Шамкирском опорном
пункте и в орошаемых условиях Апшеронского подсобноэкспериментального хозяйства (в теплицах) Азербайджанской
Республики представлены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что и в
богарных и в орошаемых условиях самый урожайный был сорт Туран.
Среднияя за три года урожайность у этого сорта составляла в
различных условиях соответственно 350,7 и 453,3 ц/га. В этом аспекте
сорта Вагиф и Чанлибель занимали соответственно второе и третье
место, несколько уступая сорту Туран. У них урожайность составляла
в среднем за три года 300, 433,3 и 280,0, 423,3 ц/га. При этом следует
отметить, что климатические условия в обеих зонах в исследуемые
годы сильно отличались, вследствие чего урожайность в разные годы
исследования у изученных сортов отличалась. Для развития картофеля
наиболее благоприятные условия оказались в 2020 г. Как раз в этот
год урожайность у изученных сортов в Шамкирском опорном пунктов
была в 1,40–1,75 раза выше по сравнению с годом 2019, и в 1,52–1,90
раза – с годом 2020. В орошаемых условиях урожайность изученных
сортов не сильно отличалась по годам. Но тем не менее эти различия
стали несколько ощутимы в 2018 и 2020 годах. Так, если урожайность
изученных перспективных сортов в 2018 г составляла 390–400 ц/га, то
в 2020 г – 420–490 ц/га, т.е. урожайность изученных сортов в 2020 г.
была в 1,07–1,23 раза выше, чем в 2018 г.
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1. – Урожайность новых перспективных сортов картофеля в богарных
условиях Шамкирского опорного пункта и в орошаемых условиях
Апшеронского подсобно-экспериментального хозяйства (в теплицах)

Туран
Угур
Вагиф
Чанлибель

282,0
187,0
250,0
200,0

280,0
250,0
270,0
260,0

490,0
350,0
380,0
380,0

350,7
262,3
300,0
280,0

400,0
390,0
400,0
400,0

470,0
400,0
450,0
450,0

490,0
420,0
450,0
450,0

среднее

2020

2019

Апшеронское хозяйство
годы исследования

2018

среднее

2020

2019

Название
сортов

2018

Шамкирский опорный пункт
годы исследования

453,3
403,3
433,3
423,3

Поскольку
все
эти
перспективные
сорта
являются
высокоурожайными и высококачественными, то их можно
выращивать во всех природно-климатических зонах республики. В
горных зонах посадку картофеля надо проводить 20-го апреля, а
уборку осуществлять в сентябре. В предгорных зонах посадку
картофеля следует проводить 15 марта, а в орошаемых низменных
зонах – 15 февраля; уборку урожая в обеих зонах надо осуществлять в
первой декаде июня.
Нами также проведены биохимические анализы
урожая
картофеля, собранного в орошаемых условиях Апшерона (в теплицах)
и данные представлены в таблице 2. Как видно из приведенных
данных, у сортов Угур и Чанлибеля сухого вещества и крахмала
больше, чем у других изученных сортов. При этом перспективный
сорт Чанлибель отличался также водопоглотительной способностью
(27,7%), а Угур сахаристостью (4,8%).
Допустимое содержание нитратов в клубнях картофеля
регламентируется
инструкцией
Минздрава
Азербайджанской
Республики и не должно превышать 250
мг/кг. В наших
исследованиях ни один из изученных перспективных сортов не
накапливает нитратов выше допустимой нормы. Так как количество
нитратов в клубнях изученных сортов картофеля колебалось в
пределах 132,1–152,2 мг/кг, что 1,64–1,89 раз ниже, чем ПДК.
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Крахмал, %

Водопоглотит
ельная
способность,
%

Нитраты,
мг/кг

Туран
Угур
Вагиф
Чанлибель

Сумма
сахаров, %

Название
сорта

Сухое
вещество, %

2. – Биохимический состав клубней картофеля новых перспективных
сортов в орошаемых условиях Апшеронского подсобноэкспериментального хозяйства (в теплицах)
(среднее за 3 года)

21,6
24,9
17,5
24,3

2,7
4,8
3,6
3,1

18,8
20,0
13,5
20,1

24,5
22,9
15,4
27,7

152,2
140,8
132,1
142,1

Таким образом, на основе проведенных исследований можно
придти к следующим выводам:
1. Полученные путем колонного отбора новые перспективные
сорта отличаются высокой урожайностью и в богарных, и в
орошаемых условиях Азербайджана.
2. Среди изученных сортов Угур и Чанлибель отличаются
высоким содержанием сухого вещества и крахмала.
3. Содержание токсических веществ – нитратов у изученных
сортах колеблется в пределе 132,1–152,2 мг/кг, что в 1,64–1,89 раза
ниже, чем предельно допустимая доза.
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УДК 635.64.631.581.19
ВЛИЯНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В
СОЧЕТАНИИ С МИКРОЭЛЕМЕНТОМ ЖЕЛЕЗА НА
БИОСИНТЕЗ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В
ЛИСТЬЯХ У СОРТОВ ТОМАТА
Агаев Ф.Н., Юсифов М.А., Аскеров А.Т.
Научно-Исследовательский Институт Овощеводства
Публичное Юридическое Лицо
Az -1098, г. Баку, пос. Пиршаги, Совхоз №2
Азербайджанская Республика
e-mail: teti_az@mail.ru
В статье анализируются данные о влиянии минеральных и
органических удобрений в сочетании с микроэлементом железа на
биосинтез хлорофиллов и каротиноидов в листьях сортов томата.
Установлено, что применение органо-минеральных удобрений в
сочетании с микроэлементом железа увеличивает содержание
пластидных пигментов в листьях всех изученных сортов в 1,2–1,8 раза
по сравнению с контролем. Наибольшее количество хлорофиллов а и
б, а также каротиноидов отмечено у высокоурожайного сорта Ягут.
Фотосинтетические пигменты – хлорофиллы а и б, каротиноиды
играют весьма важную роль в жизни растений. Они участвуют в
процессе фотосинтеза при переносе кислорода, при детерминации
пола,
в
процессе
окислительного
и
фотосинтетического
фосфоролирования у растений. Пигменты также активно участвуют в
общем метаболизме растительного организма.
Известно, что определение содержания хлорофиллов и
каротиноидов в фотосинтезирующих органах дает возможность
оценить потенциальные способности растений, т.е. этим показателям
можно
рассматривать
как
критерий
мощности
развития
фотосинтетического аппарата [5; 6]. По данным ряда литературных
источников суммарное количество пигментов в различных органах
дает возможность судить о потенциальных способностях растений
ассимилировать углекислый газ и формировать тот или иной
биологический и хозяйственный урожай [5; 6; 8]. Поэтому
исследования количественных изменений пигментного комплекса в
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зависимости от условий выращивания растений томата имеет важное
значение для повышения его продуктивности.
Полевые опыты проводились в условиях Апшерона по схеме: 1)
контроль (без удобрений); 2) 25т навоза +N150P150K120; 3) 25 т навоза
+N150P150K120+Fe; Образцы листьев 3 сортов томатов Ягут, Люкс и
Волгоградского скороспелого 323 отбирали в разные фазы развития
растений. Содержание хлорофиллов а и б, а также каротиноидов в
листьях томата определяли спектрофотометрическим методам в
85%-ном растворе ацетона при длине волн 663, 645 и 440,5 нм
соответственно и последующим вычислением их по формуле Арнона
и Маккинны с прибавлением Реббелена [4]. Железо применялось в виде
0,03% растворе Fe2(SO4)3, в котором замачивали семена перед посевом.
Результаты исследований показывают, что содержание
хлорофиллов а и б в листьях сортов томата в зависимости от фазы
развития растений, ярусов, возраста растений и уровня питания
изменяются в широком диапазоне. Колебания в концентрации
пигментов в ранние фазы развития у изученных сортов составляют
соответственно: хлорофилла а – 6,08–12,30; хлорофилла б – 2,8–7,30;
каротиноидов – 1,29–3,0 мг/г на сухой вес.
Наибольшее содержание хлорофилла а у сортов Ягут и Люкс
наблюдается в фазе массового плодоношения (соответственно: 12,30 и
9,4), у сорта Волгоградский скороспелый 323 в фазе начала
плодоношения (8,25). Самые высокие количества хлорофилла б у
сортов Ягут, Люкс и Волгоградский скороспелый 323 приходится на
фазу молочной спелости плодов. При этом наименьшая концентрация
каротиноидов у изученных сортов томата, как правило, приходится на
период молочной спелости – массового созревания плодов.
Отличительной особенностью сортов томата является то, что у
них в конце вегетации отмечается сильное повышение хлорофилла а и
каротиноидов (кроме сорта Ягут, у которого второй максимум в
содержании каротиноидов наблюдается в фазе массового созревания).
Иная картина наблюдалась в изменчивости содержания хлорофилла
б. Как известно, повышение содержание его в растениях расширяет
возможности поглощения энергии в коротковолновом участке спектра
[3; 7]. Динамика накопления хлорофилла б у сорта Волгоградский
скороспелый 323 коренным образом отличается от изменчивости
концентрации хлорофилла а в онтогенезе. У этого сорта, наблюдается
минимум в содержании хлорофилла б и также минимум концентрации
хлорофилла а или наоборот. Такой контраст в изменчивости
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содержания зеленых пигментов у сорта Волгоградский скороспелый
323, возможно, объясняется биологическими особенностями сорта.
Известно, что соотношение форм хлорофиллов является
важным показателем при оценке устойчивости растений к
неблагоприятным факторам внешней среды [6; 8]. Величина
соотношения хлорофиллов а и б в листьях сортов томата в онтогенезе
изменяетем в широком диапазоне – у сорта Ягут – 1,69–1,84; Люкс –
1,46–2,23, Волгоградский скороспелый 323 – 1,93–2,20.
Проведенные нами исследования показывают, что доля
хлорофилла в сумме пигментов сравнительно высокая, что указывает
на глубокую перестройку физиологических процессов в растениях.
Как показывают результаты исследований (таблица),

1
2
3

6,30
8,89
9,11

1
2
3
Сх1%
НСР05

6,08
7,89
8,35
0,08
2,00

Сумма
хлорофиллова+б

Соотношение
хорофиллов а/б

*1. Контроль (без удобрений).
2. 25т. навоза+N150P150K120.
3. 25т. навоза+N150P150K120+Fe
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Сумма пигментов

6,60
11,12
12,30

Ягут
3,40
1,84
10,0
6,60
1,69
17,72
7,30
1,69
19,60
Люкс
2,83
2,23
9,13
5,15
1,73
14,04
6,25
1,46
15,36
Волгоградский скороспелый 323
2,8
2,17
8,88
3,59
2,20
11,48
4,32
1,93
12,67
0,12
0,05
0,96
1,63
0,26
3,69

Каротиноиды

1*
2
3

Хлорофилл б

Хлорофилл а

Варианты

Влияние железа в сочетании с органо-минеральными удобрениями на
содержание пластидных пигментов у сортов томата (мг/г на сухой вес)

1,57
2,64
3,0

11,57
20,36
22,66

1,29
2,07
2,37

10,42
16,11
17,73

1,78
1,86
2,11
0,87
0,52

10,66
13,34
14,78
0,09
4,22

применение органо-минеральных удобрений под растения томата
увеличивает содержание пластидных пигментов в листьях всех
изученных сортов в 1,2–1,8 раза по сравнению с контролем.
Наибольшее количество хлорофиллов а и б, а также каротиноидов
отмечено у высокорослого высокоурожайного сорта Ягут, второе
место по содержанию пластидных пигментов в листьях занимает сорт
Люкс, наименьшая концентрация их отмечались у низкорослого сорта
Волгоградский скороспелый 323.
Как видно из таблицы, при применении микроэлемента железа
на
фоне
органо-минеральных
удобрений
содержание
фотосинтетических пигментов в определенной степени увеличивается.
При действии микроэлемента железа ускоряется рост и развитие
растений, увеличивается их фотосинтетическая способность, также
повышается фотохимическая активность хлоропластов листьев [1; 2] и
в конечном итоге все эти изменения в жизни растений отражаются на
урожайности. Как правило, при применении под растения томата
микроэлемента железа на фоне органо-минеральных удобрений
урожайность заметно повышается.
Выводы:
1. При различных условиях органо-минерального питания в
сочетании с микроэлементом железа содержание пластидных
пигментов в листьях сортов томата существенно повышается
примерно в 1,2–1,8 раза.
2. Наибольшее количество хлорофиллов а и б, а также
каротиноидов отмечено у высокорослого высокоурожайного сорта
Ягут.
3. При применении микроэлемента железа на фоне органоминеральных удобрений содержание фотосинтетических пигментов в
определенной степени увеличивается, при этом и урожайность
заметно повышается.
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
БИОМАССЫ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ, НА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И УРОЖАЙНОСТЬ У РАСТЕНИЙ
ЛУКА РЕПЧАТОГО
Агаев Ф.Н., Юсифов М.А. Аскеров А.Т., Гулиева З.А.
Научно-Исследовательский Институт Овощеводства
Публичное Юридическое Лицо
Az -1098, г. Баку, пос. Пиршаги, Совхоз №2
Азербайджанская Республика
e-mail: teti_az@mail.ru
Лук репчатый – очень ценный овощ, пользуется большим
спросом восточных народов, а также и народов всего мира. У него
содержатся большое количество витаминов (С, А, В1, В2, В6, Е, К),
фитонцидов и других жизненно необходимых человеку веществ,
таких как инулин, пантотеновая кислота, ферменты, салонины,
минеральные соли, эфирное масло, циклоаллиин, кемпферол.
Суточную потребность в витаминах полностью удовлетворяют 90–
100 г зеленого лука. У лука репчатого содержание аскорбиновой
кислоты изменяется в пределах 27–57,0 мг/100 г, а каротина
(провитамина А) – 1,5–2,5 мг/100 г на сырую массу [2; 6; 8]. Кроме
того, в листьях и луковицах лука репчатого находятся
серосодержащие соединения (причем в острых сортах их больше),
йод, лимонная и яблочная кислоты. Водный экстракт чешуй репчатого
лука – концентрат витамина РР, который оказывает лечебное действие
при гипертонии, атеросклерозе. Этот концентрат улучшает работу
сердца, обладает мочегонным действием, стимулирует секретную
деятельность желудочно-кишечного тракта [3; 4].
Цель настоящей работы – изучение лука репчатого в отдельные
фазы вегетации в зависимости от водного режима и выявить действие
почвенной засухи на накопление биомассы и урожайность, а также на
биохимические показатели луковиц репчатого лука.
Объектом исследований служил местный улучшенный сорт
Говсан (Yerli Yaxşılaşdırılmış Hövsan), районированный, в основном, в
условиях Апшеронского полуострова Азербайджанской Республики.
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Необходимые биометрические исследования были проведены с
соблюдением требований методики полевого опыта в овощеводстве [5].
Схемы опыта: 1) 4 полива; 2) 8 поливов; 3) 12 поливов.
Варианты условно обозначили соответственно – резкий, жесткий и
нормальный. Поливная норма каждый раз составила 100–150 м3/га.
Массу отдельных органов и общую сырую биомассу растений
определяли весовым методом. Содержание сухого вещества, сумму
сахаров, экстрактивных веществ, нитратов определяли по
общепринятым методикам [7].
Представленные данные по зависимости количества биомассы и
урожайности лука репчатого от фазы развития растений и режимов
полива (табл. 1) показывают, что нормы полива существенно влияют
на изученные показатели. При этом масса листьев в резком варианте
изменялась в пределах 2,9–6,7 г, в жестком варианте – 8,9–14,6 г, а в
нормальном варианте – 12,4–16,5 г. Наибольшую величину массы
листьев отмечено в начале июля в вариантах 4 и 8 поливов
(соответственно 6,7 и 14,1 г), а в варианте 12 поливов – в конце июля
(19,3 г). После этих фаз развития у растений лука репчатого в
количестве массы листьев был обнаружен резкий спад в конце
вегетации, т. е. в технической спелости масса листьев была
наименьшей (соответственно 7,9; 8,9 и 12,4 г). Следует отметить, что
под влиянием почвенной засухи уменьшение массы листьев в резком
варианте более четко проявилось, чем в вариантах жесткий и
нормальный, что объясняется быстрым увяданием и высыханием
листьев у этого варианта [1].
Отмеченные различия в биомассе листьев получают иной
характер в изменчивости биомассы «ложных» стеблей лука репчатого,
так как наибольшая величина биомассы «ложных» стеблей в резком
варианте приходится на конец июля (2,4 г), т. е. на фазу
формирования луковиц, а в нормальном варианте – на начало августа,
т. е. на фазу интенсивного роста луковиц (5,6 г). При этом жесткий
вариант занимает промежуточное положение, т. е. у этого варианта
масса осталась на том же уровне (3,4–3,6 г).
В отличие от надземных органов, в изменчивости массы головки
(луковиц) обнаруживается совсем иная картина. Масса луковиц,
начиная от формирования головки до конца вегетации, непременно
возрастает и достигает максимума в фазе технической спелости
луковиц (соответственно в резком варианте – 25,3 г, в жестком
варианте – 33,5 г и в нормальном варианте – 40,8 г). Приведенные
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данные в таблице 1 показывают, что наибольший рост массы луковиц
во всех вариантах был отмечен в период интенсивного роста –
технической спелости луковиц лука репчатого. При этом в резком
варианте прирост в биомассе головки составляет 1,70, в жестком –
1,80 и в нормальном – 2,25 раза, что связано, по-видимому, с
созданием благоприятных условий для развития растений при
нормальном поливе.
1. – Зависимость количества биомассы и урожайности лука репчатого
от режимов полива
Поливные
варианты

Полив 4 раза
(резкий)

Полив 8 раз
(жесткий)

Полив 12 раз
(нормальный)

Общая биомасса и биомасса
различных органов
растений.
Урожайность, ц/га
Масса листьев, г
Масса «ложных» стеблей, г
Масса головки, г
Масса надземной части, г
Общая сырая биомасса, г
Урожайность, ц/га
Масса листьев, г
Масса «ложных» стеблей, г
Масса головки, г
Масса надземной части, г
Общая сырая биомасса, г
Урожайность, ц/га
Масса листьев, г
Масса «ложных» стеблей, г
Масса головки, г
Масса надземной части, г
Общая сырая биомасса, г
Урожайность, ц/га

июль

август

20

27

3
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6,7
1,7
8,5
8,4
16,9
–
14,1
3,6
12,5
17,7
30,2
–
16,5
3,1
13,2
19,6
32,8
–

6,6
2,4
9,3
9,0
18,3
–
13,7
3,5
16,9
17,2
34,1
–
19,3
3,7
14,3
23,0
37,3
–

6,4
2,1
14,9
8,5
23,4
–
12,7
3,4
18,6
16,1
34,7
–
13,0
5,6
18,1
18,6
36,7
–

2,9
0,8
25,3
3,7
29,0
253,0
8,9
2,8
33,5
11,7
45,2
335,0
12,4
4,3
40,8
16,7
57,5
408,0

Изменчивость общей сырой биомассы в луковицах
обусловливается фазами развития растений и режимами полива. А
именно: отмеченные закономерности в изменчивости сырой биомассы
в луковицах определяют и ход изменчивости в изменчивости общей
сырой биомассы лука репчатого, т. е. общая сырая биомасса у
растений лука репчатого постепенно увеличивается до конца
вегетации и в фазе технической спелости луковицы достигает
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максимума (соответственно в резком варианте – 29,0 г, в жестком
варианте – 45,2 г, а в нормальном варианте – 57,5 г).
Кроме вышеуказанного, нами также изучены биохимические
показатели луковиц растений репчатого лука в зависимости от фазы
развития растений и от режимов полива. К основным показателям,
определяющим качество луковиц лука репчатого, относятся сухие
вещества, сахара, экстрактивные вещества и нитраты. Как показали
исследования (табл. 2), отмечаются значительные различия по
химическому составу луковиц лука репчатого в зависимости от фазы
развития растений и режимов полива.
2. – Влияние режимов полива на биохимические показатели
лука репчатого
Поливные
варианты
Полив 4 раза
(резкий)

Полив 8 раз
(жесткий)

Полив 12 раз
(нормальный)

Биохимические
показатели
Сумма сахаров, %
Экстрактивные
вещества, %
Сухое вещество, %
Нитраты, мг/кг
Сумма сахаров, %
Экстрактивные
вещества, %
Сухое вещество, %
Нитраты, мг/кг
Сумма сахаров, %
Экстрактивные
вещества, %
Сухое вещество, %
Нитраты, мг/кг

июль
20
27
10,7
14,0

август
3
18
14,8
8,4

12,0

12,4

15,0

22,0

13,8
69,8
10,6

15,0
72,0
14,3

15,2
55,8
12,5

13,4
75,7
9,9

14,5

12,2

10,2

14,2

12,3
77,6
9,7

14,0
89,0
12,2

14,0
124,9
12,1

12,6
65,6
10,6

14,3

12,2

12,7

17,6

13,9
68,4

13,9
62,6

14,9
82,4

14,2
67,5

Так, под влиянием засухи у луковиц лука репчатого содержание
сахаров и экстрактивных веществ начиная от фазы образования 6–
10 листьев до интенсивного роста луковиц постепенно увеличивается,
величина суммы сахаров в этой фазе достигает максимума, в то же
время содержание экстрактивных веществ продолжает увеличиваться
и становится наибольшей в фазе технической спелости луковиц (22%).
Содержание сухого вещества во всех изученных вариантах
оказалось наивысшим в фазе интенсивного роста луковиц
(соответственно в резком варианте – 15,2 %, в жестком варианте –
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14,0 %, а в нормальном варианте – 14,9 %), при переходе к фазе
технической спелости, как и в случае сахаров, оно уменьшалось, что
связано, по-видимому, с использованием сахаров в различных
жизненных процессах растений [9].
Ход изменчивости токсических веществ – нитратного азота,
важного показателя при оценке качества и безопасности продукции во
всех изученных вариантах отличается от такового других
биохимических показателей. В резком варианте наименьшее
содержание нитратов приходится на фазу интенсивного роста луковиц
(55,8 мг/кг), а в жестком и нормальном вариантах в это время
отмечается максимальное количество этого вещества (соответственно
124,9 и 82,4 мг/кг). При переходе к фазе технической спелости
луковиц у растений лука репчатого в жестком и нормальном
вариантах содержание нитратов резко уменьшается, в то время как в
резком варианте оно увеличивается, что, по-видимому, связано с
защитной функцией растений к неблагоприятным факторам среды, а
именно ответной реакцией ее на влияние почвенной засухи.
На основе проведенных исследований было выявлено, что:
1. Почвенная засуха существенно влияет на биомассу листьев,
«ложных» стеблей и общей сырой биомассы лука репчатого. Биомасса
надземных органов оказывается максимальной в фазе формирования
луковиц, переход к периоду интенсивного роста – технической
спелости луковиц сопровождается ее существенным уменьшением,
при этом уровень спада в резком варианте (4 раза полива) составляет
2,30 раза, в жестком варианте (8 поливов) – 1,38 раза, а в нормальном
варианте (12 поливов) – 1,11 раза.
2. Под влиянием почвенной засухи масса луковиц и общая
сырая биомасса у растений лука репчатого существенно уменьшается.
В резком варианте масса луковиц составляет 25,3 г, а общая сырая
биомасса – 29,0 г. В то время как эти показатели в жестком варианте
оказались соответственно 33,5 и 45,2 г, а в нормальном варианте –
40,8 и 57,5 г.
3. Под действием почвенной засухи качество луковиц у лука
репчатого не ухудшалось. Наоборот, усиливалось накопление сухого
вещества, суммы сахаров, экстрактивных веществ, что связано, по
всей вероятности, с их участием в защитной функции растений, т. е.
накопление этих веществ способствует улучшению адаптивных
свойств растений к неблагоприятным фактором среды, т. е. засухи.
4. Изменчивость токсических веществ – нитратного азота – во
всех изученных вариантах полива отличается от изменчивости других
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биохимических показателей, так как в резком варианте полива
наименьшее содержание нитратов приходится на фазу интенсивного
роста луковиц, а в жестком и нормальном вариантах в это время
отмечено максимальное количество этого вещества, что, повидимому, связано с защитной функцией растений лука репчатого к
действию почвенной засухи.
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РАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЛКИХ КЛУБНЕЙ
Аллахвердиев Э.И., Мамедов Т.А., Насибова М.Ш.
Научно-исследовательский институт овощеводства
Публичное юридическое лицо
e-mail: teti_az@mail.ru
Введение. Картофелеводство является одной из основных
отраслей сельскохозяйственного производства Азербайджана. По
данным Государственного комитета
статистики в регионах
Республики посадочные площади картофеля по всем категориям
хозяйств занимают порядка 59 тыс. 318 га, а объем урожая составляет
порядка 1 004 172 тонн. Средняя урожайность картофеля по
Республике – 168,9 ц/га [1]. Картофель имеет высокую биологическую
и питательную ценность и подходит для выращивания как в горных и
предгорных, так и в низменных условиях. Необходимо отметить, что
биологические особенности картофеля и благоприятные почвенноклиматические условия в различных регионах способствуют
выращиванию этой ценной культуры и при повторной посадке.
Собранный урожай картофеля при повторной посадке в Республике за
2019 год составил 42616,5 тонн. В Республике ежегодно
увеличивается потребность как в семенном, так и пищевом картофеле.
Обеспечение потребности населения пищевым картофелем и хозяйств
посадочным материалом за счет внутреннего производства имеет
большое экономическое значение.
Благодаря внедрению научно обоснованных комплексных
мероприятий, особых агротехнических методов и технологий
выращивания возможно увеличивать производство как пищевого, так
и семенного картофеля. Учитывая выше изложенное, в экономических
регионах, где климатические условии способствуют выращиванию
картофеля не только во временных защищенных условиях, но также
выращивать в больших туннелях, а также в теплицах, покрытых
полимерными материалами, без дополнительного отопления. Посадка
картофеля во временных и постоянных защищенных условиях без
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обогрева позволяет производить как ранний картофель, так и
посадочный материал, то есть семенной картофель для повторных
посадок.
Таким образом, обеспечение хозяйств, занимающихся
производством картофеля высококачественными, урожайными
сортами с хорошей адаптивностью и устойчивостью посадочным
материалом за счет внутреннего производства имеет важное значение,
и решение этого вопроса является актуальным для Республики.
Цель исследований. В некоторых регионах, в частности в
Апшеронском экономическом регионе, климатические условия
позволяют выращивать и производить картофель как в открытом, так
и в защищенном грунте. Учитывая выше изложенное, а также
вытекающие из них многочисленные причины для обеспечения
хозяйств, занимающихся картофелеводством качественным семенным
материалом районированных сортов за счет внутреннего
производства, а также для использования их и в низменных условиях
для выращивания двух урожаев в один год, возникает необходимость
проведения научно-исследовательских работ, являющихся важным и
актуальным шагом в этих направлениях.
Методы исследований. Для получения и размножения
высококачественного семенного материала в опытах были
использованы районированные сорта картофеля «Амири-600»,
«Тельман» и
«Севиндж»,
созданные сотрудниками
НИИ
Овощеводства и их мелкие клубни [2].
Ящики с мелкими клубнями проращивали в необогреваемой
теплице. Проращивание клубней начали с первой декады января. В
начале ящики укрывали полиэтиленовой пленкой в течении двух
недель. Далее при начале появления проростков на клубнях укрытия
снимали, и ящики в дневное время раскладывали для освещения [3].
Необходимо отметить, что размножение этих районированных
сортов с мелкими клубнями проведено в тепличном комплексе,
созданном в институте в условиях Апшерона. Перед посадкой в грунт
в блоке тепличного комплекса проведена очистка от сорняков. С
миниагрегатом проведена вспашка, нарезаны борозды с расстоянием
60 см. Приведены в порядок перед посадкой в грунт шланги и
вентиля, предусмотренные для капельного полива и подкормки
удобрениями растений. При достижении проростков на мелких
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клубнях 0,5–1,0 см проводили посадку в грунт вручную, проростками
вверх на глубину 10 см. При посадке не проросшие клубни и клубни с
нитеобразными проростками отбраковали. Посадку в бороздах
проводили рядовым способом, с расстоянием между клубнями –
20 см. Посадка изученных трех сортов с мелкими клубнями
проведена в один срок. Опытный участок в теплице был разделен на
клетки размером 25 м2 и каждый сорт, посаженный с мелкими
клубнями, был в трех повторах. Итого: каждый сорт картофеля был
посажен на 75 м2 и общая площадь опыта составила 225 м2.
Необходимо отметить, что во время посадки проросшие клубни
укрывали торфяной и перегнойной смесью. Полив, подкормка и
вентиляция в теплице проведены совместно с центром управления
теплиц.
После получения всходов и достижения растениями высоты
10–15 см проведено первое окучивание. В период вегетации
проводили агротехнический уход, профилактические мероприятия
против болезней и вредителей. Для этого использовали инсектициды
и фунгициды, такие как «Pusula», «Troopеz 72WP», купорос меди и
приманку, против грызунов. Второе окучивание растений проведено
при высоте 20–25 см.
В опытах проводили фенологические наблюдения, а также
изучали динамику накопления биомассы и клубнеобразования. При
биологической спелости урожай убирали по сортам и фракциям и
сдавали в склад для повторной посадки. Проведены биометрические и
весовые измерения, полученные результаты обработаны [4].
Результаты исследований. Как было сказано в методике при
размножении районированных сортов картофеля Амири-600, Тельман
и Севиндж мелкими клубнями в защищенном грунте были проведены
фенологические наблюдения. Во время наблюдений отмечены у
изучаемых сортов картофеля сроки посадки, всходы (начальный –
до 10% и массовый – 75%), бутонизация, цветение (начальный – 10%
и массовый – 75%), образование плодов, естественного пожелтения
нижних листьев и время уборки картофеля. Необходимо отметить, что
при проведении фенологических наблюдений выявлены некоторые
различия в указанных параметрах, которые зависят от спелости
конкретного сорта.
Надо отметить, что при посадке проращенных мелких клубней
в защищенной грунте надземные части и клубни формируются при
температуре 15–200С. Учитывая этот факт, нами изучена динамика
накопления биомассы и клубнеобразования. Исследование динамики

25

проведено после появления бутонов, три раза с интервалом 10 дней.
Для этой цели выкопаны по 3 куста из каждого исследуемого сорта.
Необходимо отметить, что во время анализов был отмечен общий вес
растений, количество и вес стеблей и клубней. Полученные
результаты биометрически обработаны. Результаты анализов по
динамике накопления биомассы и клубнеобразования приведены в
таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1 у сортов картофеля Тельман и
Амири-600 как общий вес выкопанных растений, так и вес стеблей и
клубней был относительно больше, чем у сорта Севиндж.
Сравнительный анализ полученных данных по динамике накопления
биомассы и клубнеобразования во всех сроках выкопки показал, что
эти показатели связаны с агробиологическими особенностями
исследуемых сортов.
Пожелтение нижних листьев растений картофеля – признак их
биологической созреваемости. При посадке районированных сортов
картофеля для размножения в защищенных условиях в грунт сбор
урожая можно начинать с 25 мая по 10 июня. Убранный урожай
изучен по сортам и по фракциям. Уборку картофеля в теплице
проводили ручным способом.
Данные по урожаю изучаемых сортов приведены в таблице 2 и
показывают, что при посадке районированных сортов картофеля с
мелкими клубнями для размножения в грунте в условиях теплицы
этот показатель существенно зависит от агробиологических
особенностей и от методов выращивания. Как видно из данных
таблицы 2 при единой схеме и сроке посадки собранный урожай у
сортов картофеля Амири-600 и Тельман значительно больше по
сравнению с сортом Севиндж.
Необходимо отметить, что собранный урожай зрелого
картофеля исследуемых сортов далее был тщательно отобран по
сортам, разделен по фракциям, упакован в пятикилограммовые
сетчатые пластмассовые ящики и сдан по акту в склад для хранения и
для дальнейшей отправки с целью использования при летних посадках.
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1. – Динамика накопления биомассы и клубнеобразования у сортов картофеля при выращивании в
защищенном грунте (тепличный комплекс НИИ овощеводства, среднее из 3 растений)
Стебли

Клубни

Сорта

Срок
посадки

Схема
посадки, см

Общий
вес, г

Вес, г

Количество,
шт.

Вес, г

Количество,
шт.

Амири-600

II.2019

60 х 20

1005

530

4,6

475

5,7

Тельман

II.2019

60 х 20

1015

600

5,0

415

6,0

Севиндж

II.2019

60 х 20

900

505

4,0

395

5,4
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2. – Урожайность картофеля при посадке с мелкими клубнями для
размножения в защищенном грунте (тепличный комплекс НИИ
овощеводства на Апшероне)
Площадь
Урожай с
Схема
3-х
3-х
Урожай
Сорта
посадки,
повторов,
повторов,
ц/га
см
м2
кг
Амири-600
60 х 20
75
157,5
210
Тельман
60 х 20
75
154,5
206
Севиндж
60 х 20
75
136,5
182
Выводы. Таким образом, на основе проведенных исследований
нами рекомендуется для увеличения внутреннего производства как
семенного, так и продовольственного картофеля ранней спелости
использовать
районированные
сорта,
созданные
отделом
картофелеводства НИИ овощеводства Азербайджана, имеющие
различные агробиологические особенности, такие как Амири-600, Тельман
и Севиндж. Размножение этих сортообразцов мелкими клубнями при
посадке в грунт в тепличных условиях ускоряет и увеличивает
производство посадочного материала, который возможно использовать
при повторных посадках для получения двух урожаев в один год. При
этом необходимо отметить, что произведенный семенной картофель имеет
высокое качество, которое возможно контролировать в тепличных
условиях, соблюдая технологию выращивания. Посадку в защищенный
грунт целесообразно проводить с проросшими миниклубнями.
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Введение
Свекла столовая (Beta vulgaris L.) имеет широкое
распространение. Она относится к семейству маревых –
chenopodiaceae. Свекла столовая – растение двухлетнее. При посеве
семян свеклы в первый год вырастает сочный мясистый корнеплод с
розеткой листьев. Используется как продукт питания с глубокой
древности. Из нее готовят превосходные блюда. В пищу употребляют
корнеплоды, а весной – также молодые листья и черешки. В условиях
Азербайджана корнеплоды Свеклы столовой содержат 6,1–12,8 %
сахаров, 2,6–8,0% белка, 0,33–1,38 % золы и 4,7 % клетчатки, 3,1–
20,2 мг% витамина С. Кроме того, она содержит другие витамины,
пектиновые вещества и органические кислоты, определяющие ее
питательную ценность и высокие вкусовые свойства.
Установлено лечебное значение свеклы. Она содержит витамин P,
который придает эластичность кровеносным сосудам, предупреждает
склероз и внутренние кровоизлияния. В ее корнеплодах имеются
также фолиевая кислота и бетаин, которые в других овощах почти не
обнаруживаются. Содержание витамина С достигает 30 мг%.
Цель и методы исследований
Семена – биологический фундамент урожая. От их сортовых и
посевных качеств зависит очень много. Получение семян местной
репродукции – важный шаг в развитии овощеводства Азербайджана.
Исследования проводили в 2015–2021 гг. в зоне Апшерона
Азербайджанской Республики.
Почвенно-климатические условия Азербайджана являются
благоприятными для выращивания свеклы столовой. Климатические
возможности этих зон, характеризующиеся обилием солнечного света
и тепла, позволяют выращивать столовую свеклу в открытом грунте в
разное время в зависимости от назначения урожая.
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Апшеронский полуостров имеет песчаные, супесчаные и
суглинистые почвы, которые при поливе вполне пригодны для
выращивания этой культуры.
Средняя годовая температура поверхности почвы на Апшероне
бывает на 2–3 градуса выше, чем температура воздуха. Самыми
холодными месяцами являются январь и февраль, далее температура
постепенно повышается. Самые ранние морозы на Апшероне
наблюдаются в конце ноября, а самые поздние в апреле.
Среднемесячная температура воздуха в этой зоне в холодные месяцы
года (XI, XII, I, II, III и IV) бывает соответственно 9,8; 5,7; 3,5; 3,6;
5,4; 10,5 оС. Такая температура благоприятствует нормальному росту,
развитию, образованию и созреванию свеклы столовой.
Полевые опыты закладывали в четырехкратной повторности, методом
рендомизированных повторений. Площадь учетной делянки – 10 м2.
Фенологические наблюдения, биометрические измерения,
сопутствующие наблюдения проводили по общепринятым методикам
(1,2,3). Урожай учитывали по количеству и качеству. Биохимический
анализ корнеплодов проводили стандартными методами [5], оценку
лежкости корнеплодов по методике Дьяченко В.С.
Сумма среднесуточных температур региона за период вегетации
1500–19000 С позволяет получать качественные маточники.
Во время вегетации растений проводили прореживание свеклы.
При появлении первых настоящих листочков на 3–4 см и в фазе 3–4
настоящих листьев на 7–9 см.
Уборку маточников проводили до морозов в третьей декаде
ноября и укладывали в погреб на постоянное хранение в ящиках.
Результаты исследований
Свекла – перекрестноопыляющееся растение и при сортовом
семеноводстве требует пространственной изоляции.
Свекла в первом году развивает прикорневую розетку и
корнеплод, а во втором году жизни цветение начинается через 45–50
дней после высадки семенников в грунт и продолжается в
зависимости от внешних условий 30–50 дней. Цветки у свеклы –
маленькие, зеленоватые, обоеполые. На цветоносном стебле они
срастаются по 2–3 и даже до семи, образуя так называемые соплодия
(клубочки), которые после созревания легко осыпаются. Это
соплодия, которые в практике называют семенами. В каждом
клубочке находится по 2–3 и более семян, растущих вплотную друг к
другу. Свекла отличается устойчивостью к повышенной температуре
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и засухе. Наряду с этим она обладает и холодостойкостью. Наиболее
интенсивный рост свеклы происходит при 15–230, хотя она хорошо
переносит недлительные колебания температуры в весьма широких
пределах.
Столовая свекла весьма требовательна к свету, и при недостатке
его урожай и качество корнеплодов снижаются. Наиболее
требовательна к плодородию почвы. Наиболее полезны для нее
богатые органическими веществами суглинистые, супесчаные
черноземные почвы.
Урожайность семян зависит не только от генетических
особенностей растений, но и от приемов, которые используют при их
выращивании. Одним из приемов, существенно влияющих на
урожайность семян и их созревание, является ассортимент
сортообразцов. Разнообразие сортообразцов ограничивает ветвление и
повышает качество выращиваемых семян
и влияет на
продолжительность межфазных периодов (табл. 1).
1. – Продолжительность межфазных периодов в зависимости от
сортообразцов (среднее за 2018–2020 гг.)

формирование
розетки –
образование
цветоносов

образование
цветоносов –
образование семян

образование семян
– побурение
клубочков

Бордо 237 (контр.)
Зеленолистная 42
Несравненная А-463
Грибовская плоская
Одноростковая
Красный шар

отрастание листьев
формирование
розетки

Сортообразцы

посадка
отрастание
листьев

Продолжительность межфазных периодов,
дни

19
19
19
19
19
19

8
9
7
8
8
7

12
13
12
12
13
12

59
60
58
60
59
59

56
56
54
56
54
55
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Существенных различий в продолжительности межфазных
периодов у растений разных сортообразцов маточников не
установлено. Имеются в отдельных случаях отклонения в 1–3 дня.
Существенных различий между вариантами по динамике
высоты растений не отмечалось (табл. 2).
Если и есть колебания, то в небольших пределах.
2. – Динамика высоты семенных растений свеклы столовой в
зависимости от сортообразцов маточников, среднее за 2018–2020 гг.
Число дней от отрастания листьев
Сортообразцы

14

34

54

74

94

114

высота растений, см
Бордо 237 (контр.)
Сибирская
плоская
Кубанская
борщевая
Сквирский дар
Сквирская
одноростковая
Подзимняя А-747

20

80

112

113

102

102

20

78

111

112

104

104

20

75

107

115

108

100

20

73

104

109

107

98

22

80

108

111

107

98

21

79

111

111

106

101

В сортообразцах Сибирская плоская, Кубанская борщевая
отмечалось мощное развитие растений, а в Сквирская одноростковая и
Подзимняя А-474 тоже у маточников отмечены более высокие
растения. К концу вегетации меньше полегали семенники у
сортообразцов Сибирская плоская и Бордо 237.
В наших опытах при выращивании семенников по
сортообразцам Сквирской дар и Сквирская одноростковая
урожайность семян увеличивалась по сравнению с контролем Бордо
237 на 0,74 и 0,62 т/га соответственно (табл. 3). У сортообразца
Кубанская борщевая снижается урожайность на 0,36 т/га. У семенных
растений сортообразцов Сквирский дар и Сквирская одноростковая
загущение размещения растений ограничивало рост вегетативных
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органов и формирование длинных цветоносов. Это способствовало
получению более высокого урожая семян в 4 и 5 вариантах.
3. – Влияние сортообразцов маточников на урожайность семян свеклы
Сортообразцы
Бордо 237
Сибирская
плоская
Кубанская
борщева
Сквирский дар
Сквирская
одноростковая
Подзимняя А474

средние за
2015–
2017 гг.
2,20
2,46

Урожайность семян т/га
среднее за
2018–
среднее
к контролю, %
2019 гг.
3,04
2,62
–
3,18
2,82
108

1,84

2,74

2,28

87

2,57
2,62

3,92
4,10

3,24
3,36

124
128

2,26

3,01

2,64

101

Полученные семена местной репродукции мы решили
проверить на продуктивность корнеплодов в условиях Хачмазской
Опытной Станции.
4. – Репродуктивность семян столовой свеклы в зависимости
маточников от схемы посадки (среднее за 2018–2020 гг.)
Варианты схемы
посадки
70 х 35 (кон.)
70 х 25
70 х 50
(90+50) х 35
(90+50) х 25
(90+50) х 50

Урожайность
корнеплодов, т/га
48,4
45,6
53,4
50,6
42,4
43,6

К контролю
т/га
–
–2,8
5,0
2,2
–6,0
–4,8

%
100
94
110
104
88
90

Самый высокий урожай свеклы столовой, в среднем за три года,
получен в третьем варианте, где использовался семенной материал,
полученный из маточников, высаженных по схеме 70 х 50 см. На
основании трехлетних учетов урожаев наблюдается некоторая
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закономерность: чем больше площадь питания для развития
маточников, тем выше была урожайность корнеплодов.
Сроки посадки и способы предпосевной подготовки маточников
сказались и на параметрах растений. Результаты изучения высоты
семенных растений разных сроков посадки приведены (табл. 5).
5. – Динамика высоты семенных растений свеклы столовой,
среднее за 2015–2018 гг.
Сроки посадки
маточников
30 марта (контроь)
30 марта с
подращиванием
5 апреля

Даты учета
27.IV
14.V
111
111

20.III
19

9.IV
69

20

71

112

6

41

72

28.V
106

15.VI
103

121

103

101

86

81

72

Растения третьего варианта явно уступали в своих параметрах
растениям первого и второго вариантов. Растения, выращенные из
корнеплодов с подращиванием, имеют преимущество перед
растениями первого варианта.
Посадка 5 апреля привела к снижению на 37 % урожая семян. В то же
время подращивание маточников увеличило урожайность на 35% (табл. 6).
6. – Урожайность семян свеклы столовой в зависимости от сроков
посадки и способов выращивания маточников
(сорт Бордо 237 за 2018–2020 гг.)
Сроки посадки
маточников
30 марта без
подращивания
(контроль)
30 марта с
подращиванием
5 апреля

К контролю
%

Урожайность
семян, т/га

т/га

3,24

–

100

4,38

1,14

135

2,03

–1,21

63

Выводы
1. Таким
качественных

образом, для получения стабильных урожаев
семян столовой свеклы маточники необходимо
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выращивать на легких слабокислых почвах при посеве семян
25–30 марта.
2. Для возделывания свеклы на семенные цели в Азербайджане
рекомендуем использовать сорта: Бордо 237, Одноростковая,
Несравненная А-463, Сибирская плоская, Сквирская одноростковая и
Подзимняя А-474.
3. Урожай и качество семян столовой свеклы изменяются под
влиянием сроков посадки маточников, схем размещения семенных
растений и подращиванием корнеплодов.
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35

УДК. 631.635.52.649.632.3.
УСТОЙЧИВЫЕ К БОЛЕЗНЯМ СОРТА ПЕРЦЕВ – ЗАЛОГ
СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ
Алиева З.А., Мустафаев М.М.
Научно-Исследовательский Институт Овощеводства
Публичное Юридическое Лицо
Баку-1098, Республика Азербайджан
e-mail: teti_az@mail.ru
Введение. Родиной перца является Мексика и Гватемала.
Различают две группы культурных сортов перца: острые и сладкие
(Capsicum annuum L).
Плоды перца сладкого являются распространенным продуктом
питания, используются как вкусовая приправа к различным блюдам в
домашнем обиходе и в пищевой промышленности (для консервов,
маринадов, солений). Горечь острого перца обусловлена наличием в
его плодах алкалоида, карсаицина, содержание которого, в
зависимости от сорта, колеблется ото, 01–0,015 (у сладких – до 0,22 %
на сухое вещество).
Благодаря наличию карсацина, пряный перец используют в
медицине, а так же в водочной промышленности.
Сладкий перец по своим пищевым и вкусовым качествам
превосходит томаты и многие другие овощи. Его употребляют в
свежем виде (для салатов), в жареном тушеном, печеном и
фаршированном виде. Для использования в зимнее время плоды перца
маринуют, квасят, сушат. Перец по пищевым свойствам плодов
относится к числу наиболее ценных овощных культур. Основным
достоинствам плодов перца является высокое содержание комплекса
витаминов (A, B, C, P), сахаров, минеральных солей, белков,
углеводов и кислот (никотиновая, фолиевая и др.) положительно
влияющих на здоровье человека.
Особенно богаты плоды перца витамином С, по содержанию
которого они превосходят основные культуры – томата и огурцов в
5–10 раз.
Цель и задачи исследований
Спрос на перце ежегодно возрастает, а резервы повышения
урожайности в настоящее время лежат не на расширении площадей
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под культурой, а в повышении продуктивности гектара. Вместе с тем
при концентрации производства той или иной культуры
увеличивается поражаемость болезнями, что снижает урожайность
сортов более, чем на 50 % от потенциальной возможности.
В Азербайджане основной вредоносной болезнью перцев
является фитофтора и фузариозное увядание. Химические меры
борьбы с ними малоэффективны и вредны для здоровья человека.
Несмотря на то, что процесс создания устойчивых сортов к болезням
и вредителям сравнительно продолжителен и трудоемок, этот способ
борьбы вполне выдерживает конкуренцию по рентабельности с
системой производства и применения ядохимикатов. Даже
относительно устойчивые сорта облегчают борьбу с болезнями при
использовании их в системе интегрированной защиты растений. Они
более отзывчивы к методам защиты и способствуют снижению уровня
использования пестицидов или полному отказу от них [5].
Почвенно-климатические
условия
Азербайджана
дают
возможность широкого возделывания культуры перца при наличии
полива. Независимо от рельефа поливной водой обеспечиваются все
пригодные для посева почвы.
Климат на Апшероне, где заложены опыты перца (это
территория Института Овощеводства) сухой субтропический –
солнечная осень, умеренно жаркое лето. Среднегодовая температура
воздуха равна +180С. Годовая сумма солнечных часов – 2495 [1; 3].
Нами велась работа по созданию новых сортов перцев
различных направлений хозяйственного использования.
Результаты исследований
В работе по созданию новых сортов, отвечающих современным
требованиям технологии и устойчивости хотя бы одним из
компонентов в скрещиваниях, брались сорта или формы с
генетической устойчивостью к одной или комплексу болезней. В
работе на устойчивость к фузариозу и фитофтору учитывались
биологические особенности этих двух возбудителей и генетики
сортообразцов перцев.
Устойчивость к фузариозу контролируется двумя главными
генами, которые обеспечивают специфическую устойчивость. По
мнению ряда авторов эта устойчивость не является долговечной. Но
определенное сочетание генов может обеспечить устойчивость к
фузариозу, которая может быть долговечной.
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Кроме того, трахеомикозные заболевания на Апшероне
представляют большую опасность при выращивании перца.
Насыщенность посадок овощными культурами вынуждают хозяйства,
только чередовать их. Это приводит к большому накоплению
болезней в почве, особенно трахеомикозов, которые представлены в
основном увяданием и корневыми гнилями [2].
На плантациях перца главным образом вызывают увядание
грибы фузариум вертициллиум. Однако наибольшую вредоносность
вызывает гриб рода фузариум.
Еще более трудной задачей является создание сортов с
комплексной устойчивостью. Большие трудности создаются в
процессе проведения отборов на провокационном фоне. Первая
браковка и оценка селекционного материала проводилась на рассаде
путем инокуляции сеянцев слабой нагрузкой зооспор расы фузариума.
Оценку сортообразцов проводили по степени заражения, динамика
гибели и степени выживаемости растений. Выжившая здоровая
рассада заражалась в поле при посадке грибком Fuzarium oxysporum f;
lucopercici [4].
Известно, что у перца отсутствует четкая корреляция между
устойчивостью листьев и плодов. Это относятся как к
сверхчувствительности, так и к полевой устойчивости. Поэтому в
определении устойчивости к фузариозу необходимо оценивать как
листья, так и плоды.
Сорта выращивали на поле 3–5-рядковыми делянками по 50
растений в рядке. Проводили постоянные наблюдения за ходом
развития фузариозного увядания на листе, отмечая даты появления
болезни. Для учета степени поражения растений использовали
равномерную 5-балльную шкалу.
Признаки
Балл поражения
Фузариозного увядания нет
0
Поражено до 10% листовой поверхности растения
0,5
Поражено от 10 до 25% листовой поверхности
1,0
Поражено от 25 до 50% листовой поверхности
2,0
Поражено от 50 до 75% листьев
3,0
Поражено от 75 до 100% листьев
4,0
Кроме того, перспективные образцы в течение нескольких лет
испытывали при искусственном и естественном заражении
фузариозом с отбором наиболее устойчивых форм. Это позволило нам
ускорить выделение наиболее устойчивых растений и продолжить с
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ними селекционный процесс. Среди изучаемых сортов особое
внимание уделялось перспективным сортообразцам, проявляющим
комплексную устойчивость к основным расам фузариоза [4].
Проведенные исследования показали, что у выделенных
сортообразцов интенсивность развития болезни и средний балл
поражения растений был намного ниже, чем у слабо устойчивых к
болезни гибридов. Меньше поражались фузариозам районированные
сорта Шафа, Ядигар, Изумруд и Мурад.
Пораженность болезни у них составляла от 10 до 14%, а средний
балл поражения от 0,5 до 0,1, соответственно пораженность
контрольных растений достигала до 28% при среднем балле
поражения 2,0.
За годы испытания селекционной работы по перцам получено 52
гибридные комбинации. Из них – 4 гибрида и районированных сорта.
Приводим их краткую характеристику:
1. Гибрид – 97 – куст средней высоты, компактный. Плоды –
толстостенные, конусовидные, широкие у основания. Окраска плодов
в фазе технической спелости – светло-зеленая, в фазе образования
семян – темно-красная. Урожайность высокая. Гибрид перспективен
для переработки в целях получения перечного пюре.
2. Гибрид 163 – куст среднерослый. Плоды кремовые, крупные,
пригодные для употребления в свежем виде. Урожайность высокая.
3. Гибрид 12/1 – куст среднерослый, плоды толстостенные
светло-зеленые, по форме – усеченнопризмовидные, очень удобные
для фарширования. Сорт предназначается для переработки в фазе
биологической спелости в консервной промышленности.
4. Гибрид 170 – плоды гибрида по размеру не уступают плодам
Подарок Молдовы, окраска плодов – не желтая, а красная, различной
интенсивности. Сорт предназначается для переработки в консервной
промышленности.
Кроме того, за годы проведения селекционной работы нами
районированы нижеследующие сорта:
Сорт Гекгель – районирован во всех областях России с
высокими показателями, находится в каталоге «России 2011».
Скороспелый, вегетационный период от массовых всходов до начала
образования технической спелости – 105–109 дней, до семенной
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спелости – 127–133 дней. Средняя масса плода – 29–31 г, урожайность
– 350–450 ц/га. Вкус – слабоострый.
Плоды содержат в среднем сухого вещества в технической
спелости – 12,4 %, в биологической спелости – 14,8 %, общего сахара
соответственно – 2,2 и 3,1%, витамина С – 139,3–158,0 мг%.
Сорт Мурад – Районирован в Азербайджане. Раннеспелый.
Вегетационный период от массовых всходов до начала образования
технической спелости – 98–102 дней, до биологической спелости 115–
120 дней. Средняя масса плода – 85–95 г. Урожайность – 400–480 ц/га.
Вкусовые качества свежих плодов – 4,5–5,0 баллов. В технической и в
биологической спелости химический состав плодов, %: содержит
сухое вещество – 5,8–6,5, общий сахар – 26–3,2, аскорбиновая кислота
– 118–146 мг/%.
Сорт Шафа – районирован в Азербайджане. Среднеранний.
Вегетационный период от массовых всходов до технической спелости
– 112–115 дней, до биологической – 118–120 дней.
Средняя масса плода 110–115 г. Урожайность 430–440 ц/га.
Химический состав (%): в фазах технической и биологической
спелости содержат: сухое вещество 7,4–8,8 г, общий сахар 2,5–4,3%,
аскорбиновая кислота 94,9–123,2 мг%.
Сорт Ядигар – районирован в Азербайджане.
Среднеспелый, от массовых всходов до технической спелости
97–100 дней, до биологической 110–116 дней.
Средняя масса плода 85–90 г, вкус свежих плодов оценивается в
4,8–4,9 балла. Урожайность 450–470 ц/га. Химический состав плодов, %:
в технической и биологической спелости содержит: сухое вещество –
6,5–7,9; общий сахар – 3,3–4,5; аскорбиновая кислота – 118–167 мг%.
Сорт Изумруд – районирован в Азербайджане.
Раннеспелый от массовых всходов до технической спелости 86–
88 дней, до биологической спелости 102–108 дней. Средняя масса 43–
45 г. Урожайность 350–400 ц/га. Химический состав плодов, %: в
технической и биологической спелости содержит: сухое вещество 8,0–
9,2 %; общий сахар 2,8–3,0 %; содержание аскорбиновой кислоты –
111,3–13,0 мг%.
Выводы
1. Большая распространенность фузариума на посадках перца
поставила перед нами задачу выявить пути передачи этого
заболевания. Нашими исследованиями было установлено, что на
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Апшероне передача фузариума семенами играет не основную роль и
составляет не более 10%. Передача инфекции семенами, в основном,
зависит от времени уборки семян и места расположения семенника на
растении.
2. Семена, заготовленные от плодов на высохшем растении в 3
раза больше, чем семена, заготовленные от плодов, расположенных на
1–3 междоузлиях растения были заражены в 2 раза больше, чем
семена, заготовленные из плодов расположенных на 7–8 междоузлиях
растения.
3. Для обоснования мер борьбы и подавления семенной
инфекции фузариума, нами были испытаны некоторые протравители
семян перца. За 15 дней до посева семена были обработаны смесью
50 % Бенлатом (6 г на 1 кг семян) или Тирам (3 г на 1 кг). Высев
обработанных семян в обеззараженную почву, позволил нам
удостоверить в эффективности этого приема, зараженность
фузариумом растений не превышала 3 %.
Библиография
1. Герасимов С.О., Солодова Е.А. Влияние вирусной инфекции
на органогенез перца. Известия ТСХА, 1993. Вып. 3.
2. Келдыш М.А, Червякова О.Н. Особенности мониторинга
вирусных инфекций в экосистемах овощных культур. Ж., Гавриш,
2007. № 2. С. 22–24.
3. Мамедов М.И., Пышная О.Н., Мишин С.П. Итоги работ по
селекции перца сладкого на комплексную устойчивость к вирусным
болезням и пониженным температурам. Селекция и семеноводство
овощных культур. Москва, 1999. С. 204–216.
4. Мороз И.В. Исходный материал для селекции перца сладкого
(Саpsicum annuum L.) на устойчивость к болезням увядания и качество
плодов в условиях Северного Кавказа, автореферат дисс. канд. с.-х.
наук, 2004.
5. Методические рекомендации по оценке и созданию исходного
материала перца сладкого с устойчивостью к вирусу бронзовости
томата. / [Пивоваров В.Ф., Пышная О.Н.и др.] Москва, 2007. 18 с.

41

УДК 631.454
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Плоды томата богаты витаминами. В 100 г свежих спелых
плодов томата содержится (мг на сухое вещество): каротина до 1,6,
витамина В1–0,7, В2 – 0,4–0,8, С – 20–40. Кроме того, плоды содержат
5,0–12,5 % сухих веществ, из них 4–5 % сахаров, 0,2–0,9 %
органических кислот.
Томат – однолетнее растение. Семена плоскоокруглой формы,
несколько заостренные у основания, серовато-желтой окраски,
опущенные. В 1 г содержится 300–350 шт. Прорастание семян
начинается при t=14°С.
Молодые растения имеют стержневой корень. Однако при
рассадной культуре рост стержневого корня ограничивается, сильно
развиваются боковые корни, распространяющиеся в верхнем 30–40сантиметровом слое почвы.
При безрассадной культуре корни томата углубляются до 1–
1,5 м и широко распространяются в стороны. Это обеспечивает
относительно высокую засухоустойчивость.
Стебель травянистый, склонен к ветвлению, достигает
различной длины – 0,3 до 1 м и более. На Абшероне высота куста
колеблется от 28 до 80 см. На стебле в пазухах листьев развиваются
боковые побеги (пасынки), на которых в свою очередь образуются
новые пасынки.
Листья непарноперистые, рассеченные на более или менее
крупные доли, чередующиеся с промежуточными листочками.
Цветки желтые, пяти – или многолепестные, чаще собраны в
соцветие – завиток (кисть). Плод – сочная ягода с различным
количеством камер. Форма плода, размер и окраска зависят от сорта.
Томаты относятся к относительно засухоустойчивым растениям
и требуют умеренной относительной влажности воздуха 45–55%.
Влажность воздуха в условиях Абшерона за период вегетации
выше рекомендуемой для томатов – 69–74%. Оптимальная влажность
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почвы для томата в период формирования плодов 75–80%, воздуха –
70–75%. Несмотря на это, для поддержания влажности почвы в
пределах 60–70% от общей влагоемкости, необходимы частые
поливы.
Однако, томат – влаголюбивое растение. Недостаток влаги в
почве останавливает рост, вызывает опадание бутонов и цветков и
снижает урожай. Избыток влаги в почве, так же, как и недостаток,
вреден для растения. Он вызывает остановку в росте, посинение
стебля и листьев, опадание бутонов.
При высокой интенсивности освещения и оптимальных
температурах томаты образуют бутоны на 14-ый день после всходов.
В условиях открытого грунта на Абшероне растения томатов обычно
не испытывают недостатка в свете.
Томат не очень чувствителен к реакции среды, поэтому
величина рН=7,5–8,0 серо-бурых почв Абшерона не влияет на рост и
развитие растения. Однако он лучше развивается на нейтральных или
слабокислых почвах (рН=6–6,5).
Для формирования урожая томат извлекает из почвы
значительное количество питательных элементов. Усиленное питание
азотом отрицательно сказывается на урожае и качестве томатов, а
также на сроках их созревания, особенно при низком содержании
фосфора в почве. Высокие дозы азотных удобрений вызывают
поступление в овощную продукцию избыточного количества
токсичных для человека веществ – нитратного азота.
По сравнению с некоторыми овощными культурами томат
менее требователен к почве. Поэтому его можно возделывать на
различных почвах. Однако на легких, песчаных, гумусированных
почвах томат дает высокий урожай.
В настоящее время известно около 600 сортов томатов. На
Абшероне возделываются следующие районированные сорта: Элми,
Лейла, Волгоградский 5/95, Утро, Перемога 165, Севимли, новинка
Приднестровья.
Объектом наших исследований служил сорт томата «Илькин».
Он относится к столовым сортам, скороспелый (период вегетации 95–
105 дней), плоды округлой формы с гладкой поверхностью.
Илькин является первым типичным сортом томата для
консервного назначения, для выращивания в открытом грунте.
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Выведен скрещиванием сортов 294–Вд1-Д1–ДВК-ДВК и
Briqantina с последующим индивидуальным отбором и с 1994 года
районирован в республике.
Авторами сорта являются доктор сельскохозяйственных наук,
Бабаев А.Г., доктор философии по биологическим наукам
Аббасови Н.M. доктор философии по сельскохозяйственным наукам
Страшкина Л.В.
Растение обыкновенное, детерминантного типа, облиственность
средняя. Лист обыкновенный, крупный (больше 25 см), зеленый,
среднегофрированный,
Соцветие простое, компактное (13–16 см). Первое соцветие
закладывается над 6–7-м листом, а следующие чередуются сперва
порядком 0–1, а лотом, через 1–2 листа. Плодоножка – без
сочленения, с геном İ1. Плодообразовательная способность цветков
различных соцветий составляет 65–70%, Среднее количество плодов
на соцветиях варьирует в пределах 5–7 штук, Плод овального типа
(индекс 1,2–1,3), гладкий. Окраска незрелого плода – зеленая с
темным оттенком, а зрелого – интенсивно красная. Средняя масса
плода 80–120 граммов. Зрелые плоды в течение 9–13 дней сохраняют
свой товарный вид на растениях. Гнезд в плоде – 2–3, расположение
их правильное, семенной индекс – 0,23.
Транспортабельность высокая (3200–3500 км за пределы
республики). Прочностное качество плодов высокое.
Химический состав плодов (%): сухое вещество – 6,1–6,5; сумма
сахаров – 2,7–3,2; общая кислотность – 0,38–0,40; содержание
аскорбиновой кислоты – 21,6–24,3 мг %.
Урожай сорта пригоден для употребления в свежем виде и
консервирования.
Общая урожайность сорта в основных овощеводческих районах
республики варьирует в пределах 43,0–59,0 т/га, которая по
сравнению с районированным сортом Новичок больше на 11,0–14,7 т
с одного гектара.
Основной причиной высокой и стабильной урожайности этого
сорта в различных почвенно-климатических зонах страны, считается
высокая терморегуляционная способность пыльцы цветков. При
проведенных экологических испытаниях сорта Илькин выяснилось,
что оказались лучшие схемы посадки70 х 30 см, (90 + 50) х 2:35 см,
(120 + 40) х 2:40 см и (120+60) х 2:30 см.
Сорт устойчив к фузариозному увяданию.
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УДК 631.531.2:635
ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ДИНІ ЗА ЇЇ УЩІЛЬНЕННЯ
КУКУРУДЗОЮ ЦУКРОВОЮ ТА КВАСОЛЕЮ ОВОЧЕВОЮ
Богданов В.О., Заверталюк В.Ф.
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
e-mail: Оpytnoe@і.ua
Останніми роками, за глобального потепління, в Північному
Степу України з червня по серпень стоїть досить спекотна
(температура повітря 32…38 оС на поверхні ґрунту) і суха погода, а
саме: в даний період диня цвіте, зав’язує плоди та достигає. За
температури вище 30 0С та пониженій вологості повітря (менше 50 %)
відбувається зниження життєдіяльності пилку, що приводить до
неповного запліднення жіночих квіток. У таких випадках формуються
деформовані та неповноцінні плоди (Харченко Н.О., 1972).
Пізніше при наростанні плодів і їх дозріванні спостерігаються
значні сонячні опіки (до 30–50%), що приєводить до зменшення
врожайності і якості насіннєвих плодів та виходу кондиційного
насіння (Лимарь А.О., 2000).
Тому, актуальною проблемою постає розробка технологічних
прийомів, що сприятимуть підвищенню врожайності і кондиційності
насіння дині, які дозволять зменшити негативний вплив високих
температур. Одним з таких прийомів є захист дині у період цвітіння й
плодоутворення шляхом ущільнення міжрядь насінницьких посівів
дині кукурудзою цукровою та бобовими рослинами.
Науково-дослідну роботу з динею виконували шляхом
постановки 2-факторного польового досліду (фактор А – ущільнювач,
фактор В – схеми розміщення ущільнювачів).
Культури-ущільнювачі (кукурудза цукрова й квасоля овочева)
вирощували за загальноприйнятими технологіями зі схемою сівби
1,4 х 1,0 та 2,8 х 1,0 м (кукурудза); 1,4 х 0,5 м, 2,8 х 0,5 м – квасоля.
Ущільнювачі висівали згідно схеми дослідів у міжряддях та в рядках
дині за вищенаведеними схемами. Повторність в досліді –
чотириразова.
У роботі використовували ранньостиглий сорт дині Тітовка
(селекції ДДС ІОБ НААН), кукурудзи цукрової Делікатесна (селекції
Синельниківської дослідної станції ІЗГ НААН) і квасолі овочевої
Готика (селекції ІОБ НААН).
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Густота стояння рослин дині – 10,2 тис. шт./га, ущільнювачів –
кукурудзи цукрової – 7,0 і 3,5 тис. шт./га, квасолі овочевої – 15,0 і
7,5 тис. шт./га. Наукові дослідження виконували за наступними
методиками: «Методика дослідної справи в овочівництві і
баштанництві» (2001), «Методика полевого опыта» (Доспехов Б.А.,
1985). Агротехніка вирощування й збирання насінників дині
узгоджена з ДСТУ 5046:2008 (2008). Визначення посівних якостей
насіння було виконано за чинними стандартами (1999).
Метою наукової роботи була розробка елементів технології
вирощування високоякісного насіння дині звичайної за ущільнення
посіву в умовах Північного Степу України.
Спостереженнями за достиганням плодів дині встановлено, що
при ущільненні її міжрядь кукурудзою цукровою й квасолею
овочевою ураженість плодів сонячними опіками зменшувалася.
Найменше ураження плодів дині сонячними опіками (7,6 %)
спостерігали при ущільненні міжрядь кукурудзою цукровою за
схемою 2,8 х 1,0 м, що менше, ніж у варіанті без ущільнення (27,6 %)
на 20,0 %. Зменшення ураження плодів опіками, в умовах ущільнення
посіву, позитивно впливало на формування врожаю насіння і його
якість. Згідно з одержаними даними вихід насіння з плодів, отриманих
за ущільнення посіву, підвищувався з 0,85 % (контроль) до 0,87–
0,89 % при ущільненні міжрядь кукурудзою та до 0,87–0,88 % –
квасолею овочевою. Найвищий вихід насіння з 1 плоду (12,9 г)
зафіксовано за розміщення рослин кукурудзи цукрової в міжряддях
дині за схемою 2,8 х 1,0 м, що більше відносно контрольного варіанта
(10,9 г) на 2,0 г або 18,3 %.
Дослідженнями встановлено, що вищий вміст повноцінного
насіння у плодах – 86,8 % був також за ущільнення міжрядь дині
кукурудзою цукровою за схемою 2,8 х 1,0 м, що вище, ніж у контролі
(73,3 %) на 13,5 %, а вміст неповноцінного насіння становив
відповідно 13,2 % та 26,7 %. Ущільнення міжрядь дині квасолею
овочевою збільшувало вихід повноцінного насіння на 6,6–7,6 %
відносно контрольного варіанту.
Енергія проростання й схожість насіння дині в умовах
ущільнення посіву за варіантами досліду знаходились на рівні
контролю (88–91 %) відповідно 87–90 % (енергія) і 91–94 %
(схожість), Маса 1000 шт. насінин мала тенденцію до її збільшення на
5,3–5,8 % порівняно з контролем за ущільнення міжрядь кукурудзою
цукровою.
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За результатами досліджень в цілому по досліду найвищий
урожай насіння дині – 116 кг/га – отримано за ущільнення міжрядь
дині кукурудзою цукровою, розміщеною за схемою 2,8 х 1,0 м, що
більше ніж у контрольному варіанті (101 кг/га) на 15 кг/га (14,8%). За
ущільнення посівів дині кукурудзою цукровою додатково одержано
0,8 т/га качанів кукурудзи молочно-воскової стиглості.
За ущільнення посіву дині квасолею овочевою найбільший
урожай насіння дині – 111 кг/га та квасолі овочевої на зерно – 99 кг/га
встановлено за розміщення рослин ущільнювача в міжряддях основної
культури (диня) за схемою 1,4 х 0,5 м з приростом урожаю насіння
дині 10 кг/га (9,9%) відносно контролю.
Ущільнення посіву з розміщенням рослин-ущільнювачів у
рядках дині виявилося менш ефективним.
За вирощування дині в ущільнених посівах середня врожайність
насіннєвих плодів за роки досліджень становила 12,2–13,0 т/га, без
ущільнення – 11,8 т/га. Зменшення ураження плодів сонячними
опіками за ущільнення міжрядь кукурудзою цукровою сприяло
збільшенню врожаю насіннєвих плодів на 8,4–10,7 % порівняно з
контролем, а в інших варіантах вона була в межах похибки досліду.
За результатами дворічних досліджень (2019–2020 рр.)
встановлено можливість вирощування дині на насіння в ущільнених
посівах в зони Північного Степу України.
За розрахунками економічної ефективності вирощування
насіння дині в ущільнених посівах вищий сумарний прибуток за роки
досліджень становив 56,7 тис./га. Рівень рентабельності – 187,7 % –
встановлено за ущільнення міжрядь дині кукурудзою цукровою за
схемою 2,8 х 1,0 м, що вище за варіант без ущільнення (42,1 тис./га) на
14,6 тис. грн/га або 38,9 %. Ущільнення ж посіву дині квасолею
овочевою з розміщенням рослин-ущільнювачів в її міжряддях за
схемою 1,4 х 0,5 м забезпечило сумарний прибуток 52,0 тис./га та
рівень рентабельності 166,1 %.
Таким чином, вищий урожай насіння дині (116,0 кг/га) в
середньому за 2 роки досліджень встановлено за ущільнення міжрядь
кукурудзою цукровою за схемою 2,8 х 1,0 м з приростом врожаю до
варіантів без ущільнення (101 кг/га) відповідно 15,0 кг/га (14,3%).
Визначено, що найбільший урожай насіння дині (111 кг/га) у
варіантах її ущільнення квасолею овочевою одержано за розміщення
квасолі овочевої у міжряддях основної культури за схемою 1,4 х 0,5 м
з приростом врожаю насіння дині на 10 кг (9,9%) відносно
контрольного варіанту (чистий посів дині).
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УДК 631.531.2:635
ВПЛИВ УЩІЛЬНЕННЯ ПОСІВУ КАВУНА НА ВРОЖАЙНІСТЬ
НАСІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО
ВИРОЩУВАННЯ
Богданов В.О., Заверталюк В.Ф.
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
e-mail: Оpytnoe@і.ua
Північний Степ України давно вже не знаходиться на межі
ареалу поширення головної баштанної культури України – кавуна
звичайного.
Весна даного регіону останніми роками характеризується дуже
швидким наростанням позитивних температур. При цьому, літній
період характеризується малохмарною, здебільшого дуже жаркою й
сухою погодою.
Максимальна температура повітря в липні і серпні сягає інколи
до 41○С, а кількість діб з високими температурами (понад 35 ○С)
становить у критичні періоду розвитку кавуна (цвітіння, зав’язування
плодів, наростання їх маси) 70–75% від їх загальної кількості за цей
період.
Це негативно позначається на врожайності насінних плодів
кавуна (вони деформуються, опікаються) та якості насіння.
Тому, актуальною проблемою є розробка технологічних
прийомів, які сприятимуть підвищенню врожайності й кондиційності
насіння кавуна.
Одним з таких агроприйомів є захист баштанних рослин
(кавуна, дині) у період цвітіння й плодоутворення від шкідливого
впливу високих температур і суховіїв шляхом ущільнення міжрядь
насінницьких посівів кавуна й дині високо стебловими однорічними
рослинами (кукурудза, соняшник, сорго, боби, квасоля тощо).
Науково-дослідну роботу з кавуном виконували шляхом
постановки 2-факторного польового досліду (фактор А – ущільнювач,
фактор В – схеми розміщення ущільнювачів).
У якості ущільнювачів використали кукурудзу цукрову
Делікатесна і квасолю овочеву Готика. Ущільнювальна (основна)
рослина
–
сорт
кавуна
звичайного
Фаворит
селекції
Дніпропетровської дослідної станції ІОБ НААН.
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Густота стояння рослин кавуна звичайного (надалі кавуна) –
10,2 тис. шт./га, ущільнювачів – кукурудзи цукрової – 7,0 і
3,5 тис. шт./га, квасолі овочевої – 15,0 і 7,5 тис. шт./га.
Агротехніка вирощування й збирання насінників кавуна
узгоджена з ДСТУ 5046:2008 (2008).Наукові дослідження виконували
за апробованими в баштанництві методиками: «Методика дослідної
справи в овочівництві і баштанництві» (2001), «Методика полевого
опыта» (Доспехов Б.А., 1985).
Визначення посівних якостей насіння кавуна було виконано за
чинним стандартом (1999).
Метою досліджень було наукове обґрунтування можливості
вирощування кавуна на насіннєві цілі в ущільнених посівах та
розробка елементів технології вирощування високоякісного насіння
кавуна за ущільнення посіву в умовах північного Степу України.
Дослідженнями за станом дозрівання насіннєвих плодів кавуна
у 2019–2020 роках встановлено, що за ущільнення посіву кавуна
кукурудзою цукровою ураженість плодів сонячними опіками
зменшувалася в середньому на 7,1–10,8 %, а при ущільненні квасолею
овочевою на 13,8–15,3% відносно контрольного варіанту (21,2 %, без
ущільнення).
Найменше ураження плодів сонячними опіками – 7,1%
встановлено за розміщення рослин кукурудзи цукрової в міжряддях
кавуна за схемою 2,8 х 1,0м.
Ущільнення посіву кавуна квасолею виявилось менш
ефективним для захисту плодів від сонячних опіків через незначну
висоту рослин ущільнювача (38 см).
Вирощування насінників кавуна в умовах ущільнення посіву
сприяло підвищенню насіннєвої продуктивності та якості насіння.
Вихід насіння з плодів кавуна за ущільнення посіву збільшувався з
0,83 % (контроль) до 0,85–0,88 % за варіантами досліду.
Вищий вихід насіння з одного плоду – 21,2 г встановлено за
ущільнення міжрядь основної культури (кавун) кукурудзою цукровою за
схемою 2,8 х 1,0 м, що вище ніж у контрольному варіанті (18,4 г) на 15,2 %.
Згідно з одержаними даними вищий вміст повноцінного насіння
в плодах – 88,6 % встановлено при ущільненні посіву кавуна
кукурудзою з розміщенням її в міжряддях основної культури на
відстані 2,8 м між рядками кукурудзи, що перевищувало контроль
(74,6 %) на 10,0 %, а вміст неповноцінного насіння при цьому
становив 11,4 та 25,4 %.
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За ущільнення посіву квасолею овочевою найбільший вміст
повноцінного насіння в плодах – 84,3 % відмічено за розміщення її
рослин в міжряддях кавуна за схемою 1,4 х 0,5 м.
За результатами лабораторних досліджень по визначенню
посівних якостей насіння кавуна енергія проростання і схожість за
варіантами досліду була в межах контролю (87% і 92 %) відповідно –
86–88 % (схожість) та 91–92 % (енергія), а маса 1000 шт. насінин за
ущільнення кукурудзою цукровою мала тенденцію до її підвищення з
52,6 г (контроль) до 55,5 г (5,7 %).
Дослідженнями встановлено, що вищий урожай насіння кавуна
– 187 кг/га в середньому за два роки одержано в умовах ущільнення
посіву кукурудзою цукровою за розміщення рослин ущільнювача в
міжряддях основної культури за схемою 2,8 х 1,0 м з приростом
врожаю 21 кг/га (12,7 %) до варіанту без ущільнення (166 кг/га).
Більший урожай насіння кавуна (181 кг/га) за ущільнення посіву
квасолею овочевою встановлено при розміщенні її в міжряддях
основної культури за схемою 1,4 х 0,5 м.
Аналіз даних свідчить, що середня врожайність насіннєвих
плодів в умовах ущільнення посіву становила 20,4–21,5 т/га, без
ущільнення – 19,9 т/га. Різниця в урожайності знаходилася в межах
похибки досліду.
Згідно з одержаними даними вищий сумарний прибуток –
70,8 тис. грн/га та рентабельність – 247,6 % одержано за ущільнення
міжрядь кавуна звичайного кукурудзою цукровою за схемою
2,8 х 1,0 м, що більше ніж у контрольному варіанті на 14,8 тис. грн/га
(26,4 %) та 37,9 %.
За ущільнення посіву кавуна квасолею овочевою найбільший
сумарний прибуток – 66,2 тис. грн/га та рентабельність 225,9 %
встановлено за розміщення рослин квасолі овочевої також у міжряддях
основної культури за схемою для квасолі 1,4 х 0,5 м і перевищувала
показник контролю відповідно на 10,2 тис. грн/га та 16,2 %.
Проведеними дослідженнями доведено економічну доцільність
вирощування насіння кавуна за ущільнення посівів, визначено кращий
ущільнювач і схему його розміщення в насінницькому посіві кавуна –
кукурудза цукрова в міжряддях основної культури за схемою
2,8 х 1,0 м (або через кожні 2 рядки кавуна).
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УДК: 635.13.042:631.811.98
ВИРОЩУВАННЯ МОРКВИ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ БАКТЕРІЙНОГО
ПОХОДЖЕННЯ
Вдовенко С.А.
Вінницький національний аграрний університет
е-mail: sloi@i.ua
Успішний процес євроінтеграції України до світового
економічного співтовариства не можливий без координації зусиль з
виробництва якісної та безпечної овочевої продукції. Потенціал
України у цьому аспекті є досить значним. Коли український ринок
овочевої продукції почав динамічно розвиватись, європейські
виробники були стурбовані появою серйозного конкурента, який, за їх
прогнозами, міг забезпечити Європейський Союз дешевою овочевою,
у т. ч. органічною продукцією. Проте і до нині цього не відбулося
внаслідок недостатніх обсягів виробництва органічної продукції та
низької громадської свідомості. У світі налічується 30 млн. га
органічних земель, у Євросоюзі – понад 7 млн. га. Частка
сертифікованих органічних площ в Україні складає 1 % до загального
обсягу сільськогосподарських угідь.
Задля створення достатнього овочевого комплексу України не
менш важливими є запровадження відповідної технології у
відкритому ґрунті та поліпшення якісних показників овочів,
зменшення втрат на отримання урожаю, підвищення економічної
ефективності галузі.
У результаті проведених досліджень із використанням
органічної технології під час вирощування гібридів моркви Олімпо F1
(контроль); Болівар F1; Абако F1;СВ 7381 ДЧ F1 на краплинному
зрошенні та одночасного застосування препаратів бактерійного
походження у різні фази розвитку рослини, а саме ґрунтового
препарату Граундфікс, біоактоватора Азотофіт, фунгіцидів Фітохелп,
Мікохелп та біопрепарату Help Rost Бор з прилипачем Липосамом
пришвидшуються ростові процеси моркви за рахунок діяльності
відповідних бактерій, вони стимулюють ріст рослини, пригнічують
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поширення шкодочинної мікрофлори, забезпечують рослину
поживними елементами.
Серед досліджуваних гібридів, які вирощувались за органічної
технології високою схожістю насіння характеризувались гібриди
моркви Абако F1 і Болівар F1з показником 89,7–90,5 %. Одночасно,
раннім формуванням основних фаз росту рослини характеризувались
гібриди Олімпо F1 Болівар F1 та Абако F1, де перша пара листків
формувалась раніше відносно гібриду СВ 7381 ДЧ F1 на 1 добу. Дія
специфічних бактерій, сприяли в накопиченні поживних елементів у
ґрунті і збалансованому живленню рослини, що забезпечило раннє
формування продуктового органу та його дозрівання на 8–13 діб
відносно рекомендованої технології.
Застосування технології органічного вирощування і, позитивний
вплив препаратів бактерійного походження вплинули на збільшення
маси коренеплоду до 122–135 г. Найбільшою масою коренеплоду
характеризувався гібрид моркви Абако F 1 з показником 135 г, а
меншою масою – гібриди моркви Болівар F1 та СВ 7381 ДЧ F1.
Одночасно, органічна технологія вирощування із застосуванням
препаратів бактерійного походження, забезпечила вищу врожайність
коренеплодів відносно технології господарства по гібриду моркви
Абако F1 на 23, 6 т/га, а по гідриду СВ 7381 ДЧ F 1 врожайність
коренеплодів склала 49,5 т/га.
Загальна врожайність моркви поділялася на вищий, перший та
другий сорт. Найвищою товарністю моркви характеризуються гібриди
моркви Абако F1 – 84,6 % та СВ 7381 ДЧ F1 – 81,6 %. Найменший
відсоток нестандартної продукції був характерний по гібрида
Болівар F1 11,4 %.Вирощування моркви у відкритому ґрунті є
економічно вигідним, оскільки господарство отримало значний
умовно чистий прибуток. Від застосування органічного вирощування
гібриду Абако F1 прибуток може збільшуватись у 5 раз, або ж
знаходитись на рівні 160,5 тис. грн.
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УДК: 632.786:574.34
РОЛЬ ТРИХОГРАММЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЧИСЛЕННОСТИ
ХЛОПКОВОЙ СОВКИ НА КУКУРУЗЕ САХАРНОЙ

Волошина Л.И.1, Церковная В.С.
1
ГУ Приднестровский НИИ сельского хозяйства
2
ПГУ им. Т.Г. Шевченко
е-mail: terkovnaia@gmail.com
Кукуруза сахарная – основная овощная культура в
Приднестровье, занимающая около 66 % посевов овощных культур со
средней урожайностью 188,3 ц/га. Погодные условия при наличии
орошения позволяют возделывать кукурузу в два срока: посев в
апреле и июне (табл. 1). Наиболее ощутимый экономический ущерб
культуре причиняет хлопковая совка, которая в отдельные годы
повреждает до 95 % початков кукурузы. В условиях Приднестровья
хлопковая совка развивается в двух полных поколениях и частичном
третьем, куколки которой диапазируют до весны следующего года [2].
Гусеницы хлопковой совки вгрызаются в початки через обертку
листьев или у места выхода цветковых нитей. В результате
повреждения уничтожается значительная часть зерен, объедание
нитей приводит к недоопылению некоторых цветков и к развитию
уродливых нестандартных початков. Загрязнение початков и зерен
экскрементами гусениц, а также проникновение через отверстия
дождевой воды приводит к усиленному развитию грибных и
бактериальных заболеваний, особенно фузариоза и плесеней [1].
1. – Вредоносность хлопковой совки на кукурузе в период вегетации,
2020 г.
Количество на 100 початков, шт
Срок посева
поврежденных
кукурузы сахарной
яиц
гусениц
початков
Первое поколение (июнь – июль)
Апрель
1
10
10
Второе поколение (август – сентябрь)
Июнь
886
62
88
Естественная
популяция
трихограммы
способствовала
регулированию численности вредителя посредством заражения яиц
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хлопковой совки. Более подробно динамику лёта трихограммы мы
анализировали на летних посевах кукурузы сахарной (табл. 2).
Поврежденность початков на поздних посевах гусеницами
достигла 88 %. Трихограмма появилась на летних посевах кукурузы
сразу после хлопковой совки, в период начала цветения растений
(6 августа).
2. – Динамика процесса яйцекладки в период цветения кукурузы на
силос (август), шт/растение, 2020 г.
Дата учета в фазу цветения
Характеристика
начало
массовое
конец
яиц
цветения
цветение
цветения
6
7
9
13
16
Всего яиц
Зараженные
трихограммой
Свежеотложенные

12,5

21,3

29,0

34,3

45,7

0,0

0,0

3,0

9,0

5,3

12,3

21,3

9,3

7,0

0,3

Яйца, зараженные паразитом, отмечались с 7 августа, с момента
массовой яйцекладки вредителя. Максимальное количества
зараженных паразитом яиц вредителя было отмечено 13 августа на
фоне отрождения гусениц из незараженных яиц. В дальнейшем
деятельность трихограммы пошла на спад, как и процесс отложения
яиц у хлопковой совки (работают рука об руку). Всего за период своей
паразитической деятельности трихограмма заразила в среднем 34,4 %
свежеотложенных хлопковой совкой яиц.
Опыт по уточнению эффективности инсектицидов на кукурузе
провели в период массовой яйцекладки хлопковой совки (табл. 3). До
наступления молочной спелости кукурузы в початках гусеницы
встречались очень редко. Как правило, гусеницы уходили в початки
(если они имелись), начиная со второго, третьего и старшего
возрастов. В одном початке могло находиться до 5 разновозрастных
гусениц. При этом старшего возраста достигали немногие гусеницы
из-за наличия каннибализма на фоне конкуренции за пищевой ресурс.
Лучшие результаты получены после применения препарата
Авант. Эффективность была на уровне 83 %. Следует отметить, что в
вариантах обработки растений препаратами Матч и Белт все гусеницы
были представлены экземплярами 1–2 возраста, в то время как
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гусеницы, обитающие на растениях контрольного варианта (без
обработок), уже готовились к уходу на окукливание.
3. – Эффективность обработки кукурузы сахарной инсектицидами на
100 початков, 2020 г.
Варианты опыта
Контроль, без
обработки
Каратэ Зеон,
50 МКС, эталон
Матч, КЭ
(50 г/л)
Белт, КС
(480 г/л)
Авант, КЭ
(150 г/л)

Норма
расхода,
л/га

Повреждено
початков,
шт

Всего
гусениц,
шт

початки

гусеницы

–

88

152

–

–

0,3

73

53

17,0

65,1

0,5

53

90

39,8

40,8

0,3

40

63

54,5

58,6

2,5

16

25

82,0

83,6

Эб, %

Возможно, это связано с действием самих препаратов, и разница
в возрасте гусениц в рамках одной популяции есть не что иное, как
эффект от действия инсектицидов. Развитие гусениц при этом
затягивается на очень длительный срок. В таких случаях, будучи
физиологически неполноценными, они погибают до окукливания.
В октябре, когда температура воздуха резко снизилась,
количество окукливающихся в початках гусениц значительно
возросла. Наблюдались также случаи окукливания гусениц внутри
нераспустившихся султанов и стеблей кукурузы.
Таким образом, паразитическая деятельность трихограммы
является альтернативой химическим средствам при эпизодическом
развитии хлопковой совки или дополнением к химическим способам
борьбы при существенном развитии вредителя.
Бібліографія

1. Мокану С.И., Сарская Л.И., Гайбу З.П. Хлопковая совка.
Кишинэу, 2003. 18 с.
2. Волошина Л.И., Церковная В.С. Биокоррекция популяции
хлопковой совки при возделывании сельскохозяйственных культур в
условиях Приднестровья. Биогеохимические инновации в условиях
коррекции техногенеза биосферы. Тирасполь, 2020. С. 153–159.

55

УДК 631.1:001.76 + 632:635.1/.7
ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ІЗ ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
Гаврилюк Л.Л., Круть М.В.
Інститут захисту рослин НААН, м. Київ
e-mail: plant_prot@ukr.net
Існуючі технології захисту овочевих культур в основному
орієнтовані на застосування хімічних засобів, що призводить до
забруднення вирощуваної продукції й довкілля. Тому актуальності
набуває розробка та широке впровадження до виробництва екологічно
безпечних систем захисту. З оглядом на це Інститутом захисту рослин
Національної академії аграрних наук України та його мережею
(Дослідна станція карантину винограду і плодових культур,
Закарпатський територіальний центр карантину рослин, Українська
науково-дослідна станція карантину рослин) упродовж останніх
20 років проведено науково-дослідні роботи, результатом чого є
наявність численних інноваційних розробок стосовно екологізації
захисту овочевих культур.
Одна з важливих інновацій із прогнозування розвитку
лускокрилих шкідників сільськогосподарських культур пов’язана з
використанням феромонних пасток, за допомогою яких можна
своєчасно встановити строки початку та тривалість льоту озимої
совки Agrotis segetum Schiff. Порівняно із застосуванням коритець із
шумуючою мелясою продуктивність праці обліковців підвищується в
10 разів за рахунок збільшення денної норми обліку до 250 га, а також
селективного вилову певних видів метеликів. Отримана достовірна
інформація відносно динаміки розвитку цього небезпечного шкідника
овочевих культур дозволяє своєчасно спланувати проведення
ефективних захисних заходів.
Розроблено
спосіб
короткострокового
прогнозування
несправжньої борошнистої роси огірка (збудник – Pseudoperonospora
cubensis Rost. et Curt.), який включає в себе завчасне передбачення
появи перших ознак хвороби. Це має неоціненне значення для
мінімізації застосування фунгіцидів при захисті врожаю.
Найбільш рентабельним й екологічно безпечним у системі
інтегрованого захисту овочевих культур захисту є використання
стійких до пошкоджень сортів та гібридів. Зважаючи на це, для
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наукового забезпечення селекції томатів на стійкість до фітофторозу
сформовано бази даних расового складу збудника хвороби
Phytophthora infestans (Mont) de Bary, складу генів вірулентності, а
також джерел та генів стійкості. Із 80 оцінених сортозразків томата
7 виявилися стійкими до фітофторозу (Алексєєвський, Оранжевий
гігант, Хурма, Мічурінський, Болгарська роза, Пето, Кібіч). Виділено
також джерела стійкості томатів до галових нематод роду Meloidogyne
(22 стійких і 9 слабостійких селекційних зразків), які передано
селекціонерам.
У комплексних системах заходів захисту овочевих культур
значна увага слід приділяється біологічним методам, які ґрунтуються
на застосуванні біоагентів проти шкідливих організмів.
Найбільш ефективним заходом захисту огірків та томатів у
малогабаритних теплицях від павутинних кліщів є насичення споруди
хижим кліщем фітосейулюсом Phytoseiulus реrsіmilis А.-Н. За
одночасної появи на рослинах попелиць, білокрилки, трипсів
доцільний випуск хижого клопа макролофуса Macrolophus nubilis H.S.
Ефективність цих заходів – 95–97 %. За наявності лише тютюнового
трипса ефективне сумісне використання хижих кліщів амблісейуса
маккензі (Аmblyseius mackenziei Sch. et. Рr.) та амблісейуса кукумеріс
(Аmblyseius cucumeris Oud.), а лише білокрилки – випуски паразита
енкарзії Encarsia formosa Gah.
Ефективність дії біопрепарату Боверину, який містить у собі
новий штам гриба боверії С-1-9, проти тепличної білокрилки та
трипсів сягає 75–80%. Додатковий урожай огірків у закритому ґрунті
при цьому – на рівні 16–20%, чистий дохід – 10–15 грн/м2.
Застосування біопрепаратів Триходермін, Гаупсин, Серенада
Макс для захисту огірків відкритого і закритого ґрунту сприяє
стриманню розвитку хвороб рослин на 68,5–73,5%, зменшенню
ураженості плодів у 2,3–2,8 рази і разом із тим забезпечує прибавку
урожаю до 6,9 кг/м². Відмічено високу ефективність БітоксибацилінуБТУ, р. і Актофіту, к.е. (83,2 і 97,8 %) проти баштанної попелиці. За
використання біопрепарату Триходерміну з додаванням Липосаму або
Гуміфілду, в.р.г. за умов крапельного зрошення значно обмежується
розвиток хвороб огірків та збільшується врожайність на 10,5–13,6 %.
Для захисту рослин огірка, томата, салату-латуку проти гнилей і
бактеріозів у закритому ґрунті та посівів і насінників моркви проти
альтернаріозу і фомозу ефективне комплексне застосування
мікробіопрепаратів – Триходерміну, Гаупсину, Хетоміку окремо або в
сумішах від обробки насіння до кінця вегетації рослин. При цьому
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отримано 35–65 % додаткової продукції за рентабельності
виробництва 210–380 %.
Розроблено технологію захисту білоголової капусти в зоні
Лісостепу із переважним застосуванням біологічних засобів під час
вегетації, складовими якої є обробки посадок сумішшю Триходерміну
з Ризопланом проти хвороб, Актофітом, к.е. – проти блішок і попелиці
та використання трихограми проти лускокрилих шкідників (білани,
совки). При цьому зниження чисельності шкідників сягає 70–80 %,
розвитку хвороб рослин – 65–70 %, додатковий врожай – 10–15 %,
рентабельність – 140–180 %.
Застосування біопрепаратів Нематофагіну (на основі хижого
гриба Arthrobotrys oligospora) та Актофіту (Streptomyces avermictils)
проти галових нематод (рід Meloidogyne) на рослинах огірка у теплиці
дозволяє зменшити кількість галів на коренях рослин на 52,2–67,2 %
та 75,9–83,5 % відповідно. При спільному ж застосуванні препаратів
гали на кореневій системі відсутні, а додатковий урожай овочевої
продукції може сягати 50 %.
Екологічно безпечна технологія захисту овочевих культур від
хвороб базується на комплексному застосуванні біологічних
препаратів: передпосівна обробка насіння, передпосадкова обробка
кореневої системи, полив та обприскування рослин під час вегетації.
Найвища ефективність дії біопрепаратів відмічається в початковий
період розвитку хвороб. Із зростанням ступеня розвитку хвороби їх
ефективність знижується, і виникає потреба в додаткових обробках
фунгіцидами, але за зменшених на 20 % норм витрати. Додатковий
врожай овочевої продукції при цьому варіює від 6–16 до 26–40 %.
Створено великий обсяг інноваційної продукції з наукового
забезпечення служби карантину рослин. Це розроблені у відповідності
до міжнародних стандартів протоколи аналізу фітосанітарного ризику
для небезпечних шкідливих організмів пасльонових культур,
інструкції з виявлення, локалізації і ліквідації тютюнової білокрилки
Bemіsia tabaci Gen., південноамериканської томатної молі Tuta
absoluta Meyr., методичні рекомендації з виявлення та ідентифікації
карантинних видів совок роду Spodoptera, база даних щодо
потенційно небезпечних збудників бактеріозів і вірозів овочевих
культур, база даних щодо присутніх в Україні карантинних видів
фітонематод тощо. Практичне використання інновацій відділом
карантину рослин Держпродспоживслужби України дасть змогу
успішно вирішувати виникаючі проблеми, зокрема ті, що стосуються
захисту овочевих культур.
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ОТРИМАННЯ ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ НАСІННЯ ЦИБУЛІ
РІПЧАСТОЇ ЗА УМОВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
Готвянська А.С., Лядська І.В., Бондаренко О.В.,
Ноздріна Н.Л.
Дніпровський державний аграрно-економічній університет
е-mail: hotvjanska.a.s@dsau.dp.ua
Цибуля ріпчаста (Allium cepa) чи не найважливіша овочева
культура для українського споживача, яка займає 95 % загальної
площі, що відведено під цибулі. Вона містить у собі ряд важливих
вітамінів та амінокислот. Посівні площі даної культури у 2019 році
склали 53,9 тис. га, а середня врожайність – 18,5 т/га. Фактичний
попит населення у екологічно безпечній продукції овочівництва та
цибулі ріпчастій включно вказує на недостатній рівень її виробництва.
Найважливішим фактором для збільшення врожайності цибулі
ріпчастої залишається впровадження ресурсноощадних технологій, які
дають змогу отримувати високі та сталі врожаї за рахунок оптимізації
доз добрив та норм зрошення.
Для отримання товарної продукції важливою ціллю є і
отримання достойних урожаїв маточної продукції, а надалі – і врожаїв
насіння.
Насінництво є
важливою
фундаментальною
основою
овочівництва, розвиток якого неможливий без забезпечення його
насінням високої якості. Зараз насінництву овочевих культур
приділяють недостатньо уваги, що позначається на врожайності і
якості насіння.
Дослідження з вивчення залежності врожайності цибулі
ріпчастої сорту Батир від способів внесення добрив та їх доз нами
було проведено в Дніпропетровській дослідній станції ІОБ НААН
впродовж 2011–2014 рр. на чорноземі звичайному малогумусному
вилугуваному. Гумусний горизонт – 40–45 см, вміст гумусу – близько
3,6 % (за Тюріним). Технологія вирощування – загальноприйнята для
зони Північного Степу України. Дослідження проводилися у
відповідності з основними методиками з проведення польових
дослідів.
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За результатами досліджень установлено, що в умовах степової
зони України зрошення – ключовий елемент технології вирощування, що
забезпечує збільшення врожайності маточника порівняно з богарою на
132,4–150,4 %.
Застосування добрив також істотно збільшувало врожайність
маточників. За середніми даними приріст урожайності склав 5,2–
6,1 т/га відносно ділянок без добрив. Необхідно зауважити, що
застосування добрив було більш ефективним за зрошення.
За збільшення густоти відмічалося зростання врожайності
маточних цибулин. За середніми даними приріст складав 4,9–7,3 т/га.
Загущення посівів до 1000 тис. шт./га було ефективним лише за
використання зрошення. В умовах богари зростання урожайності
відмічалося лише від збільшення густоти до 800 тис. шт./га, а за
подальшого збільшення – урожайність знижувалася. На нашу думку
це пов’язано з дефіцитом вологи, що більш гостро проявлялося за
збільшення густоти.
Найбільшу
врожайність
маточника
забезпечує
диференційований режим краплинного зрошення, локальне внесення
добрив та густоти 1000 тис. шт./га – 38,2 т/га, що вище відносно
еталону на 63,4 %.
При технологіях вирощування маточників, окрім урожайності, у
вагових одиницях важливе значення має їх кількісний збір з одиниці
площі. В насінництві даний показник є навіть більш важливим
порівняно з урожайністю, адже саме кількість стандартних маточників
має значення для розрахунку площ, які будуть зайняті під
насінниками другого року.
За результатами досліджень встановлено, що використання як
дощування, так і краплинного зрошення забезпечує істотне зростання
загального виходу маточних цибулин. У середньому за роки
проведення досліду (2011–2014 рр.) використання дощування з
режимом 80–75 % НВ протягом вегетації (еталон) вихід маточних
цибулин відносно контролю (без зрошення) зростав до 448 тис. шт./га.
На рівні еталону був вихід маточників за використання краплинного
зрошення з передполивною вологістю 80–75 % НВ – 464 тис. шт./га.
Найбільшу кількість маточних цибулин забезпечує використання
диференційованого краплинного зрошення (80–75 % НВ до утворення
цибулини, 70–65% НВ до вилягання листків) – 485 тис. шт./га. Що
пов’язано зі створенням найбільш сприятливого режиму зволоження
для росту і розвитку рослин цибулі.
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На високу ефективність використання диференційованого
режиму зрошення вказують дослідники Інституту овочівництва і
баштанництва. Слід наголосити, що збільшення кількості маточника
відбувалося як за рахунок фракції 40–49 мм (дрібної), так і фракції 50–
59 мм (великої) кількість яких збільшувалася майже вдвічі. На
ділянках без зрошення, незалежно від густоти посіву та удобрення,
кількість дрібних маточників (діаметр 40–49 мм) переважала кількість
великих маточників на 25–58 тис. шт./га, що, на нашу думку,
пов’язано з дефіцитом вологи, яка була лімітуючим фактором під час
росту і розвитку рослин. Від використання зрошення за густоти 600
тис. шт./га кількість великих цибулин перевищувала дрібні. Більша
кількість великих цибулин формувалася за використання добрив, де
різниця між великими та дрібними маточниками складала 31–68 тис.
шт./га.
Збільшення виходу маточників відмічено і за використання
добрив. За внесення N90P135K90 врозкид (еталон) кількість маточних
цибулин збільшувалася відносно контролю на 23,8 % та складала 432
тис. шт./га. За локального способу внесення добрив (N 30P 45K30 +
Реаком 2-3 л/га) кількість маточних цибулин зростала до 451 тис.
шт./га. Використання добрив сприяло збільшенню кількості крупних
маточників (50–59 мм) кількість яких на удобрених фонах відносно
контролю зростала на 29,8–34,0 % до 198–202 тис. шт./га. Кількість
дрібних маточників (40–49 мм) за внесення добрив збільшувалася на
18,9–27,0 % до рівня 233 та 249 тис. шт./га відповідно за розкидного та
локального способів внесення добрив.
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e-mail: teti_az@mail.ru
Необходимость решения проблемы экологически чистого
земледелия приобретает в настоящее время все большее значение. [1].
Играя огромную роль в фитомелиорации почвы, бобовые культуры
очень актуальны для современной системы экологически чистого
земледелия [2]. Бобовые культуры в этом смысле,
как
клубеньковообразующие растения, играют значительную роль, так как
за один вегетационный период могут фиксировать азот из воздуха в
среднем 70 кг/га [3].
Увеличивая посевные площади растений фасоли можно
обеспечить потребность населения в этих овощах, обеспечитъ
консервную промышленность сырьём. Увеличивая разновидность
растений в овощеводстве, возможно частично решить проблему
производства белка в рамках решения проблемы производства
продовольствия в целом.
Бобовые растения, благодаря пищевой ценности, широко
распространены. Одной из актуальных задач, стоящих перед
сельскохозяйственным производством, является путь повышения
количества растительного белка. Исходя из этого, необходимо
увеличить посевные площади и производство бобовых овощных
растений, которые быстро усваиваются в организме человека и дают
дешевый белок. В мировом масштабе в проблеме повышения общего
обьёма белка и его пищевого качества бобовые овощные растения, в
том числе овощная фасоль, имеют важное значение.
Фасоль овощная – это ценный диетический продукт питания,
богатый белками, сахарами, витаминами и другими веществами.
Пищевая ценность этих растений оценивается имеющимся
количеством белка как в семенах, так и в зеленых стручках. В плодах
в стадии технически созревшей овощной фасоли имеется 14,0 %
сухого вещества, в том числе 6 % белка, 2,9 % азотистых соединений,
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1 % карбонатов, 4 % сахаров, 4–6 % целлюлоза, 0,7 % золи; в сухих
семенах количество белка составляет до 29,2 %.
Технически созревшие стручки овощной фасоли используются
как в свежем виде, так и в сушеном, консервированном, в соленом
виде, а их – семена для различных целей, даже широко применяются
в медицине. В результате образования в корнях этих растений
бактериальных клубней они, выделяя азотистые вещества, обогащают
почву, а также, как белковый корм, широко используются в
кормлении животных.
Апшеронский район Азербайджана относится к зоне сухого
субтропического климата. Причиной субтропического климата
Апшерона является теплое лето и умеренная зима. В связи с этим
здесь невозможно выращивать растение без полива. Зависимость
овощных культур от почвенно-климатических условий очень высока.
Почвы Апшерона в основном серо-бурые, слабо обеспеченные
питательными веществами (N, P, K). Для этих почв в основном
характерны карбонатные соединения. Из-за недостаточности в этих
почвах минеральных элементов растения обязательно необходимо
подкормить органическими и минеральными удобрениями и
выращиваемые здесь бобовые, в том числе и овощная фасолъ могут
игратъ значителъную роль.
Основной целью исследований является изучение разных норм и
сроков внесения органических и сложного минерального удобрений
на урожайность овощной фасоли.
Исследования были проведены на орошаемых серо-бурых
почвах Апшерона. Опыты были заложены в 3-х повторностях с
фасолью сорта Севиндж.
В опытах использованы органические удобрения (навозь и
биогумус) и сложное минеральное удобрение нитроаммофоска.
Cостав НАФК: 16 % N; 16 % P2 O5; – 16 % К2О.
В опытах использована схема из 6 вариантов:
1. Без удобрений (контроль)
2. 5 т. биогумуса
3. 7 т. биогумуса
4. 40 т. навоза (фон)
5. Фон+НАФК160
6. Фон+НАФК190
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Вовремя и правильно внесение нормы удобрений способствует
увеличению урожайности фасоли. В опытах полностью годовая норма
органических удобрений и 50 % годовой нормы сложных удобрений
внесены под основную вспашку, а остальные нормы удобрений
внесены в виде подкормки. В период вегетации растения были 2 раза
подкормлены. I подкормка проведена через 15 дней после массовых
всходов (25 % сложных минеральных удобрений), а II подкормка – во
время бутонизации (25 % удобрений).
В таблице приведены данные влияния нормы и сроков внесения
органических и сложного минеральных удобрений на урожайность
фасоли. Как видно из данных таблицы, урожайность фасоли в
варианте без удобрений составила 17,0 ц/га.
Влияние органических и сложного минерального удобрений на
урожайность фасоли (двухгодичная средняя оценка за 2018–2019 гг.)
варианты
Без удобрений (контроль)
5 т биогумуса
7 т биогумуса
40 т навоза (фон)
Фон+НАФК160
Фон+НАФК190

средняя.
урожайность.,
ц/га
17,0
19,0
19,5
19,1
23,0
28,9

прибавка по сравнению с
контролем
ц/га
%
19,8
11,6
2,48
14,6
2,16
12,7
5,95
35,0
11,85
69,7

В варианте, где было внесено 5 т. биогумуса урожайность
составила 19,0 ц/га, прибавка по сравнению с контролем – 1,98 ц/га
или 11,6 %. В варианте 7 т биогумуса общая урожайность была
19,5 ц/га, прибавка по сравнению с контролем – 2,48 ц/га или 14,6 %;
в варианте 40 т навоза (фон) общий урожай составил 19,1 ц/га,
прибавка по сравнению с контролем – 2,16 ц/га или 12,7 %. Варианты
биогумуса и навоза одинаково влияли на урожай семян овощной
фасоли. В варианте фон+НАФК160 общая урожайность составила
23,0 ц/га, прибавка по сравнению с контролем 5,95 ц/га или 35,0 %.
Наилучший результат был получен в варианте фон+НАФК190. В этом
варианте средняя урожайность составила 28,9 ц/га, прибавка по
сравнению с контролем – 11,85 ц/га или 69,7 %. Исходя из этого
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можно сказать, что сложные минеральные удобрения существенно
влияют на урожайность растений.
Результаты проведённых нами опытов позволяют придти к
заключению, что серо-бурые почвы Апшерона слабо обеспечены
азотом и фосфором и средне обеспечены калием, поэтому они хорошо
отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений.
Самый лучший урожай фасоли получен в варианте с внесением
НАФК 190 на фоне органического удобрения (навоз) – 28,9 ц/га, по
сравнению с контрольным вариантом, прибавка составила 11,85 ц/га
или 69,1 %.
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Глобальное потепление, также как и глобальное похолодание –
это цикличные процессы. Сейчас мы переживаем последнюю стадию
глобального потепления, которое должно через десятки лет смениться
глобальным похолоданием. В истории нашей планеты потепление
случалось и до того, как появился человек. Несмотря на это жизнь не
уничтожалась, а бурно расцветала. Тенденция потепления климата
имеет место во всём мире. В той же степени, что и перемена климата,
спрос на продовольствие в ближайшие десятилетия станет основной
движущей силой глобальной экологической перестройки. Почвы
являются неисчерпаемым природным ресурсом,
играющим
значительную роль в мировом производстве продовольствия. Поэтому
возникает острая необходимость в сохранении почв для обеспечения
продовольственной безопасности и устойчивости будущего
человечества. Это особенно важно при нынешних условиях, когда в
мире более 805 млн. человек сталкиваются с голодом и недоеданием.
Рост численности населения в последние 40 лет потребует увеличения
производства продуктов питания примерно на 60 %. Сельское
хозяйство является неотъемлемой и важной отраслью всей экономики
страны, а также главным источником продовольствия [1].
Во всем мире в последние годы все большее внимание уделяется
проблеме качественного и здорового питания. Значительный вклад в
решение этой проблемы приходится на долю растениеводства, в
частности овощеводства [2].
Потепление климата, внедрение новых систем земледелия и
технологий позволяет расширить ассортимент овощей и получать
экологически безопасную продукцию.
Овощи – главные источники витаминов, антиоксидантов,
биологически активных веществ для организма человека, настоящие
родники здоровья, что очень хорошо усвоили во всем мире.

66

Овощеводство в мировом масштабе – самая интенсивно
развивающаяся отрасль сельского хозяйства [3].
Потребность
человека в минеральных элементах также может удовлетворяться
овощами. Согласно последним исследованиям овощи могут помочь
практически от всех болезней, а полноценное питание человека с
максимальным использованием овощей может быть основой здорового
образа жизни [4].
Одной из самых потребляемых овощных культур являются
луковые растения, к которым относится и чеснок. Чеснок имеет
большое народнохозяйственное значение. Чеснок с давних пор
возделывается почти всеми народами мира из-за высоких вкусовых
качеств, диетических и целебных свойств. Чеснок используется в
свежем виде, в качестве приправ к различным блюдам, при засолке
овощей, в консервной промышленности, как лекарственное растение в
медицине. Чеснок по своему химическому составу является
чрезвычайно ценным растением, благодаря своим исключительным и
лечебным свойствам, луковицы его содержат много полисахаридов,
около 7 % азотистых веществ и богаты витамином С. Кроме того в
чесноке содержатся эфирные масла, обуславливающие характерный
вкус и запах чеснока и обладающие бактерицидными свойствами
благодаря наличию в них фитонцидов-летучих эфирных соединений.
Поэтому не обходимо изучать пути повышения и качества чеснока.
Наши опыты закладывались в условиях Апшеронского
полуострова,
почвенно-климатические
условия,
которого
благоприятны для возделывания чеснока. Климат Апшерона – сухой
субтропический, лето – умеренно сухое, жаркое, осень солнечное,
теплое, зима – мягкая.
Почвы опытного участка Апшерона – серо-бурые, орошаемые,
легкосуглинистые, характеризуются малым содержанием гумуса,
слабо обеспечены усвояемыми формами азота и фосфора и средне –
калием. Поэтому в этих почвенных условиях для получения высоких
урожаев необходимо внесение органических и минеральных
удобрений.
Опыты с внесением сложных удобрений под овощные культуры
на Апшероне еще не проводились, в связи с чем работа является очень
актуальной.
Нашей целью является изучение влияния разных сроков и
способов внесения органических (навоз и биогумус) и сложного
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минерального удобрения на накопление сухой массы, потребление
элементов питания, урожай чеснока и на его качественные показатели.
Работа была проведена на экспериментальном поле НИИ
овощеводства. В работе использовались полевые и лабораторные
методы исследований. Опыты закладывались согласно методическим
указаниям в трехкратной повторности. Учетная площадь делянок
14 м2. В ходе исследований в период вегетации проводились
фенологические наблюдения по основным фазам развития растений,
изучались биоморфологические и хозяйственные особенности
чеснока. Учитывался урожай со всей площади учетных делянок.
Определяли биохимический состав чеснока в лаборатории института.
Содержание сухих веществ определяли путем высушивания при
1050 С, содержание сахаров – по Бертрану, витамина С-по Мурри [5].
В исследовательской работе в качестве органического удобрения
использовался навоз и биогумус, в качестве сложного минерального
удобрения – нитроаммофоска (НАФК) – с содержанием азота (N),
фосфора (Р2О5) и калия (К2О) по 16 %. [2]. Опыты были заложены по
схеме: 1) без удобрений контроль . 2) 5 т биогумуса; 3) 7 т биогумуса;
4) 40 т навоза (фон); 5) фон+НАФК160; 6) фон+НАФК190. До закладки
опытов в почву вносили перед посадкой 100 % нормы навоза и
биогумуса, 50 % от годовой нормы сложного удобрения. Оставшиеся
50 % нормы сложного удобрения вносили 2 раза в виде подкормок:
I раз – в фазе 5–7 листьев (25 % сложного удобрения); II раз –
за 20–25 дней до технической спелости (25 % сложного удобрения).
На орошаемых серо-бурых почвах Апшерона в зависимости от
норм и соотношений внесенных органических и сложного удобрений
влияние на коэффициент использования азота, фосфора и калия со
стороны растений было различным. Так, совместное внесение
органических и сложного минерального удобрений оказалось более
эффективным, чем их отдельное внесение. Коэффициент
использования элементов питания из удобрений повысился. Внесение
сложного удобрения способствует повышению плодородия почв,
частичной компенсации потерянных элементов питания, повышению
урожая и улучшению его качества.
Наиболее эффективным оказалось внесение сложного
минерального удобрения НАФК из расчета 190 кг/га с 40 т навоза, в
этом случае урожай чеснока составил 159,3 ц/га, а прибавка урожая по
сравнению с контрольным вариантом 67,1 ц/га. Качественные
показатели также были наилучшими при внесении НАФК 190; сухое
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схема опыта

Без удобрений
(контроль)
5 т биогумуса
7 т биогумуса
40 т навоза
(фон)
Фон+НАФК160
Фон+НАФК190

средняя
урожайность,
ц/га

вещество – 37,4 %, сахар – 6,8 %, витамин С – 11,1 мг %, нитраты –
41,5 мг/кг) (табл.).
Действие органических и сложных минеральных удобрений на
урожайность и качество чеснока сорта Джалилабадский

92,6

прибавка к
контролю
ц/га
-

сухое
вещество,
%

сахар,
%

витамин
С, мг/%

нитраты,
мг/кг

-

35,5

6,1

9,9

31,0

%

104,6
122,5

12,3
30,2

13,3
32,6

36,1
36,8

6,3
6,5

10,4
10,7

34,0
35,6

132,5

40,2

43,4

36,8

6,6

10,8

37,5

148,2
159,3

56,0
67,1

60,5
72,5

37,1
37,4

6,7
6,8

11,0
11,1

39,5
41,5

Как следует из результатов исследований, сложное удобрение
(НАФК) быстро растворяется в почве и легко усваивается растениями.
Поэтому дробное внесение удобрений положительно влияет на
урожайность и качество чеснока.
На основании проведенных полевых и лабораторных
исследований по изучению эффективности применения органических
и сложного минерального удобрения под чеснок сорта
Джалилабадский, выращенный в условиях Апшерона, можно сделать
выводы, что почвенно-климатические условия Апшерона вполне
благоприятны для получения высоких и качественных урожаев
чеснока. Чеснок сорта Джалилабадский отличается высоким
содержанием сухого вещества, сахаров и витамина С. Самый лучший
урожай получен в варианте 40 т навоза + НАФК190 – 159,3 ц/га, по
сравнению с контролем прибавка составила 67,1 ц/га или же 72,5 %;
по качественным показателям лучшим оказался этот же вариант:
сухое вещество – 37,4 %, сахар – 6,8 %, витамин С – 11, 1 мг %.
Органические и сложные удобрения при дробном внесении
положительно влияют на рост, развитие, урожайность и качество
чеснока.
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Методологія – це концептуальний виклад мети, методів
дослідження,
які
забезпечують
отримання
об'єктивної,
систематизованої інформації про процеси та явища за даними
теоретично-наукового та емпіричного (експериментального) рівнів
пізнання.
Основною метою досліджень було вивчення методологічного
фактора зниження небезпеки для здоров’я людини за внесення
органічних добрив під цибулю, а загалом у сівозміні локального
удобрення зменшеними дозами, застосування малотоксичних
пестицидів, які забезпечують надійний захист посівів овочевих
культур від комплексу шкідливих організмів.
Обов’язковим елементом методології в рослинництві є
дослідження біопотенційності (урожайності) основного об’єкта –
культурної рослини. Урожайність об’єкта – цибулі ріпчастої,
представленої трьома сортами у 2012–2016 рр., була приблизно
однаковою за інтенсивної (контрольної, загальноприйнятої) та
досліджуваної адаптивної (перехідної до органічної) систем
вирощування у спеціалізованих сівозмінах (табл.1). Винятковими
були дані 2014 р., коли за суттєвого підвищення показника у сорту
Ткаченківська (ст.) до 35,2 т/га за адаптивної системи (29,1 за
інтенсивної), у сорту Любчик навпаки – 31,2 і 34,9, а у сорту Варяг
урожайність була однаковою – 33,1 і 34,6 т/га.
За результатами хімічного аналізу визначено якість продукції, як
фактор її конкурентоспроможності. За роками досліджень
спостерігали незначні коливання показників як за системами вирощування,
так і за сортами. Позитивним є факт підвищення загального цукру і сахарози в
цибулинах усіх сортів (табл.), що було запорукою їх кращої збереженості.
Цибулини сорту Варяг за адаптивної системи містили найбільше всіх
цінних компонентів: сухої речовини, загального цукру, сахарози та
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вітаміну С (див. табл.). Вихід продукції після зберігання, як фактор
продовольчої безпеки населення країни – на рівні контролю.
1. – Біопотенційність цибулі ріпчастої та якість продукції залежно від
систем вирощування (середнє за 2012–2016 рр.)

Система

ЗагальМононий
т/га
цукор,
цукор,
%
%
Сорт Ткаченківська (стандарт)

Сахароза,
%

Вітамін С,
мг/100
г

2,65

5,42

7,11

Суха
речовина, %

Інтенсивна
(к)
Адаптивна

30,1

12,45

31,4

12,29
9,04
Сорт Любчик

2,63

6,09

6,86

Інтенсивна
(к)
Адаптивна

30,1

14,37

10,82

2,63

7,78

8,04

29,1

14,17
9,67
Сорт Варяг

2,81

6,52

6,98

27,7

12,00

8,42

3,19

4,97

5,67

27,4

12,28

9,51

3,36

5,84

5,92

Інтенсивна
(к)
Адаптивна

8,35

Отже, за результатами досліджень на прикладі виробництва
продукції цибулі ріпчастої визначено методологічні фактори
адаптивної (перехідної до органічної) системи вирощування:
– зниження небезпеки для здоров’я людини;
– біопотенційність (нормативна урожайність);
– конкурентоспроможність (якість продукції);
– продовольча безпека населення країни (збереженість продукції
за період осінь – весна).
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УДК: 631. 635. 63. 531. 559
ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОГУРЦА ПО
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЗНАЧИМЫМ ПРИЗНАКАМ
Исмаилова С.А., Алиева И.Ш.
Научно-исследовательский институт овощеводства
Публичное юридическое лицо
г. Баку, Азербайджанская Республика
e-mail: teti_az@mail.ru
Одной из основных задач, стоящей перед аграрной наукой,
является то, чтобы результаты исследовательской работы отвечали
требованиям рыночной экономики. В республике имеются все
условия для решения этой проблемы. Так почвенно-климатические
условия позволяют Азербайджанскому Научно-Исследовательскому
Институту Овощеводства заняться технологией выращивания новых
сортов овощных, бахчевых культур и картофеля.
Одной из важнейших задач, стоящей перед нашей республикой,
является
обеспечение
населения
высококачественной
сельскохозяйственной продукцией. Выбор наиболее урожайных сортов
различных овощных культур, создание новых перспективных сортов и
гибридов является очень актуальной задачей для республики. Поэтому
заниматься селекцией овощных культур очень важно и необходимо.
Для усиления работы по селекции огурца были изучены
хозяйственно ценные признаки сортообразцов, которые получили из
зарубежных стран и имеют различное географическое происхождение.
Однако некоторые из этих сортообразцов не могут проявить свои
внутренние возможности в местных условиях, а некоторые проявляют
положительные признаки, которые используются в дальнейшей
селекционной работе. Нормальное проведение исследовательской
работы во многом зависит от метеорологических факторов. Не все из
созданных сортов в одинаковой степени могут быть устойчивы к
вредителям и болезням, вызванными резкими изменениями погодных
условий – влажностью воздуха, засухой и ветром.
Огурец – одна из основных овощных культур, используемых с
древних времен и представляющий большой интерес по своим
вкусовым качествам и лекарственной ценности. Он используется
круглый год как в свежем, так и консервированном виде, что
способствовало широкому распространению этой культуры.
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Содержание воды в растении огурца составляет 94–97 % и
только 3–6 % приходится на сухое вещество. Однако это малое
количество сухого вещества содержит большое количество сложных и
ценных соединений, которые состоят из незаменимых минеральных
солей, органических кислот, ферментов, эфирных масел и витаминов,
необходимых для человеческого организма. Он также содержит
пектинизирующий фермент, необходимый для организма, который
гидролизует пектин и казеин, вызывая усваивание белков пищи,
принятых человеком.
Огурец обладает желчегонными и мочегонными свойствами.
Его сок используют против колита. В народной медицине плоды
огурца в биологической спелости варят и пьют настой против
желтухи. Протирка кожи огуречным соком придает ей блеск и
очищает от пятен.
Огурец – однолетнее растение. Корневая система – стержневого
типа с сильно развитым главным корнем и обильно ветвящихся боковых
корней, расположенных в поверхностном слое земли на глубине 8–10
см. Ствол – змеевидный, разветвленный, пятиконечный, ребристый и
волосатый. Для листьев огурца характерна цельная, лопастная листовая
пластинка, с цельными или пильчатыми краями. Листья поочередно
расположены на стебле. Со стороны черешка имеется выемка. Кроме
того, поверхность листовой пластины, как правило, – опушенная. Огурец
– это однодомное, раздельнополое перекрестноопыляемое растение.
Цветки бывают мужского, женского типа и гермафродиты, их
соотношение на растении бывает разным в разных родовых типах.
Цветочная корона состоит из 5 лепестков, она до половины смежная. В
цветках мужского типа бывает 5 тычинок, четыре из них соединены
парами. У цветковженского типа – завязь нижняя.
Плод огурца – ложная ягода. Огурец требователен к теплу.
Оптимальной температурой для роста и развития растения считается
22–28 °С.Огурец менее требователен к свету и является растением
короткого дня. Любит рыхлые, богатые гумусом почвы. Требователен
к органическим удобрениям.
Опыты проводились в 2018–2020 гг. на полях НаучноИсследовательского Института Овощеводства, расположенного на
Апшеронском полуострове. В коллекционном питомнике исходного
материала изучалось 7 сортообразцов, а на гибридном участке 3 гибрида
F1, которые высевались и сравнивались с родительскими формами.
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Сортообразцы высевали в первой декаде мая по схеме 140 х
35 см, предварительно на опытном участке проводили арат и через 1–
2 дня высевали проросшие семена по 3–4 шт. в каждую лунку.
После образования 2–3 листьев проводили прореживание
посева, оставляя в каждом гнезде по 2 растения, а затем по мере
формирования растения проводили второе прореживание и оставляли
одно лучшее растение. Так же проводили поливы, прополки и
окучивание растений.

От всходов до
цветения
(количество
дней)

От цветения до
технической
спелости
(количество
дней)

От всходов до
технической спелости
(количество дней)

Продолжительность
вегетационного
периода (количество
дней)

1. – Сравнение коллекционных сортообразцов по продолжительности
вегетационного периода, 2018–2020 гг.

33
35
31
32
35
31
34
30

14
11
11
11
9
13
13
10

47
46
42
43
44
44
47
40

80
80
79
78
79
78
81
78

Фенологический период, дни

№ каталога НИИО

Контроль Aзери
57
58
59
60
61
62
66

В питомнике исходного материала на коллекционном участке
главной целью было выделение лучших сортообразцов различного
географического происхождения для использования их в
селекционной работе. Образцы на коллекционном участке были
размещены без повторения, в качестве контрольного сорта
использовался сорт Азери. Ссылаясь на литературу можно сказать,
что продолжительность вегетационного периода растений может
варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.
Как видно из таблицы 1, по результатам фенологических наблюдений
техническая спелость у изучаемых сортообразцов (от всходов до
технической спелости) составила от 40 до 47 дней, у контрольного
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образца – 47 дней. Самым скороспелым образцом (40 дней) является
образец за номером 66. Продолжительность вегетационного периода у
сортообразцов от всходов до последнего урожая варьируют от 78 до 81
дней, у контрольного сорта Азери – 80 дней.
2. – Хозяйственно ценные признаки коллекционных
сортообразцов 2018–2020 гг.
№ каталога
НИИО

Урожай с одного
растения, кг

Масса
плода, г

Контроль
Азери
57
58
59
60
61
62
66

5,0

180,0

Сухое
вещество,
%
4,0

7,5
6,5
4,0
7,0
4,0
3,5
7,0

175,0
115,0
143,0
148,0
180,0
130,0
200,0

3,0
4,0
3,5
3,4
4,2
3,0
4,5

Нитрат,
мг/кг
68,0
79,7
73,0
60,7
61,3
48,7
51,7
84,7

Как видно из таблицы № 2, урожайность с одного растения у всех
сортообразцов колебалась от 3,0 до 7,5 кг. В контрольном сорте 5,0 кг.
Самый высокий урожай был у образцовза номерами 57,58,66 (6,5–7,5),
а самый низкий – у образцаза номером 62 (3,5 кг).
Масса плода у сортообразцов составила от 115,0–200,0 г, а у
контрольного образца – 180,0 г.
Из проведенных трехлетних (2018–2020 гг.) исследовательских
работ можно прийти к выводу, что в питомнике исходного материала
по хозяйственно ценным признакам выбраны образцы за номерами
57,58 и 66.
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УДК 631.82/.85:635.52
ВРОЖАЙНІСТЬ САЛАТУ ПОСІВНОГО (Lactuca sativa L.)
ЗАЛЕЖНО ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОДОБРИВА
Кутовенко В.Б., Кутовенко В.О.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: virakutovenko@gmail.com
В Україні салат посівний вважається малопоширеною
культурою, хоча той факт, що з кожним роком популярність його все
більше зростає, свідчить що населення вибирає здорове харчування.
Салат – це рослина, в листках якої містяться вітаміни, вуглеводи,
мінеральні солі, білки, органічні кислоти, ферменти, ефірні олії та
інші цінні для організму людини речовини. Зростання попиту на салат
посівний спостерігається впродовж останніх років. Вітчизняні
господарства в пік сезону тільки на 50 % забезпечують потреби ринку.
Тому для підвищення врожайності салату посівного потрібно
вдосконалювати технологію його вирощування [2; 3; 4].
Важливою складовою заходів з підвищення врожайності салату
є використання мікродобрив. Найкращий спосіб забезпечити рослин
мікроелементами є позакореневе підживлення у фазах інтенсивного
росту, коли елементи живлення засвоюються у великих кількостях, а
коренева система не завжди може засвоїти їх у повному обсязі до
потреби [1].
Метою досліджень було визначення оптимальної концентрації
мікродобрива для формування максимальної врожайності салату
посівного. Дослідження проводили на дерново-середньоопідзолених
ґрунтах в НДП «Плодоовочевий сад» на колекційній ділянці кафедри
овочівництва і закритого ґрунту НУБіП України за Методикою
дослідної справи в овочівництві та баштанництві [5]. Предметом
досліджень були сорт салату посівного Афіцион і комплексне
мікродобриво Аватар-1. Схема проведення досліджень: 1 варіант –
вода (контроль); 2 варіант – 0,10 % розчин; 3 варіант – 0,25 % розчин;
4 варіант – 0,50 % розчин.
Дослідження проводили в трьох повтореннях. Під час вегетації
проводили фенологічні спостереження, біометричні вимірювання та
тричі – обробки рослин мікродобривом. На момент збирання врожаю
вимірювали масу розетки листків, діаметр, їхню ширину, довжину та
кількість методом підрахунку.
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Одним з найважливіших показників, який підтверджує
доцільність вирощування є врожайність. Показники маси розетки
листів безпосередньо впливають на величину товарної продукції
сортів салату посівного. У процесі вирощування салату за триразової
обробки рослин мікродобривом Аватар-1 досліджувані варіанти мали
різні рівні врожайності.
Потрібно відмітити, що у всіх варіантах середня маса розетки
листків мала показники вищі, ніж у контрольному варіанті. Середнє
значення маси розетки листків найбільшим було у варіанті з
концентрацією 0,25 % – 0,29 кг. Меншу масу товарної розетки листків
сформували рослини у варіантах з концентрацією 0,1 % та 0,5 % –
0,26 та 0,25 кг відповідно, однак це не було суттєвим порівно з
контрольним варіантом.
Аналіз товарної врожайності сортів салату посівного дозволив
встановити, що за розсадного вирощування та застосування
триразової обробки рослин мікродобривом Аватар-1 рослини
забезпечили розрахункову врожайність у межах від 25,7 до 32,3 т/га,
що перевищує контроль на 6,6т/га. Найвищу врожайність одержано у
варіанті 3 за використання мікродобрива з концентрацією 0,25 % –
32,3 т/га, приріст якого порівняно з контролем становив 6,6 т/га.
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УДК 631.8:635.71
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ
СУПЕРАБСОРБЕНТІВ У ПОСІВАХ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ

Кучер І. О., Яценко В. В.
Уманський національний університет садівництва
е-mail: inna.kucher95@gmail.com
Лісостеп України належить до зони нестійкого зволоження,
тому забезпечення оптимальної вологості ґрунту впродовж усього
періоду вегетації рослин є надважливим питанням у технології
вирощування будь-якої культури та васильків справжніх зокрема.
Оптимізація водного режиму ґрунту та збереження запасів вологи є
актуальними проблемами агроценозів. Нинішня переміна клімату в
сторону потепління з контрастною зміною надмірно зволожених
періодів на періоди спекотних днів вимагає внесення відповідних
корективів у процес керування родючістю.
Абсорбенти відіграють важливу роль у сільськогосподарському
виробництві. Упродовж останнього десятиліття гідрогелі широко
використовувались для поліпшення надходження води для рослин,
завдяки високим водоутримуючим властивостям, застосування
абсорбентів може бути ефективним засобом для підвищення
ефективності використання як води, так і добрив. Дослідження
вказують на хорошу здатність абсорбентів зменшувати водний стрес
рослин і забезпечити високу продуктивність, що сприяє посиленню
росту та врожайності.
Тому, основною метою цього дослідження було оцінити вплив і
ефективність різних форм суперабсорбентів на ріст рослин, вміст
хлорофілу, активність антиоксидантних ферментів і продуктивність
васильків справжніх.
Дослідження впливу різних форм суперабсорбенту проводились
у 2019–2020 рр. на дослідному полі кафедри овочівництва Уманського
національного університету садівництва (Правобережний лісостеп
України) за загальноприйнятими методами (Бондаренко Г.Л,
Яковенко К.І., 2001). Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем опідзолений
важкосуглинковий.
Висаджування рослин проводили за схемою 50 × 30 см. Загальна
площа досліду становила 400 м2, площа облікової ділянки – 10 м2.
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Дослідження проводили методом двофакторного досліду з
рендомізованим розміщенням варіантів у чотириразовій повторності.
Двофакторний дослід полягав у використанні суперабсорбенту компанії
«MaxiMarin» у формі гелю та гранул.
Оскільки основна коренева маса рослин васильків справжніх
знаходиться в орному шарі ґрунту 0–30 см, продуктивність цієї
культури значною мірою залежить від вмісту вологи. У 2020 р. запаси
продуктивної вологи, накопичені протягом зимово-весняного періоду,
були вищими, ніж у 2019 р. через рясні опади в травні. Динаміка
запасу продуктивної вологи у прикореневій зоні наведена на
рисунку 1.

Рис. 1. Динаміка запасу продуктивної вологи (мм) у прикореневій зоні
(у шарі ґрунту 0–30 см) васильків справжніх залежно від сорту і
форми суперабсорбенту (2019–2020)
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Суперабсорбент у формі гелю сприяв збільшенню запасів
продуктивної вологи. У середньому за два роки застосування гелю
збільшувало цей показник відносно контролю на 27–29 % у травні;
25–37 % у червні; 28–29 % у липні. За внесення гранул показники
вологості ґрунту були істотно нижчими відносно варіантів з гелем.
Також виявлено істотну міжсортову відміну у запасах вологи. Ґрунт у
варіантах із сортом Бадьорий характеризувався більшими запасами
вологи, що вказує на його меншу потребу у воді та, відповідно, з
цього можна зробити припущення, що даний сорт має вищу
посухостійкість.
Урожайність є найважливішим показником ефективності
технології вирощування. Застосування абсорбенту MaxiMarin у формі
гранул сприяло істотному збільшенню урожайності васильків
справжніх обох сортів (+ 2,46 і 2,55 т у 2019 році та +2,89 і 2,4 т у 2020
році відносно контролю). Застосування абсорбенту у формі гелю було
більш ефективним. Більш високі показники врожайності відзначали
під час застосування абсорбенту у формі гелю. Отже, урожайність
сортів Бадьорий і Рутан була на рівні 16,11 та 10,93 т га, що
перевищувало контроль на 5,56 та 3,64 т га.
Продуктивність
васильків
справжніх підвищується
із
застосуванням суперабсорбуючих полімерів. Більш високий ріст і
врожайність спостерігалися за внесення абсорбенту у вигляді гелю
порівняно з контролем. Цю практику можна рекомендувати
сільськогосподарським виробникам, які займаються вирощуванням
овочами, зокрема базиліком, у районах нестабільної або недостатньої
зволоженості.
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УДК 635.321:631.53.02
ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ
АРТИШОКУ (CYNARA SCOLYMUS)
Куц О.В., Валієва М.Є., Гапон Т.М.
Інститут овочівництва і баштанництва
с-ще Селекційне, Харківської обл., Україна
e-mail: kutzalexandr@gmail.com
Артишок справжній – багаторічна садово-городня овочева
культура з родини айстрових. Бутони рослини їстівні та на рівні з
ревенем і спаржею віднесено до делікатесних овочів. Артишок
вважається цінним дієтичним продуктом (цінне джерело вітамінів
групи В та фолієвої кислоти), відновлює обмін речовин, сприяє
зростанню корисних бактерій в кишечнику і підтримує роботу
імунітету.
У світі щорічно виробляється близько 1,5 млн. тонн артишоку.
Його основним покупцем є, як правило, ресторани. До трійки країн,
що є найбільшими виробниками, входять Італія (440 тис. тонн),
Єгипет (260 тис. тонн) та Іспанія (230 тис. тонн). Наразі в Україні
вирощування артишоку є інвестиційно привабливим напрямком
агробізнесу як для середніх господарств, так і для малих фермерів,
оскільки дана ніша є абсолютно вільною, а висока маржинальність,
транспортабельність, лежкість дає велику перевагу та реальну
можливість виробництва органічної продукції.
Розмножують артишок насінням або кореневими відводками (за
наявності материнських рослин). В умовах Лісостепу України для
отримання врожаю артишоку в першій рік вирощування насіння
висівають у ящики або касети в лютому і березні. При цьому
важливості набувають технологічні заходи з підготовки насіння до
сівби, ефективний підбір яких забезпечує дружність входів та
максимальний розвиток розсади культури.
Дослідження проводили в лабораторії агрохімічних досліджень
та якості продукції Інституту овочівництва і баштанництва у 2021 р. У
дослідах було використано сорт артишоку Green Globe (Зелений глобус).
Схема досліду передбачала три способи підготовки насіння:
1) без обробки (посів сухим насінням); 2) обробка мікробним
препаратом Азотофіт-р (30 мл/кг насіння); 3) гідротермічна обробка
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(пророщування зволоженого насіння в термостаті за температури
25…27 0С впродовж 3 діб з подальшим утримання насіння у вологому
піску за температури 3…5 0С впродовж 6 годин). Після відповідних
обробок насіння висівали в касети з об’ємом чарунки 65 см 3. Препарат
Азотофіт-р містить живі клітини природної азотфіксуючої бактерії
Azotobacter chroococcum (1–9×10-9 КУО/см3) та їх активні метаболіти
(амінокислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцидні речовини, макро- і
мікроелементи).
Нами було зазначено появу сходів артишоку на 7 добу за
гідротермічної обробки насіння зі схожістю 16,7% (табл. 1). На 9 добу
збільшилася кількість сходів за гідротермічної обробки насіння
(34,7%), з’явилися сходи за обробки насіння Азотофіт-р (2,8%) та
посіву сухим насінням (8,3%).
Вплив способів підготовки насіння артишоку на його схожість
Обробка насіння

Схожість, %
на 7 добу

на 9 добу

на 12 добу

на 16 добу

1. Контроль

0

8,3

13,9

41,7

2. Азотофіт

0

2,8

25,0

46,1

16,7

34,7

36,1

43,1

–

0,84

2,11

4,25

3. Гідротермічна
обробка
НІР0,95

Надалі ефект від гідротермічної обробки насіння істотно
зменшується і на 12 добу схожість артишоку за даного варіанту
обробки насіння становить 36,1%, на 16 добу – 43,1%. Позитивний
початковий ефект від використання гідротермічної обробки насіння
пов'язаний, на нашу думку, з висівом вже набухлого насіння
(підготовка насіння тривала 3,5 доби).
На 12 добу зростає кількість сходів за обробки насіння
мікробним препаратом Азотофіт-р (25,0%). В період між 12 та 16
добами зростає схожість рослин артишоку за висіву сухим насінням
(до 41,7%) та за обробки Азотофітом (46,1%).
Отже, за попередніми даними ефективними способами
збільшення схожості насіння артишоку є обробка насіння перед
посівом мікробним препаратом Азотофіт-р (30 мл/кг) та гідротермічна
обробка насіння.
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УДК 635.342:632.03
ВПЛИВ ЗРОШЕННЯ ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА
ПОШИРЕНІСТЬ ОСНОВНИХ ХВОРОБ КАПУСТИ
БІЛОГОЛОВОЇ
Куц О.В., Іванін Д.В.
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
e-mail: kutzalexandr@gmail.com
Формування оптимального водного та поживного режимів є
основним напрямом збільшення продуктивності овочевих рослин. В
умовах зрошення від застосування різних видів добрив урожайність
овочевих рослин зростає на 50–90%, хоча в деяких випадках
зазначається певне зниження якісних параметрів продукції.
Разом з тим у науковій спільноті відмічається протилежні
погляди щодо впливу зрошення та систем удобрення на поширеність
основних хвороб сільськогосподарських рослин. Ряд дослідників
зазначають, що покращання водного та поживного режиму зумовлює
підвищення стійкості рослин до негативної дії патогенної мікрофлори.
Інші науковці притримуються протилежної думки, коли за активного
використання зрошення та добрив формуються оптимальні умови для
розвитку деяких видів патогенів.
Дослідження проводилися на полях Інституту овочівництва і
баштанництва у 2020 році на чорноземі типовому малогумусному
середньосуглинистому на лесовидному суглинку. Капусту білоголову
сорту Харківська зимова вирощували за схемою 70 × 35 см
(41 тис. шт./га). Схема досліду передбачала вирощування капусти без
зрошення та на фоні застосування краплинного зрошення (8 поливів з
нормою 50–120 м3/га), за різних систем удобрення (табл. 1). Облік
поширення основних хвороб проводили за збирання врожаю (третя
декада жовтня).
У наших дослідженнях зазначено використання краплинного
зрошення зумовлює підвищення поширеності основних хвороб
капусти: альтернаріозу до 8,25 %, судинного бактеріозу – до 7,92 %,
слизового бактеріозу – до 0,67 %. Зазначено, що на фоні зрошення
зростає поширеність альтернаріозу за різних систем удобрення, де під
капусту було застосовано органічні добрива та комплекс мікробних
препаратів (5–13 %). За мінеральних систем удобрення поширеність
альтернаріозу зростає в меншій мірі до рівня 8–9 %.
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1. – Поширеність основних хвороб капусти білоголової залежно від
зрошення та системи удобрення (2020 р.)
Система удобрення капусти
білоголової

Альтернаріоз
3/3*
3/10
5/5
8/10
8/8
6/13
3/10
12/9

Поширеність, %
Судинний
Слизовий
бактеріоз
бактеріоз
5/9
0/0
10/6
0/0
9/10
0/0
3/3
0/0
0/9
0/0
3/7
0/0
10/7
0/0
4/8
0/3

Без добрив
Мікробні препарати**
Гній 60 т/га + N120P120K90
Гній 90 т/га
N120P120K90
Гній 40 т/га
Гній 40 т/га + N60P60K45
Гній 60 т/га + N60P60K45
N550P260K370 + мікродобрива*** (під
урожайність 100 т/га)
8/9
8/7
3/0
Гній 40 т/га + N60P60K45 (локально)
3/7
9/10
0/3
Гній 60 т/га + N30P30K22,5 (локально)
7/11
10/9
0/0
Гній 40 т/га гною + мікробні
препарати ***
3/10
9/10
0/2
У середньому по досліду
5,75/8,25
6,67/7,92
0,25/0,67
* – у чисельнику – у богарних умовах, в знаменнику – на фоні дощування;
** – позакореневі підживлення Нутрівант плюс універсальний (2 кг/га) в три
строки (5–6 листків, початок формування розетки листків, початок
формування головки)
*** – обробка насіння мікробним препаратом Азотофіт-р (1,0 л/т) +
позакореневе підживлення Органік баланс (2 л/га) у три строки

Тенденція до зростання поширеності судинного бактеріозу як для
богарних умов, так і за краплинного зрошення зумовлюється використанням
по фону внесення гною або високих доз мінеральних добрив (N120P120K90),
або за їх локального внесення. Зазначено тенденцію до зниження
поширеності судинного бактеріозу за органічної (гній 40 т/га), мінеральної
(N120P120K90) та органо-мінеральної систем удобрення (гній 60 т/га +
N60P60K45). Розвиток слизового бактеріозу відмічено в незначній кількості за
використання розрахункової кількості добрив (3 %) у богарних умовах; за
поєднання гною з мікробними препаратами та органо-мінеральної системи
удобрення (Гній 40 т/га + локально N60P60K45) за зрошення (2–3 %).
Отже, за попередніми даними в умовах Лісостепу Украйни
впровадження в технологію вирощування капусти білоголової
пізньостиглої краплинного зрошення та різних систем удобрення
зумовлює тенденцію до збільшення поширеності основних хвороб
(альтернаріозу, судинний бактеріоз).
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УДК 635.646:635.092.034
МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
РОЗСАДИ БАКЛАЖАНА
Куц О.В., Марусяк А.О.
Інститут овочівництва і баштанництва
Білівець І.І.
ТОВ «БТУ-центр»
м. Ладижин, Вінницька обл., Україна
e-mail: kutzalexandr@gmail.com
Баклажан має високі смакові якості та багато поживних
речовин, необхідних для життєдіяльності людини – солі заліза, калію,
натрію, фосфору, міді й ін., кобальту, марганцю, вітаміну В1; цукру
3,2–4,6%, білків 0,6–1,4%, жирів 0,1–0,4%, клітковини 1,4%, рутину і
нікотинової кислоти (вітамін РР). Систематичне вживання продукції
баклажана має лікувальне значення, оскільки сприяє стимуляції
кровотворення при недокрів’ї, знижує рівень холестерину в крові,
попереджає розвиток подагри, атеросклерозу, захворювань печінки і
цукрового діабету.
У технології вирощування баклажана важливим залишається
отримання високоякісної розсади. Отже, розробка заходів щодо
оптимізації ростових процесів розсади є актуальним питанням.
Дослідження проводили в Інституті овочівництва і
баштанництва НААН у 2021 р. на сорті баклажана Веронік. Схема
досліду передбачала проведення прикореневих підживлень за появи
сходів культури: 1) водою (контроль); 2) біопрепаратом Азотофіт-р
(3,5 мл/л); 3) добривом HelpRost укорінювач (3,5 мл/л води) з нормою
витрати робочої рідини 1,5 л/м2. У дослідженнях було використано
біопрепарат Азотофіт-р, що містить живі клітини природної
азотфіксуючої бактерії Azotobacter chroococcum (1–9×10-9 КУО/см3) та
їх активні метаболіти (амінокислоти, вітаміни, фітогормони,
фунгіцидні речовини, макро- і мікроелементи) та органо-мінеральне
добриво HelpRost укорінювач, до складу якого входять амінокислоти
(більше 16 видів) – 50 г/л, полісахариди – 1,5 г/л, вітаміни групи В –
50 мг/л, макро-, мікроелементи, хелатовані продуктами метаболізму
мікроорганізмів: K2O – 3,0; Zn – 0,84; Cu – 0,17; B – 0,48; Mn –
0,64 (мг/л). Облік біометричних параметрів проводили на 14 добу
після використання препаратів.
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Зазначено позитивний вплив на біометричні параметри розсади
баклажану проведення прикореневих підживлень мікробним
препаратом Азотофіт-р та добривом HelpRost укорінював (табл. 1).
Використання даних препаратів та добрив забезпечує позитивну
тенденцію щодо збільшення висоти гіпокотиля на 0,1–0,2 см, істотне
зростання довжини та ширини сім’ядольного листка на 0,1 та
0,2–0,3 см відповідно.
Вплив біопрепаратів на біометричні параметри розсади баклажана
Варіанти досліду
Біометричні параметри розсади перцю
солодкого
висота
довжина
ширина
гіпокотиля, сім’ядольного сім’ядольного
см
листка, см
листка, см
Контроль
1,6
0,8
2,7
Азотофіт-р
1,7
0,9
2,9
HelpRost укорінювач
1,8
0,9
3,0
НІР0,95
0,16
0,1
0,2
Використання біопрепарату Азотофіт-р та добрива HelpRost
укорінювач забезпечує більш дружний розвиток розсади баклажана
(рис. 1).

Рис. 1. Вплив біопрепаратів та добрив на розвиток розсади баклажану
(14 доба після внесення)
Отже, за попередніми даними за вирощування розсади
баклажана ефективним є проведення прикореневого підживлення
біопрепаратом Азотофіт-р або органо-мінеральним добривом HelpRost
укорінювач з нормою 3,5 мл/л води.
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УДК 635.6 631.87 631.46
ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ПОМІДОРА НА
МІКРОБІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ
Куц О.В., Парамонова Т.В., Михайлин В.І.
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
e-mail:vlmykhailyn@ukr.net
За високої вартості мінеральних добрив та дефіциту класичних
органічних добрив актуальним стає пошук альтернативних способів
оптимізації живлення овочевих рослин та відтворення родючості ґрунту.
Оптимізація живлення в органічних технологіях передбачає
використання органічних добрив, ефективність яких зумовлена
здатністю мікроорганізмів трансформувати органічні речовини в
легкодоступні для рослин.
Дослідження проводили в Інституті овочівництва і
баштанництва НААН на чорноземі типовому малогумусному
важкосуглинковому на лесових породах. У дослідах було використано
декілька систем удобрення помідора: N135P120K90 (урозкид), перегній
52 т/га, заорювання соломи (4 т/га) або сидератів (пожнивний посів
гірчиці білої) з комплексом мікробних препаратів: деструктор стерні
Екостерн (1,5 л/га), обробка насіння та розсади перед висадкою
Азотофіт-р (1,0 л/т або 1 л/1000 шт.); позакореневе підживлення
Органік баланс (2 л/га) у два строки (на початку цвітіння та на початку
наливу плодів). Помідор вирощували в зрошуваних умовах
(дощування) за схемою 1,4 х 0,25 м (28,6 тис. шт./га) з використанням
біологічного захисту рослин від хвороб та шкідників.
Було зазначено, що комплексне використання сидератів або
соломи з мікробними препаратами зумовлюють чисельність
мікроміцетів (ґрунтових грибів) у ризосферному ґрунті у фазу
активного росту помідора на рівні 16,9–17,2 тис./г сухого ґрунту, за
використання мінеральних добрив – 12,1, перегною – 15,0 та без добрив
14,4 тис./г сухого ґрунту). У фазу цвітіння низькі значення чисельності
грибів обумовлені використанням мінеральних добрив (13,2 тис./г
сухого ґрунту), тоді як за біологізованої системи удобрення даний
показник коливався в межах 14,6–15,1 тис./г сухого ґрунту.
Кількість азотфіксувальних мікроорганізмів в фазу активного
росту рослин помідора суттєво зростала відносно контролю (5,11 млн.
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КУО/г сухого ґрунту) за всіма системами удобрення (окрім
використання мінеральних добрив), але найбільша їх чисельність
відмічалася за використання сидеральних добрив та соломи з
мікробними препаратами (10,44–11,04 млн. КУО/г сухого ґрунту), що,
більш за все, пов’язане з внесенням азотфіксувальних мікроорганізмів
з мікробними препаратами.
Найбільші значення кількості мікроорганізмів, що засвоюють
лише мінеральний азот, у фазу активного росту рослин помідора
обумовлює використанні органічних та сидеральних добрив з
мікробними препаратами (18,8–19,4 млн. КУО/г сухого ґрунту).
Використання органічних та сидеральних добрив істотно
збільшує чисельності мікроорганізмів, що засвоюють органічний
азот. За даними варіантами чисельність мікроорганізмів для фази
активного росту коливалася в межах 16,2–22,0 (на контролі
14,6 млн. КУО/г сухого ґрунту), для фази цвітіння – у межах 12,9–19,5
(на контролі – 9,4 млн. КУО/г сухого ґрунту).
Коефіцієнт мінералізації у фазу активного росту рослин
помідора мав найменше значення на контролі (0,60); за внесення
мінеральних та органічних добрив значення коефіцієнту мінералізації
збільшувалось до рівня 1,11–1,18, а за використання сидеральних
добрив з мікробними препаратами до рівня 0,85–0,91.
Потенційна активність азотфіксації у фазу активного росту
рослин була найбільшою за використання мінеральних та
органічних добрив (36,4–38,8нмоль С 2Н2 / г сухого ґрунту/год.) та
заорювання сидерату з мікробними препаратами (34,5нмоль С 2Н2 / г
сухого ґрунту/год.) при значенні даного показнику на контролі
24,3 нмоль С 2Н2 / г сухого ґрунту/год.). У фазу цвітіння високі
значення
потенційної
активності
азотфіксації
обумовлює
використання органічних та сидеральних добрив (27,2–28,5 нмоль
С2Н2/ г сухого ґрунту/год.).
Отже, використання сидеральних добрив (заорювання соломи
або сидератів з внесенням мікробних препаратів для активації
розкладання органічної речовини, азот- та фосформобілізації)
забезпечує посилення мікробіологічних процесів у ґрунті
(збільшується кількість азотфіксувальних бактерій, потенційна
активність азотфіксації, чисельність мікроорганізмів, що засвоюють
органічний азот).
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УДК 635.649:635.092.034
БІОПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ РОЗСАДИ
ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО
Куц О.В., Пилипенко Л.В.
Інститут овочівництва і баштанництва
с-ще Селекційне, Харківської обл., Україна
Білівець І.І.
ТОВ «БТУ-центр»
м. Ладижин, Вінницька обл., Україна
e-mail: kutzalexandr@gmail.com
Світове виробництво перцю (Capsicum annuum L.) складає
понад 22 млн. т за рік (друге місце після помідора); в Україні щорічно
виробляють 146 тис. т. Перець солодкий – основна овочева культура,
яка має не тільки високі смакові, дієтичні й поживні речовини, але й
великий вміст вітамінів, зокрема вітаміну С (до 400 мг/100 г). Також
плоди цієї культури мають у своєму складі й інші цінні вітаміни –
β-каротин (провітамін А), рутин (вітамін Р), тіамін (В1), рибофлавін
(В2), нікотинову і фолієву кислоти, білки і мінеральні солі. На рівні з
високими смаковими якостями, плоди є також цінною сировиною для
консервної промисловості.
Зростаючий попит на продукцію перцю солодкого вимагає
збільшення продуктивності рослин. Одним з важливих аспектів
ефективного вирощування перцю в умовах Лівобережного Лісостепу
України є отримання сформованої високоякісної розсади даної
культури. Стимуляція ростових процесів розсади можлива також за
рахунок використання біопрепаратів різного спрямування.
Дослідження проводилися в Інституту овочівництва і
баштанництва у 2021 році. У дослідах було використано сорти перцю
солодкого Снігур, Надія та Любаша. Схема досліду передбачала
проведення прикореневих підживлень за появи сходів культури:
1) водою (контроль); 2) біопрепаратом Азотофіт-р (3,5 мл/л);
3) добривом HelpRost укорінювач (3,5 мл/л води) з нормою витрати
робочої рідини 1,5 л/м2. У дослідженнях було використано
біопрепарат Азотофіт-р, що містить живі клітини природної
азотфіксуючої бактерії Azotobacter chroococcum (1-9×10-9 КУО/см3) та
їх активні метаболіти (амінокислоти, вітаміни, фітогормони,
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фунгіцидні речовини, макро- і мікроелементи) та органо-мінеральне
добриво HelpRost укорінювач, до складу якого входять амінокислоти
(більше 16 видів) – 50 г/л, полісахариди – 1,5 г/л, вітаміни групи В –
50 мг/л, макро-, мікроелементи, хелатовані продуктами метаболізму
мікроорганізмів: K2O – 3,0; Zn – 0,84; Cu – 0,17; B – 0,48; Mn –
0,64 (мг/л). Облік біометричних параметрів проводили на 14 добу
після використання препаратів.
Нами було зазначено позитивний вплив біопрепарату
Азотофіт-р на біометричні параметри розсади перцю солодкого сортів
Снігут та Надія (табл. 1). Відмічено зростання висоти гіпокотиля на
10,1–16,0 %, довжини сім’ядольного листка – на 4,2–31,0 %, ширини
сім’ядольного листка – на 5,3–11,8 %.
Вплив біопрепаратів на біометричні параметри
розсади перцю солодкого
Варіанти досліду
Біометричні параметри розсади
перцю солодкого
висота
довжина
ширина
гіпокотиля, сім’ядольного сім’ядольного
см
листка, см
листка, см
Сорт Снігур
Контроль
1,89
2,85
0,93
Азотофіт-р
2,08
2,97
1,04
Сорт Надія
Контроль
1,75
2,29
0,94
Азотофіт-р
2,03
3,00
0,99
Сорт Любаша
Контроль
3,39
3,16
1,06
HelpRost укорінювач
3,95
3,87
1,21
Встановлено також позитивний вплив прикореневого
підживлення органо-мінеральним добривом HelpRost укорінювач,
одноразове внесення якого забезпечує збільшення висоти гіпокотиля
на 16,5 %, довжини сім’ядольного листка – на 22,5 %, ширини
сім’ядольного листка – на 14,2 %.
Отже, за попередніми даними за вирощування розсади перцю
солодкого ефективним є проведення прикореневого підживлення
біопрепаратом Азотофіт-р або органо-мінеральним добривом HelpRost
укорінював з нормою 3,5 мл/л води.
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УДК 635.22:631.544.7
ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ СПОСОБІВ
МУЛЬЧУВАННЯ БАТАТУ (Ipomoеa batаtas)
Куц О.В., Шевченко С.В., Семененко І.І.
Інститут овочівництва і баштанництва
с-ще Селекційне, Харківської обл., Україна
e-mail: kutzalexandr@gmail.com
У всьому світі батат займає шосте місце серед найбільш
вживаних культур, таких як пшениця, картопля, кукурудза, рис та
маніок (щороку виробляється більше 100 мільйонів тонн бульб
батату). Бульби батату добре зберігаються, придатні для різних видів
кулінарного обробітку (смаження, запікання, варіння тощо). Крім
того, цей овоч містить велику кількість поживних речовин, калій,
магній, кальцій, фосфор, антиоксиданти, клітковину, вуглеводи,
велику кількість вітамінів (середня бульба батату містить в шість разів
більше щоденної дози вітаміну А).
Застосування мульчуючих матеріалів впливає на якісні та кількісні
показники врожайності вирощуваної культури, сприяє зменшенню, а в
деяких випадках (залежно від обраного виду мульчі) взагалі усуває
проблему засміченості бур’янами. Також за використання мульчі в ґрунті
активуються ґрунтові мікроорганізми та безхребетні, акумулюється
органічна речовина, покращується структура ґрунту.
Дослідження проводили на полях Інституту овочівництва і
баштанництва у 2020 році на чорноземі типовому малогумусному
середньосуглинистому на лесоподібному суглинку. Батат вирощували
розсадним способом (через сліпи) за схемою (120+20) × 25 см
(57 тис. шт./га), з використанням крапельного зрошення (передполивна
вологість 80–75 % НВ), внесення локально N370P370K450 з позакореневими
підживленнями комплексним добривом «Нутрівант плюс універсальний»
у три строки. Схема досліду передбачала вирощування батату на гребенях
та на рівній поверхні (фактор А), за різних способів мульчування поверхні
ґрунту: без мульчі, укриття соломою (1,0–1,1 кг/м2), укриття чорною
поліетиленовою плівкою товщиною 120 мкм (фактор В).
У наших дослідженнях зазначено позитивний вплив на
врожайність та якість бульб батату використання в якості
мульчуючого матеріалу чорної поліетиленової плівки. Максимальний
рівень урожайності бульб батату (33,27 т/а) забезпечує поєднання
мульчування чорною плівкою з вирощуванням на гребнях, що
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пов’язане з повним обмеження розвитку бур’янів, формування кращих
умов росту рослин (температурний, водний, поживний режими),
активним засвоєнням елементів живлення з добрив та ґрунту.
Використання соломи в якості мульчі зумовлює істотне зростання
врожайності бульб батату на 24,5 % за вирощування на гребенях та на
42,1 % за вирощування батату без гребенів. Цікавим є той факт, що без
гребенів істотної різниці щодо мульчування ґрунту плівкою та соломою не
відмічено (урожайність становила 18,37 та 17,74 т/га відповідно).
Доведено, що вирощування батату на гребенях зумовлює
збільшення врожайності на 7,42 т/га або 45,8 % відносно контролю.
Максимальні прирости від використання в технології вирощування
батату гребенів відмічено за мульчування ґрунту поліетиленовою
плівкою (14,9 т/га або 81,1 %). Вирощування батату на гребенях та за
мульчування поліетиленовою плівкою забезпечує істотне зростання в
бульбах батату вмісту вітаміну С (4,78 мг/100 г) та крохмалю (13,3 %).
За мульчування соломою (як на гребенях, так і без них) зростає вміст
сухої речовини в бульбах (15,54–16,78 %). Зазначено, що за без
гребеневої технології вирощування батату знижується вміст в бульбах
загального цукру (2,65–2,83 %) та вітаміну С (3,31–3,68 мг/100 г).
Зрозуміло, що впровадження мульчування ґрунту плівкою та
соломою, а також формування гребенів зумовлює додаткові витрати
матеріалів та праці. Також мульчування ґрунту зменшує витрати на
боротьбу з бур’янами, а гребенева технологія вирощування поліпшує
викопування бульб. Аналізуючи сумарні додаткові витрат праці за різних
способів вирощування та мульчування ґрунту, зазначимо, що використання
в якості мульчуючого матеріалу чорної поліетиленової плівки зумовлює
зниження витрат праці щодо догляду за рослинами батату (садіння,
прополювання, викопування) до рівня 6,67–6,79 люд.-хв./м2 відносно
контролю без мульчування, де показники становили 8,79–8,91 люд.-хв./м2.
Враховуючи рівень урожайності батату за різних способів
вирощування та мульчування, мінімальні витрати праці на
формування урожаю культури забезпечують вирощування батату на
гребенях з мульчуванням плівкою (2,05 люд.-хв./кг), максимальні –
без гребенів та мульчування (7,03 люд.-хв./кг).
Отже, за попередніми даними, у технологічних схемах
вирощування батату в умовах Лісостепу Украйни ефективним є
використання
гребенів
та
мульчування
ґрунту
чорною
поліетиленовою плівкою, що забезпечує отримання врожайності
бульб на рівні 33,3 т/га, підвищення вмісту в бульбах вітаміну С та
крохмалю, зменшення витрат праці на формування одиниці врожаю.
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УДК 633.43:631.563.9
ВПЛИВ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ЯКІСТЬ
КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ
Литвиненко Г.О., Завадська О.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, е-mail: zavadska3@gmail.com
Морква, порівняно з іншими овочевими культурами, є менш
вибагливою до родючості ґрунту. Однак для нормального росту та
розвитку потребує достатньої кількості поживних речовин у доступній
для рослин формі. Надходження елементів живлення відбувається
протягом усього періоду росту. У початковий період росту вимоги
рослин моркви до елементів живлення в 3–5 разів вищі, ніж у
дорослих, оскільки у молодих рослин ще відносно слабо розвинена
коренева система, і вони недостатньо засвоюють поживні речовини.
Нестача їх у цей період затримує ріст і розвиток, а також призводить
до ураження хворобами. Нормальне живлення рослин проходить у
тому випадку, якщо співвідношення елементів живлення в ґрунтовому
розчині знаходиться у відповідності до споживання рослинами
елементів живлення за фазами росту та розвитку.
До завдань досліджень включили вивчення впливу режиму
мінерального живлення моркви на якість коренеплодів. Для цього у
фазу 3–4 та 6–7 листків вносили для підживлення комплексні
мікродобрива ESPO top та ESPO mikrotop у нормі 5 кг/га. У
дослідженнях використали високоврожайний гібрид Елеганс F 1
нантського типу, універсального призначення. Коренеплоди моркви
вирощували в умовах Лісостепу України.
Живлення рослин моркви забезпечувалося внесенням
традиційних мінеральних добрив (аміачної селітри, суперфосфату та
калімагнезії – фон) та мікродобрив ESPO top та ESPO mikrotop.
Лабораторні аналізи проводили в умовах науково-навчальної
лабораторії кафедри
технології зберігання, переробки
та
стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика НУБіП
України за загальноприйнятими методиками.
Коренеплоди моркви, отримані від різних варіантів живлення,
відрізнялись за масою та вмістом нетоварних плодів. Максимальну
середню масу та максимальний вміст нетоварних екземплярів мали
коренеплоди варіанта із застосуванням основних добрив (фон) –
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230,4 г та 22,3 %, що відповідно на 87,1 г та 3,9 % менше порівняно з
контролем. Слід зазначити, що коренеплоди цього варіанта були
найбільш різноякісними за масою та діаметром.
Найменше нестандартних плодів було у пробах коренеплодів,
вирощених з підживленням комплексного добрива ESPO mikrotop у
нормі 5 кг/га фаза 3–4 листки та 5 кг/га у фазі 6–7 листків – 15,0 та
15,4 % відповідно, що на 3,4 та 3,0 % менше порівняно з контролем.
Найбільш вирівняними за біометричними показниками
протягом років досліджень були коренеплоди, вирощені з
підживленням цим же препаратом ESPO mikrotop. Коефіцієнт
стабільності Левіса у 7 та 8 варіантах був найближчим до одиниці.
Відомо, що кращою лежкістю, придатністю до переробки
(особливо сушіння) характеризуються коренеплоди, які накопичують
більшу кількість поживних речовин, особливо – сухої речовини. Тому,
одним із завдань досліджень було визначення вмісту основних
біохімічних показників у коренеплодах моркви.
Застосування мікродобрив у період інтенсивного росту рослин
сприятливо позначилося на біохімічному складі коренеплодів, їх
поживній цінності. Встановлено, що коренеплоди всіх варіантів
містили понад 14 % сухих речовин, основною частиною яких є цукри.
Вміст сухої речовини, порівняно з контролем, зростав на 0,3–1,1%, а
цукрів на 0,1–0,7 %. Найвищий вміст сухої речовини був у
коренеплодах, вирощених із застосуванням препарату + ESPO
mikrotop 5 кг/га фаза 3–4 листки+5 кг/га фаза 6–7 листків (15,6 %),
найменшим – у контрольного варіанта (14,7 %).
Досить низькою кількістю сухої речовини характеризувалися
коренеплоди, вирощені без підживлень (фон), – 14,6 %. Однак істотної
різниці за вмістом сухої речовини між цим варіантом та контролем
(коренеплоди, вирощені без застосування добрив) не виявили.
Найбільшу кількість цукрів накопичували коренеплоди, вирощені з
підживленням препарату ESPO top у фазу 3–4 листки – більше 6 %,
що на 0,71 % більше порівняно з контролем. За кількістю титрованих
кислот та каротину різниці між досліджуваними варіантами не
виявлено. Кислот за період вегетації накопичувалося в коренеплодах
0,24–0,27 %, а каротину – 14,2–14,8 мг/кг.
Таким чином, застосування мікродобрив для підживлення під
час вегетації моркви підвищує вихід товарної продукції (на 3,0–3,4 %),
збільшує кількість коренеплодів, вирівняних за масою та діаметром,
підвищує вміст у них сухої речовини (на 0,3–1,1 %) та цукрів (на 0,1–
0,7 %).
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УДК 635.21:633.491:635-18:635-15
ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ЗА МУЛЬЧУВАННЯ
КАРТОПЛІ
Мельник О.В., Куц О.В.
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
e-mail: melnik.matilda@gmail.com
Семенченко О.Л.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
e-mail: elen157@ukr.net
Вирощування картоплі на поверхні ґрунту з використанням
шару соломи в якості мульчі дозволяє створити оптимальний
мікроклімат у насадженнях та скоротити витрати. При цьому важливе
значення має визначення оптимальних параметрів матеріалу для
мульчування. Правильний вибір виду соломи з урахуванням її
щільності та товщини укладання, а також збалансовані режими
зрошення та удобрення, дозволять рослинам сформувати максимально
можливий урожай за суттєвої економії ресурсів.
Використання соломи для мульчування картоплі призводить до
дисбалансу азотного живлення, що вимагає внесення додаткових доз
азотних добрив. Альтернативним шляхом вирішення даної проблеми є
використання
біопрепаратів,
які
містять
корисні
штами
мікроорганізмів, що сприяють прискоренню процесів азотфіксації та
розкладання пожнивних решток.
Польові дослідження з визначення ефективності біопрепарату
Азотофіт-р та біодеструктора Екостерн проведено у 2020 р. з сортом
картоплі Сіфра в овочевій сівозміні Інституту овочівництва і
баштанництва НААН (Харківська обл.) згідно з «Методичними
рекомендаціями щодо проведення досліджень з картоплею»
(Немішаєве, 2002).
Азотофіт-р – біопрепарат, природний стимулятор росту з
живими клітинами асоціативних азотфіксуючих бактерій Azotobacter
chroococcum (титр 1×109 КУО/см3), біологічно активними продуктами
їх
життєдіяльності
(фітогормони,
вітаміни,
амінокислоти).
Використання
біопрепарату
забезпечує
активну
фіксацію
молекулярного азоту повітря, стимулює ростові процеси та розвиток
кореневої системи рослин, підвищує стійкість рослин до стресових
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чинників, покращує засвоєння поживних речовин, сприяє підвищенню
урожайності. Використовують його як для обробки насіння, розсади,
так і для внесення впродовж вегетації рослин за допомогою фертигації
або позакореневих підживлень.
Екостерн – біодеструктор, поліпшувач ґрунту. Концентрований
препарат спеціально розроблено для прискорення розкладання
пожнивних решток, сидератів та оздоровлення ґрунту. Містить спори
та міцелій грибів-антагоністів Trichoderma lignorum, Tr. viride та набір
спор живих клітин природних целюлозоруйнівних та фунгіцидних
бактерій (Azotobacter chroococcum, Bacillus subtilis, Enterobacter,
Enterococcus тощо) (титр 2,5×109 КУО/см3).
Схема досліду передбачала наступні варіанти:
1. Контроль: бульби розкладалися на поверхні ґрунту і
накривалися шаром соломи.
2. Еталон: бульби розкладалися на поверхні ґрунту, на який
перед укриттям соломою вносили карбамід (N30).
3. Бульби перед садінням обробляли Азотофіт-р (0,3 л/т), а ґрунт
перед укриттям соломою обробили Екостерн (1,5 л/га).
За результатами біометричних обліків встановлено зростання
висоти рослин на 7−8 см за використання карбаміду та біопрепаратів.
Суттєве збільшення площі листкової поверхні забезпечило
підвищення фотосинтетичної продуктивності й активізацію
накопичення пластичних речовин. Це сприяло істотному зростанню
урожайності картоплі в досліджуваних варіантах на 15,6−17,4%
(табл.).
Урожайність рослин картоплі залежно від варіанту досліду, т/га
Урожайність,
Прибавка до контролю,
№ з/п
Варіант
т/га
т/га
1
Контроль
21,8
−
2
Еталон
25,2
+3,4
3
Біопрепарати
25,6
+3,8
Отже, застосування біопрепарату Азотофіт-р та біодеструктора
Екостерн при вирощуванні картоплі за ресурсоощадною технологією
дозволяє збільшити врожайність бульб на 17,4% та мінімізувати
хімічне навантаження на агроценоз. Рекомендована технологічна
схема може бути використана за вирощування органіної продукції
картоплі.
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УДК 635.63:664.843.526.3:006.354
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СХЕМ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН НА
БІОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ І НАСІННЄВУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ САЛАТУ
ПОСІВНОГО РІЗНОВИДУ РОМЕН
Несин В.М.1, Касян О.І. 1,
Позняк О.В. 1, Духін Є.О.2
Дослідна станція «Маяк»
1
Інституту овочівництва і баштанництва НААН
с. Крути, Чернігівська обл., Україна
e-mail: dsmayak@ukr.net
2
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
сел. Селекційне, Харківська обл., Україна
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
Вступ. До цінних овочевих рослин належить салат посівний –
однорічна рослина з родини Айстрові. В овочівництві салат посівний
використовують у якості зеленної овочевої культури. Особлива
цінність салату є в тому, що його можна споживати у свіжому вигляді,
отже повною мірою використовувати вітаміни, ферменти, органічні
кислоти й мінеральні речовини, які містяться в ньому. Салат добре
засвоюється організмом людини і сприяє кращому перетравленню
м’яса, риби та інших продуктів харчування.
На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і
баштанництва НААН створено серію головчастих сортів маслянистоголовчастої різновидності, сорти зрізного салату, або листкового, які
внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для
поширення в Україні, зокрема й салат посівний різновиду ромен –
сорт Скарб.
Огляд літератури дозволяє зробити висновок, що на сьогодні не
вирішене питання щодо встановлення оптимальних схем розміщення
рослин і їх вплив на насіннєву продуктивність та посівну якість
насіння салату посівного різновиду ромен.
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Мета роботи – обґрунтувати основні елементи технології
вирощування салату посівного різновиду ромен сорту Скарб на
насіннєві цілі в умовах Північного Лісостепу України.
Методи дослідження: польові – визначення біологічних і
морфологічних особливостей рослин та тривалості міжфазних
періодів їх розвитку, насіннєвої продуктивності салату посівного;
лабораторні – біометричний, вимірювально-ваговий та статистичний
– для аналізу достовірності одержаних результатів досліджень,
розрахункові (встановлення ефективності технологічних прийомів
вирощування салату посівного на насіннєві цілі).
Дослідження проведено на дослідному полі Дослідної станції
«Маяк» ІОБ НААН в селі
Бакланове Ніжинського району
Чернігівської області. За природними умовами територія
наближається до Північного Лісостепу України з помірно теплим
достатньо м’яким кліматом. Рельєф рівний, ґрунти – опідзолений
чорнозем. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту – 3,12%, рН сольової
витяжки 6,4 %, вміст Р2О5 – 50 мг згідно з Кірсановим і 6 мг згідно з
Мачигіним. К2О відповідно 10 – 15 і 20 – 30 мг/100 г ґрунту. За типом,
механічним складом і іншими показниками
ґрунтові умови
відповідають природній зоні.
Схема досліду:
Варіант 1. Схема розміщення рослин 70 х 15 см.
Варіант 2. -//70 х 25 см (контроль).
Варіант 3. -//70 х 35 см.
Густота рослин: 1 – 95,2 тис. шт. /га, 2 – 57,0 тис. шт. /га, 3 –
41,0 тис. шт./га. Повторність досліду – чотириразова, загальна площа
ділянки – 16,8 м2 облікова – 8,4 м2.
Досліди закладали за загальноприйнятою методикою. Протягом
вегетації проводили фенологічні спостереження за фазами розвитку
рослин: початок і масові сходи, формування головок, технічна
стиглість, початок стеблування, масове стеблування, масове цвітіння,
початок та масове дозрівання, збір насінників, обмолот.
Здійснювали виміри: за товарної стиглості маса головки, висота
насінників у період масового цвітіння. Вираховували врожайність
насіння – т/га, масу 1000 насінин – г, енергію проростання – %,
схожість насіння – %.
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При
проведенні
спостережень,
обліків
та
аналізів
використовували «Методику дослідної справи в овочівництві і
баштанництві», «Інструкцію з апробації насінницьких посівів
овочевих, баштанних культур», «Методику польового досліду», ДСТУ
7160. Математичну обробку врожайних даних проводили методом
дисперсійного аналізу.
Результати досліджень. Спостереження за рослинами у
перший рік досліджень показують, що проходження основних
фенологічних фаз салату посівного різновиду ромен за різних схем
розміщення й різною відстанню між рослинами на початкових етапах
відбувалися майже однаково. Різниця в проходженні окремих фаз не
перевищували 2–3 доби. Початок стеблування, масове цвітіння та
дозрівання насінників визначалися сортовими особливостями та
погодними умовами під час вегетації. Масове стеблування салату
спостерігалось на 58–61 добу від масових сходів, в умовах високих
температур протягом травня і червня,
період господарської
придатності скорочувався до 14–15 діб. За загущеною схемою
вирощування дозрівання рослин спостерігалось на 3 доби раніше
(12 серпня), ніж у контролі. За зріджених посівів, схеми розміщення
70 х 35 см, масове дозрівання насінників настало 17 серпня.
Вегетаційний період салату посівного залежно від схем розміщення
коливався в межах 105–110 діб.
За результатами досліджень у 2020 р. встановлено, що схеми та
густоти розміщення рослин суттєво не впливають на проходження
між фазних періодів. Так (залежно від схеми розміщення рослин)
тривалість періоду сходи – масове стеблування спостерігали за
загущеної схеми 70 х 15 см на 74 добу, за зрідженої схеми 70 х 35 см
на 78 добу. Масове дозрівання насіння за різних схем розміщення
коливалось в межах
117–121 доби та істотно між собою не
вирізнялось. За середньорічними даними, отриманими протягом двох
років досліджень, дана тенденція зберігалася, тривалість періоду
«сходи – масове стеблування» спостерігалося на 66–69 добу, а
«масове дозрівання насіння» – на 111–115 добу.
Застосування схеми сівби 70 х 15 см із густотою стояння рослин
95,2 тис. шт./га для салату
створює менш сприятливі умови
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мікроклімату для росту і живлення рослин, ніж за схеми розміщення
70 х 35 см і густоти стояння 41,0 тис. шт./га.
За результатами біометричних вимірів встановлений вплив
схем розміщення на ріст і розвиток рослин. Висота однієї рослини
залежно від густоти стояння коливалась від 15,5 см (за загущеної
схеми 70 х 15 см) до 23,5 см (за схеми 70 х 35 см). Зі збільшенням
площі живлення на рослинах відмічено більшу кількість листків:
32,5 шт. проти 29 шт. у контролі. Маса надземної частини рослини за
схеми 70 х 35 см збільшувалась до 270 г проти 186 г у контролі,
приріст маси склав 68 % до контролю.
Біометричні виміри по завершенні вегетації у 2019 році
показують, що зі збільшенням густоти стояння рослин з 57,1 до
95,2 тис. шт./га за схеми 70 х 15 см висота насінників зменшувалася до
86,6 см, що на 3,0 % менше порівняно з контролем. Діаметр суцвіття
найменший – 36,8 см мали насіннєві рослини, отримані за густоти
стояння 95,2 тис. шт./га За зрідженої схеми розміщення рослин
70 х 35 см отримані найбільш розвинені по росту й розвитку
насінники з висотою 93,3 см, діаметром 39,4 см. Збільшення даних
показників порівняно з контролем становило 4,5 та 1,5 % відповідно.
Маса насіння й урожайність з кожної окремої рослини зростає з 3,2 г
до 5,1 г, але врожайність з 1 га знижується, найнижчу врожайність
насіння 0,20 т/га отримано за схеми розміщення 70 х 35 см, за густоти
41,0 тис шт./га.
Найвищий показник урожайності насіння 0,28 т/га отримано за
густоти 95,2 тис шт./га з розміщенням їх за схемою 70 х 15 см.
Приріст урожайності насіння за відповідної схеми розміщення рослин,
порівняно з контролем, становив 0,06 т/га. Схеми розміщення рослин
на посівні якості насіння значного впливу не мали. Лабораторна
схожість була в межах 96,0–98,0 %, енергія проростання склала
90,0–94,0 %, маса 1000 насінин – 1,02–1,25 г.
Проаналізувавши стан рослин по завершенню вегетації у 2020
році, відмічали, що схеми розміщення мали незначний вплив на
морфолого-біометричні показники: за зрідженої схеми розміщення
70 х 35 см виділялись найбільш розвинені насінники висотою 99,2 см
проти 97,1 см у контролі, та діаметром насінника 42,9 і 39,8 см
відповідно. Загущення посівів салату обумовлює певне зменшення
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насіннєвої продуктивності. За схеми розміщення 70 х 35 см маса
насіння з однієї рослини становила 4,2 г, тоді, як за схеми розміщення
70 х 15 см – 2,5 г. Дослідженнями встановлено, що зі збільшенням
густоти стояння рослин урожайність на одній рослині зменшується,
проте за рахунок більшої кількості рослин на площі врожайність
насіння салату зростає. Найбільша урожайність насіння салату
посівного різновиду ромен сорту Скарб забезпечується за
використання схеми розміщення рослин 70 х 15 см (0,22 т/га), при
цьому приріст відносно контролю становив 0,03 т/ га.
За середньорічними даними підтверджена доцільність
розміщувати рослини салату за схемою 70 х 15 см, що відповідає
густоті 95,2 тис. шт./га, за якої отримано врожайність насіння
0,25 т/га, при цьому приріст урожаю складав 0,05 т/га, або 21,0%
відносно контролю. Дослідженнями встановлено: схеми розміщення
рослин суттєво не впливають на посівні якості насіння. Лабораторна
схожість насіння в залежності від варіанту коливалася в межах 94,5–
97,5 %, енергія проростання насіння – 90,5–95,0 %, маса 1000 насінин
– 1,01–1,20 г. Кондиційність насіння відповідала вимогам ДСТУ 7160.
Аналіз витрат на вирощування салату посівного за різних схем
розміщення рослин показав, що найбільші виробничі витрати були за
схеми 70 х 15 см (95,2 тис. рослин./га), а найменші – за схеми
70 х 35 см. Найбільша сумарна вартість продукції одержана за
загущеної схеми 70 х 15 см – 150,00 тис. грн./га з перевищенням
контролю на 21,0 %. Умовно чистий прибуток за даної схеми вищий і
переважав контроль на 27,010 тис. грн./га. Собівартість одного
кілограма насіння салату склала 239,2 грн./кг.
Висновок. На основі проведених досліджень для отримання
високої насіннєвої продуктивності салату посівного різновиду ромен в
умовах північного Лісостепу України рекомендовано вирощувати за
схемою розміщення 70 х 15 см (густота рослин 95,2 тис. шт./га).
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УДК 635.63:664.843.526.3:006.354
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ САЛАТУ ПОСІВНОГО РІЗНОВИДУ
РОМЕН
Несин В.М.1, Касян О.І. 1,
Позняк О.В. 1, Духін Є.О.2
Дослідна станція «Маяк»
1
Інституту овочівництва і баштанництва НААН
с. Крути, Чернігівська обл., Україна
e-mail: dsmayak@ukr.net
2
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
сел. Селекційне, Харківська обл., Україна
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
Вступ. За результатами аналізу науково-практичних джерел
інформації, можна зробити висновок, що в Україні залишаються
недослідженими питання щодо встановлення оптимальних строків
сівби та їх вплив на насіннєву продуктивність та посівну якість
насіння салату посівного різновиду ромен.
Мета роботи – обґрунтувати основні елементи технології
вирощування салату посівного різновиду ромен (сорт Скарб) на
насіннєві цілі в умовах Північного Лісостепу України.
Дослідження проводили на дослідному полі дослідної станції
«Маяк» ІОБ НААН в селі Бакланове Ніжинського району Чернігівської
області. За природними умовами територія наближається до
Північного Лісостепу України з помірно теплим достатньо м’яким
кліматом. Рельєф рівний, ґрунти – опідзолений чорнозем. Вміст гумусу
в орному шарі ґрунту – 3,12 %, рН сольової витяжки 6,4 %, вміст Р 2О5
– 50 мг згідно з Кірсановим і 6 мг згідно з Мачигіним, К 2О відповідно
10–15 і 20–30 мг/100 г ґрунту. За типом, механічним складом й іншими
показниками ґрунтові умови відповідають природній зоні.
Досліди проводили на салаті різновиду ромен сорту Скарб. Від
масових сходів до товарної стиглості – 48 діб. Насіння достигає на 108
добу. Товарна урожайність головок – 32 г, маса однієї рослини – 810 г.
Насіння – коричневого забарвлення, сіянець – без антоціану. Листкова
пластинка за розсіченістю край не розсічений, за діаметром великий,
головка – щільна, велика, форма у повздовжньому перерізі –
вузькоеліптична. Листки – темно-зелені без прояву антоціанового
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забарвлення. Сорт внесений до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні, у 2015 році.
Дослідження впливу строків сівби проводили шляхом
постановки польового досліду за схеми:
Варіант 1. Сівба – 15 квітня.
Варіант 2. –//– 25 квітня (контроль).
Варіант 3. –//–
5 травня.
Повторність досліду – чотириразова, загальна площа ділянки –
16,8 м2, облікова – 8,4 м2.
Результати досліджень. Фенологічні спостереження за
рослинами (2019 р.) показують: строки сівби впливали на проходження
основних фенологічних фаз салату. За сівби у другій декаді квітня
(15.04), масові сходи з’явилися на 12 добу, середньодобова температура
повітря в період проростання насіння коливалася в межах 7,0…15,2оС, а
через високу середньодобову температуру
у травні та червні
спостерігали уповільнення формування товарних головок
та
знижувалась стійкість проти стеблування, яке наступило 26 червня (на
17 добу після формування 70 % головок на рослинах). Масове цвітіння
насінників відмічене на 74 добу після масових сходів. Дозрівання
насінників спостерігали 12 серпня. Сума ефективних температур за
вегетаційний період склала 22310С.
За сівби салату у третій декаді квітня 25.04 (контроль) сума
ефективних температур за вегетаційний період (103 доби) склала
2061оС, масове дозрівання насінників відмічене 19 серпня. За сівби в
І декаді травня сума ефективних температур за вегетаційний період
склала 2096оС, масове дозрівання насінників спостерігали 27 серпня.
Пізні строки сівби – 25 квітня та 5 травня – підпали під високі
температури, які прискорили перехід до масового стеблування, яке
настало 11 та 17 червня, тобто на 63–65 добу від масових сходів; за
даних умов вирощування формування головок не відбувалося.
Фенологічними спостереженнями, проведеними у 2020 році,
встановлено, що за календарними строками раніше чергові фази
розвитку салату посівного наступали у варіантах за другого та
третього строків сівби. Так, за сівби салату 15 квітня за тривалістю
міжфазних періодів: «масові сходи – масове цвітіння», «масові сходи
– масове дозрівання» відмічене на 92 та 118 добу, тоді як за сівби
25 квітня – на 87 та 115 добу. За сівби у першій декаді травня (05.05)
– на 86 та 111 добу, що на 4 доби раніше, ніж у контролі. У
середньому за два роки досліджень тривалість вегетаційного періоду
рослин (порівняно з контролем – 25 квітня) за раннього строку сівби у
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другій декаді квітня була на 3 доби тривалішою і склала 112 діб проти
109 діб, тоді як за пізнього строку сівби вегетаційний період
скорочувався до 107 діб. Це було спричинене сумою ефективних
температур залежно від строків сівби, яка коливалася в межах 1960–
20400С.
Слід зазначити, що несприятливі погодні умови у 2020 році
суттєво впливали на проходження основних фенологічних фаз росту і
розвитку рослин. Через високі температури рослини першого строку
сівби сформували 70 % головок. За сівби насіння у більш пізні строки
(у третій декаді квітня та першій декаді травня) спостерігалося
прискорене стеблування без формування головок, вегетаційний період
скорочувався до 111–118 діб.
Дослідженнями встановлено: строки сівби салату посівного
різновиду ромен сорту Скарб в умовах Північного Лісостепу України в
певній мірі впливали на біометричні параметри рослин протягом всього
вегетаційного періоду протягом двох років проведення досліджень.
За середніми біометричними характеристиками спостерігаємо
вплив строків сівби на біометричні параметри рослин салату станом
на кінець другої декади червня за сівби 15 квітня рослини у фазі початку
формування головок: висота розетки – 20,8 см, маса надземної частини –
243 г, кількість листків – 32,5 шт., довжина листка – 15,6 см, ширина
листка – 9,7 см. Рослини, отримані з насіння другого строку сівби,
знаходилися у фазі початку формування розетки з масою надземної
частини 124,5 г, висотою розетки 17,0 см, довжиною листка 13,6 см,
кількістю листків 23,0 шт. За третього строку сівби рослини у фазі
інтенсивного наростання розетки з масою 74,3 г, висотою розетки 11,1 см,
кількістю листків 16,0 шт. довжиною листка 10,1 та шириною 7,2 см.
За результатами досліджень у 2019 році встановлено: строки
сівби впливали на врожайність насіння салату посівного різновиду
ромен. За першого строку сівби 15 квітня вона становила 0,38 т/га
проти 0,35 т/га в контролі. Приріст урожаю насіння за відповідного
строку, порівняно з контролем становив 0,03 т/га. На збільшення
насіннєвої продуктивності впливали густота стояння, яка за даного
строку становила 94,0 тис шт. /га, та маса насіння з однієї рослини
(4,0 г проти 3,8 г в контролі). Висота насінників 93,6 см, діаметр
суцвіття 38,8 см, що перевищували показники у контрольному
варіанті на 3,5 та 4,3 %. За сівби салату у першій декаді травня висота
насінників зменшувалася на 4,6 %, і склала 86,5 см, найнижчу
врожайність насіння 0,31 т/га отримано за третього строку сівби, що
порівняно з контролем менше на 0,04 т/га.
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Строки сівби значного впливу на посівні якості насіння не
мали. Лабораторна схожість та енергія проростання насіння за
досліджуваними варіантами суттєво не вирізнялись: лабораторна
схожість коливалася в межах 93,0–95,0 %, енергія проростання 91,0–
93,0 %, з масою 1000 насінин 1,25–1,30 г.
Несприятливі погодні умови у 2020 році негативно впливали на
ріст і розвиток рослин салату. Висота насінників, залежно від строків
сівби, коливалася в межах 88,9–105 см. Насіннєва продуктивність з
однієї рослини за ранніх строків сівби була вищою й становила 3,2 та
2,4 г, а за сівби у пізній строк вона зменшувалася до 1,9 г. Насіннєва
продуктивність з однієї рослини й густота стояння рослин прямо
впливали на врожайність насіння. Так, за сівби у другій декаді квітня
(15.04) вона найвища – 0,28 т/га проти 0,22 т/га у контролі за сівби у
третій декаді (25.04), при цьому приріст урожаю насіння відносно
контролю становив 0,06 т/га. Слід зазначити, що за сівби насіння у
першій декаді травня (05.05) біометричні параметри рослин суттєво
зменшуються, а врожайність насіння знижувалась до 0,17 т/га, що
нижче за контроль на 0,05 т/га. Строки сівби істотно не впливали на
посівні якості насіння: лабораторна схожість залежно від варіанту
коливалася в межах 92,0–93,0 %, енергія проростання знаходилася в
межах 90,0– 91,0 %, а маса 1000 насінин становила 1,13–1,17 г.
У середньому за два роки відмічено закономірність
послідовного зменшення врожайності насіння від 0,33 т/га у варіанті
за ранньої сівби (15.04) до 0,27 т/га за сівби у третій декаді квітня і до
0,24 т/га за сівби у першій декаді травня, що було нижче за контроль
на 0,03 т/га. Посівні якості насіння відповідали вимогам ДСТУ на
кондиційність насіння.
Аналіз витрат на вирощування салату посівного за різних
строків сівби показав, що найбільші виробничі витрати були за сівби
салату у другій декаді квітня – 72,170 тис. грн/га, що пов’язане з
високою врожайністю і витратами на доробку насіння. Найбільша
сумарна вартість продукції одержана за раннього строку (15.04) –
198,00 тис. грн/га із перевищенням контролю на 22,0 %. Умовно
чистий прибуток за даного строку був вищим і переважав контроль на
29,530 тис. грн/га. Собівартість одного кілограма насіння салату
склала 218,6 грн/кг проти 243,3 грн/кг у контролі.
Висновок. На основі проведених досліджень встановлено, що
для отримання високої насіннєвої продуктивності салату посівного
різновиду ромен в умовах Північного Лісостепу України оптимальним
строком сівби є друга декада квітня.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ОБМОЛОТУ НАСІННИКІВ
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Вступ. Зеленні овочеві культури займають особливе місце в
овочівництві. Тому останнім часом значно зростає попит на ці овочі в
Україні і в усьому світі. На сьогодні основні обсяги виробництва
зеленної продукції поступають на ринок з дрібних приватних
господарств. Розвиток овочівництва стримується відсутністю
сучасних технологій, які забезпечують одержання стабільної
урожайності не залежно від екстремальних погодних умов, що не
дозволяє повною мірою використати природні можливості овочевих
рослин для галузі овочівництва.
У зв’язку зі зміною метеорологічних умов, підвищенням денної
температури в останні роки виникає проблема щодо зниження
стійкості салату до посухи та високих температур. Це, у свою чергу,
призводить до зниження насіннєвої продуктивності, за якої потреба в
насінні повністю не задовольняється. Отже, усебічне вивчення
агробіологічних особливостей та основних елементів технологій
вирощування салату посівного різновиду ромен, встановлення умов,
які забезпечують високу насіннєву продуктивність та якість насіння, є
важливим та актуальним завданням.
За результатами проведення патентного пошуку встановлено,
що в Україні не вирішена низка питань щодо елементів агротехнології
вирощування салату посівного різновиду ромен на насіннєві цілі,
зокрема способи обмолоту насінників та їх вплив на насіннєву
продуктивність та посівну якість насіння.
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Мета роботи – обґрунтувати основні елементи технології
вирощування салату посівного різновиду ромен сорту Скарб на
насіннєві цілі в умовах Північного Лісостепу України.
Методи дослідження: польові – визначення біологічних і
морфологічних особливостей рослин та тривалості між фазних
періодів їх розвитку, насіннєвої продуктивності салату посівного;
лабораторні – біометричний, вимірювально-ваговий та статистичний,
для аналізу достовірності одержаних результатів досліджень,
розрахункові (встановлення ефективності технологічних прийомів
вирощування салату посівного на насіннєві цілі).
Дослідження проводяться на дослідному полі дослідної станції
«Маяк» ІОБ НААН в селі
Бакланове Ніжинського району
Чернігівської області. За природними умовами територія
наближається до Північного Лісостепу України з помірно теплим
достатньо м’яким кліматом. Рельєф рівний, ґрунти – опідзолений
чорнозем. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту – 3,12 %, рН сольової
витяжки 6,4 %, вміст Р2О5 – 50 мг згідно з Кірсановим і 6 мг згідно з
Мачигіним, К2О відповідно 10–15 і 20–30 мг/100 г ґрунту. За типом,
механічним складом і іншими показниками
ґрунтові умови
відповідають природній зоні.
Досліди проводилися на сорті салату різновиду ромен Скарб,
створеного на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і
баштанництва НААН. Сорт внесений до Державного реєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, у 2015 році.
Схема досліду.
Варіант 1. Роздільний спосіб, зрізування при появі 20 %
летючок;
Варіант 2.
Роздільний спосіб, зрізування при появі 50 %
летючок (контроль);
Варіант 3 Пряме комбайнування при появі 75 % летючок.
Довжина ділянки – 6 м, ширина – 2,8 м. Площа 1 ділянки – 16,8 м2.
Площа облікової ділянки – 8,4 м2. Повторність – 4-разова. Розміщення
ділянок – систематичне. Площа 1 варіанта – 67,2 м2. Корисна площа досліду –
201,6 м2, загальна площа досліду із захисними смугами – 397,6 м2.
Досліди закладали за загальноприйнятою методикою. Протягом
вегетації проводили фенологічні спостереження за фазами розвитку
рослин: початок і масові сходи, формування головок, технічна
стиглість, початок стеблування, масове стеблування, масове цвітіння,
початок та масове дозрівання, збір насінників, обмолот. Здійснювали
виміри: за товарної стиглості маса головки, висота насінників у
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період масового цвітіння. Вираховували урожайність насіння (т/га),
масу 1000 насінин (г), енергію проростання (%), схожість насіння (%).
При
проведенні
спостережень,
обліків
та
аналізів
використовували «Методику дослідної справи в овочівництві і
баштанництві», «Інструкцію з апробації насінницьких посівів
овочевих, баштанних культур», «Методику польового досліду», ДСТУ
7160. Математичну обробку врожайних даних проводили методом
дисперсійного аналізу.
Результати досліджень. Погодні умови за роки досліджень
були не однаковими, це впливало на ріст та розвиток рослин протягом
усього вегетаційного періоду. Фенологічні спостереження за
рослинами у 2019 році показують: масові сходи рослин відмічені на
11 добу з дня сівби. Товарна стиглість салату настала 15 червня – на
47 добу, а масове стеблування відмічене через 13 діб – 28 червня,
масове цвітіння через 13 діб після нього.
Масове розкриття 20 % летючок на рослинах припало на
початок другої декади серпня, 50 % летючок – 19 серпня, 75 %
летючок – 23 серпня. Вегетаційний період (залежно від варіанта)
коливався у межах 104–115 діб. Сума ефективних температур зростала
з 2210,1 оС (період розкриття 20% летючок) до 2404,3 оС (період
розкриття 75 % летючок).
За результатами досліджень у 2020 році фенологічні
спостереження показують: масові сходи рослин з’явилися на 14 добу.
Товарна стиглість салату було відмічено на початку липня – на 62 добу, а
масове стеблування та цвітіння – 17 липня та 02 серпня (79 та 95 доба від
масових сходів). Масове розкриття 20 % летючок – 21 серпня, 50 % – 25
серпня, 75 % – 01 вересня. Сума ефективних температур (залежно від
періоду розкриття летючок на рослині) зростала з 1971,6 до 2161,9 0С.
Вегетаційний період коливався в межах 113–123 доби.
Біометричні виміри, проведені в кінці вегетації (табл.),
показали: висота рослин (2019 р.) знаходилася в межах 92,0–93,4 см і
96,3–96,6 см (2020 р.); діаметр суцвіття – 39,0–39,5 см та 36,3–36,5 см,
маса насіння зростала зі збільшенням періоду збору рослин з 2,6 до
3,5 г (2019 р.) та з 2,0 до 2,8 г у 2020 році. Найвищу врожайність
насіння (0,31 т/га) отримано при обмолоті насінників прямим
комбайнуванням в період розкриття 75 % летючок на рослинах.
Урожайність насіння збільшувалась на 0,04 т/га
порівняно з
контролем у перший рік досліджень (табл.), у 2020 році пряме
комбайнування забезпечило отримання врожайності салату на рівні
0,25 т/га. Посівні якості насіння відповідали вимогам щодо
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Густота стояння,
тис. шт./га

Урожайність
насіння, т/га

Лабораторна
схожість, %

Енергія
проростання, %

Маса 1000
насінин, г

1

Роздільний 20%
летючок

2

Роздільний, 50%
летючок (К)

3

Пряме
комбайнування,
75% летючок

НІР0,5

2019
2020
середнє
2019
2020
середнє
2019
2020
середнє
2019
2020

39,0
36,3
37,6

2,6
2,0
2,3

90,2
90,4
90,3

0,23
0,18
0,20

89,0
86,0
87,5

88,0
84,0
86,0

1,05
1,01
1,03

92,2
96,6
94,4

39,2
36,5
37,8

3,1
2,3
2,7

90,1
90,0
90,5

0,27
0,20
0,23

90,0
88,0
89,0

89,0
86,0
87,5

1,12
1,08
1,10

93,4
96,5
94,9

39,5
36,4
37,4

3,5
2,8
3,1

90,2
90,1
90,1

0,31
0,25
0,28

94,0
92,0
93,0

92,0
91,0
91,5

1,15
1,21
1,18

Діаметр
насінника, см

92,0
96,3
94,1

Висота
насінника, см

Маса насіння з 1
рослини, г

Морфолого-біометричні показники та урожайність і якість насіння салату за різних способів обмолоту
№
Роки
з/п
Способи
обмолоту

0,018
0,016
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кондиційності насіння: лабораторна схожість зростала в більш пізній
період збору насінників, при розкритті 75 % летючок на рослині вона
склала 92,0 %, енергія проростання – 91,0 % проти 88,0 % та 86,0 %
відповідно у контролі.
За середньорічними даними, отриманими протягом 2019–
2020 рр., встановлено доцільність обмолоту насінників салату прямим
комбайнуванням у період розкриття 75 % летючок на рослині. Даний
спосіб забезпечує максимальну врожайність насіння: 0,28 т/га, за
розробленого прийому вона зростала на 22,0 % порівняно з
контролем, спостерігалося підвищення лабораторної схожості та
енергії проростання на 4,0 %, маси 1000 насінин на 0,15 г.
Аналіз витрат на вирощуванні салату посівного за різних
способів обмолоту насінників показав, що найбільші виробничі
витрати були за збирання насінників роздільним способом. Вони
склали 69,900 тис. грн./га. Найбільшу сумарну вартість насіння
одержано за збирання насінників прямим комбайнуванням у період
розкриття 75 % летючок на рослині – 168,00 тис. грн/га з
перевищенням контролю на 22 %. Умовно чистий прибуток за даного
способу був вищим і переважав контроль на 33,500 тис. грн/га.
Собівартість одного кілограма насіння салату становить 237,1 грн/кг і
знижується на 66,8 грн/кг (303,9 грн/кг у контролі).
Висновок. На основі проведених досліджень встановлено, що
для отримання високої насіннєвої продуктивності салату посівного
різновиду ромен в умовах Північного Лісостепу України
рекомендовано для збирання насінників застосовувати пряме
комбайнування в період розкриття 75 % летючок на рослині.
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ТОПИНАМБУРА В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
Партоев К., Сафармади М., Ахмедов Х.М.
Центр инновационного развития науки и новых технологий
Национальной академии наук Таджикистана.
Адрес:734065, Таджикистан г. Душанбе, проспект Рудаки, 33 а.
e-mail: pkurbonali@mail.ru Тел.: (992) 918-64-95-05
Как известно Республика Таджикистан – горная страна, 93%
территории которой занимают горные экосистемы. Вертикальная
зональность, где возможно выращивать сельскохозяйственных
культур в республике простирается на высотах от 350 до 4000 м над
уровнем моря. Таджикистан является богатой страной по таким
важным природным ресурсом, как водная энергетика, количеством
солнечных дней в течение года (более 300 солнечных теплых дней в
году), биоразнообразием и другими ценными ресурсами. Важным
энергоемким сектором в республике считается отрасль сельского
хозяйства, которая обеспечивает около 24% ВВП ежегодно. С учетом
все растущей численности населения в республике перед учеными
стоят задачи искать новые инновационные пути и методы получения
наибольшего количества необходимой продукции и биологической
массы с единицы площади. К числу таких культур, которые в
будущем смогут обеспечить получение высокой биологической массы
с энергетической составляющий с единицы площади, можно отнести
топинамбур (Helianthus tuberosus L.).
Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – это сладкий и
высокопитательный корнеплод, который, так же, как и подсолнечник,
относится, к семейству сложноцветных. Топинамбур отличается от
подсолнечника тем, что он в своей подземной части, подобно
картофелю, образует клубни различной величины, формы и цвета.
Топинамбур (Helianthus tuberosus L.) – высокоурожайная
сельскохозяйственная культура. В условиях Нечерноземья Российской
Федерации его урожайности зеленой массы может достигать 60,0 т/га,
а клубней – 40,0 т/га, обеспечивать выход 7,5–10,0 т/га кормовых
единиц и 6,0–6,8 ц/га перевариваемого протеина. Топинамбур
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отличается высокими питательными качествами благодаря наличию в
нем ценных компонентов химического состава. Клубни содержат 18–
22 % сахаров, до 2,5 % протеина, витамины группы В и С. В
минеральном составе зольных элементов содержится до 6 % фосфора,
свыше 5 % железа, что делает клубни особенно ценным кормом для
молодняка. Зеленая масса содержит до 20–25 % сухого вещества. В
него входит углеводный комплекс, значительную долю которого
занимает особый вид углевода – инулин, перерабатываемого в
организме животных в легкоусвояемую фруктозу, а также содержатся
полноценный протеин (который представлен 16 аминокислотами, в
том числе 8 незаменимыми), а также – витамины и клетчатка
Нами в течение 2016–2020 гг. изучено коллекционного
материала топинамбура (более 20 сортообразцов) в различных
агроэкологических условиях Таджикистана, с целью определения
продукционного потенциала топинамбура и его дальнейшей
интродукции в различных экологических зонах республики.
Материалом для проведения наших исследований служили
элитные и сортовые семенные клубни (I–II-ой семенной репродукции)
различных генотипов/сортов топинамбура (Helianthus tuberosus L.).
Исходные материалы нами были получены из коллекции Института
ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук
Республики Таджикистан (ИБФГР АН РТ), Всероссийского научноисследовательского института растениеводства (ВИР, Майкопская
опытная станция, Республики Адыгея) и Кубанского аграрного
университета (Россия). Научные работы по изучению особенности
роста и развития, а также касательно проявления ряда
морфологических полигенных признаков различных генотипов
топинамбура были проведены в течение 2016–2019 гг. в различных
агроэкологических условиях Республики Таджикистан: Васейский
район – 460 м над уровнем моря (н.у.м)., Вахшский район – 600
м н.у.м., и в городе Душанбе – 840 м н.у.м., Муминабадский
район 1200 – м н.у.м., Раштский район – 1800 м н.у.м., Ляхшский
район – 2000 м н.у.м., город Вахдат (участок Канаск) – 2560 м н.у.м.
Для достижения поставленной цели были проведены посадки
топинамбура в Южном (районы Васейский, Вахшский и
Муминабадсткий, расположенных соответственно на высоте 460, 600
и 1200 м над уровне моря), Центральном (г. Душанбе, зона Канаск, на
высоте соответственно 840 и 2560 м) и Восточном (Раштский и
Ляхшский районы, расположенных соответсвенно на высоте 1800 и
2000
над уровнем моря) Таджикистане. Установлено, что
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Рис. Урожай клубней и общей биомассы топинамбура в
зависимости от высоты над уровнем моря
(среднее за 2016-2019гг.).
продуктивность сортообразцов топинамбура в зависимости от
вертикальной зональности, существенно меняется и это, в основном,
связано с влиянием температуры воздуха. Урожайность топинамбура
в большей степени зависит от высоты над уровнем моря и суммы
эффективных температур и она колеблется от 10 до 63 т/га, а общая
биологическая масса – от 30,8 до 175,7 т/га. Сравнительно высокий
урожай в наших экспериментах получен в условиях Юга
Таджикистана (на высоте 460 м над уровнем моря). Здесь урожай
клубней топинамбура составил 63 т/га, а общая биологическая масса –
175,7 т/га. Корреляция между суммой эффективных температур и
общей биомассы растений топинамбура составила r = 0,972.
Как показали наши исследования, высота над уровнем моря
также существенно влияет на урожайность клубней и общей биомассы
сортообразцов топинамбура, что видно из рисунка. Урожайность
клубней сортообразцов топинамбура на высотах от 460 м до 840 м над
уровнем моря соответственно составляет 63,0 и 34.2т/га. Урожайность
топинамбура на высотах 1200 до 2000 м уменьшается от 23,6 до 14,6 т/га, а
на высоте 2560 м над уровнем моря – 10,0/га.
Таким образом, высота над уровнем моря по мере нарастания от
470 м до 2550 м уменьшает урожайность клубней топинамбура от 63,0
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т/га до 10,0 т/га. Урожайность клубней топинамбура на высоте 2560 м
в 6,3 раза выше, чем на высоте 460 м над уровнем моря. На высоте
2560 м над уровнем моря из-за низкого уровня суммы эффективных
температур наблюдается существенное снижение урожайности
сортообразцов топинамбура, по сравнению с возделыванием
топинамбура на высотах 460–840 м над уровнем моря. В среднем
урожайность клубней сортообразцов топинамбура в различных
уровнях от высоты над уровнем моря составляет 31,9 т/га, что
показывает о высоком потенциале растений топинамбура по
урожайности клубней в условиях Республики Таджикистан, как
важным продуктом питания. В перспективе топинамбур может играть
важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в
разных агроэкологических условиях Таджикистана. Анализ
урожайности общей биомассы топинамбура также показывает
положительного эффекта высоты над уровнем моря на данный
полигенный признак топинамбура. Например, если общая биомасса
сортообразцов топинамбура на высотах 460 м и 600 м над уровнем
моря соответственно составляет 175,7 и 147,6 т/га, то этот показатель
на высотах 2000 и 2560 м соответственно составляет 47, 2 и 30,8 т/га
или же в 3,7 и 4,8 раза меньше, чем на высотах 460 и 600 м над
уровнем моря. По урожайности общей биомассы сортообразцы
топинамбура на высотах 840, 1200 и 1800 м над уровнем моря также
значительно отличаются между собой (разность составляет в пределах
9,6–10,8 т/га или же 16,8–22,9%).
Заключение
В разных экологических условиях Таджикистана средняя
урожайность общей биомассы сортообразцов топинамбура при их
выращивании на высотах от 460 м до 2560 м над уровнем моря
составляет 91,8 т/га. Это может быть важным биоресурсом для
поддержания кормовой базы в животноводстве, а также использоваться в
качестве продукта питания (клубней) для населения в будущем. Таким
образом, можно отметить, что наиболее подходящими зонами для
возделывания и получения высокой урожайности топинамбура в
условиях Таджикистана являются районы, расположенные на высотах от
460 до 1200 м над уровнем моря. Их общая сумма эффективных
температур во время вегетации растений – от 2280 до 3760ºС. В будущем
таджикские фермеры посредством посадки топинамбура могут получать
высокую массу этой культуры, что так важно для усиления кормовой
базы в животноводстве, а также использоваться в качестве продукта
питания для населения.
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УДК 635.21
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ДРУГИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Сердеров В.К., Сердерова Д.В.
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики
Дагестан», Россия, Махачкала
е-mail.ru: serderov55@mail.ru
Рынок картофеля и продуктов его переработки относится к
числу
наиболее
крупных
и
самостоятельных
сегментов
продовольственного рынка России. Его ведущая роль в
продовольственном
обеспечении
страны
определяется
существенными объёмами производства и потребления, значимостью
картофеля как повседневного и доступного продукта питания,
использования в качестве кормового ресурса для отраслей
животноводства и сырья для пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Картофель по объему производства занимает второе место в
мире после зерновых культур, а Россия лидирует по посевным
площадям и валовым сборам, уступая лишь Китаю.
В Дагестане картофель возделывается во всех природноклиматических зонах, от высокогорных склоновых земель,
расположенных до 2500 метров над уровнем моря, до Прикаспийских
равнин, находящихся ниже уровня мирового океана.
По данным органов статистики на 2016 г. площади посадок
картофеля в республике составляют более 22 тыс. га.
Больше половины производимого картофеля в республике
приходится на горную зону.
Горная зона занимает площадь 2,04 млн. га (38,3% от общей
площади Дагестана, с высотными отметками выше 1000 метров над
уровнем мирового океана).
Важная роль в повышении урожайности картофеля
принадлежит агротехнике. В странах развитого картофелеводства она
достигла довольно высокого уровня. Несмотря на определенную
дифференциацию агротехники в разных странах, существует ряд
приемов возделывания картофеля, которые эффективны почти во
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всех климатических условиях, положительно действует на урожай и
качество клубней.
Обработка почвы – самый энергоёмкий и дорогостоящий прием
в земледелии. В настоящее время, на обработку почвы приходится
примерно половина энергетических затрат от всего их объёма на
выращивание сельскохозяйственных культур.
За последние годы проведенными исследованиями доказано
отрицательное
влияние
механических
обработок
почвы
сельскохозяйственной техникой (пахота с оборотом пласта) на её
плодородие.
Предлагаемая нами ресурсосберегающая технология позволяет
сократить затраты на основную обработку почвы (пахоту), подготовку
участка после пахоты и предпосадочную обработку поля на 50 %, а
также сохранению плодородия и снижению эрозионных процессов.
Суть технологии заключается в следующем: осенью (во время
зяблевой вспашки) тракторным плугом без отвала пашут полосы
шириной 70 см., оставляя такие же полосы по 70 см. без обработки.
Выполняется этот процесс следующим образом: при пахоте 6корпусным плугом, у него снимается 2 средних корпуса, а следующий
проход пашется через 70 см. Все последующие операции (внесение
удобрений, посадка, уход, полив) выполняются в 70 см
обрабатываемых полосах, не обрабатываемые 70 см полосы оставляют
для движения колес сельскохозяйственной техники.
Посадка картофеля осуществляется ленточно-гребневым
способом по схеме 60 х 80 см.
Последующие обработки осуществляется так же как при
осетинской ленточно-гребневой технологии: – до появления всходов
проводят 1–2 междурядных обработок, а после – двукратное рыхление
с окучиванием, где всходы полностью закрывают почвой. При этом
уничтожаются сорняки и защищаются всходы от ночных
кратковременных, весенних заморозков.
Дальнейший уход заключается в своевременных поливах, в
зависимости от влажности почвы, и защите растений от вредителей и
болезней.
Работа выполнена в 2016–2019 гг., в отделе овощеводства и
картофелеводства, на горном полигоне «Курахский» ФГБНУ
Дагестанского НИИ сельского хозяйства расположенного на землях
крестьянского хозяйства «Зул» МО «Курахский район» на высоте
более 2000 метров над уровнем мирового океана.
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Для
изучения
эффективности
предлагаемой
нами
ресурсосберегающей технологии
возделывания картофеля был
заложен полевой опыт.
Схема участка

Обрабатываемая
полоса
70 см

не
обрабатываемая
полоса
70 см

Обрабатываемая
полоса
70 см

не
обрабатываемая
полоса
70 см

Обрабатываемая
полоса
70 см

не
обрабатываемая
полоса
70 см

Обрабатываемая
полоса70 см

Не
обрабатываемая
70 см

В схему опыта вошли следующие варианты:
1. Районированная в республике гребневая технология
возделывания картофеля, схема посадки (70 х 30 см).
2. Астраханская ленточно-гребневая технология;
3. Осетинская ленточно-гребневая технология возделывания и
уборки картофеля;
4. Новая ресурсосберегающая технология – разработанная в
отделе овощеводства и картофелеводства Дагестанского НИИ
сельского хозяйства.
Повторность – 3-кратная, площадь делянки 56 м2. Сорт –
Волжанин.
Проведенное визуальное обследование растений в фазе
цветения показало, что на вариантах с Осетинской ленточногребневой и разработанной ресурсосберегающей технологией,
растения имели более развитую надземную массу и более высокую
урожайность картофеля, на 2,4 и 2,1 т/га по сравнению с контролем
или на 8–9 %.
Одним
из
показателей
эффективности
отрасли
картофелеводства является себестоимость продукции.
На себестоимость продукции влияют затраты на гектар посадки
и урожайность. Поэтому сокращение затрат труда и средств на
возделывание картофеля и повышение его урожайности ведет к
снижению себестоимости и росту рентабельности производства.
Уровень интенсивности и культуры ведения отрасли сельского
хозяйства в значительной мере зависит от обеспеченности сельхоз
товаропроизводителей необходимой современной техникой и от
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применения технологических приемов по повышению плодородия
сельскохозяйственных земель.
Предлагаемая нами
ресурсосберегающая
технология
возделывания картофеля позволяет получать высокие урожаи при
оптимальной себестоимости продукции. Себестоимость выращенной
продукции по новой ресурсосберегающей технологии ниже по
сравнению с контролем на 1,37 тыс. руб. или на 20 %.
Как показывают результаты исследований, рентабельность при
использовании новой ресурсосберегающей технологии, по сравнению
с контролем, увеличивается на 44 %.
Заключение
Сравнивая результаты данных, полученные нами в результате
исследования, позволяют сделать заключение, что с сохранением и
улучшением плодородия почв, снижения эрозионных процессов, на
горных склоновых землях предлагаемая нами ресурсосберегающая
технология возделывания картофеля, также позволяет получать
высокие урожаи при оптимальных издержках на её производство, что
в конечном итоге скажется на рентабельности отрасли.
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УДК635.04:631.53.04
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОГІРКА ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ
ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН ТА СТРОКІВ СІВБИ НАСІННЯ В
УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тернавський А.Г., Теслюк О.І., Гончар Ю.Г., Золотий Р.І.
Уманський національний університет садівництва

е-mail:ternawskyi@gmail.com
Огірок – це одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні.
Плоди містять багато вітамінів, мінеральні речовини, ферменти, які
необхідні організму людини впродовж усього року. На сьогодні
рекомендована норма споживання огірка у нашій державі
задовольняється лише на 85−90%, що пов’язано, у першу чергу, з його
низькою середньою урожайністю (13−14 т/га).
Збільшити продуктивність сільськогосподарських культур можна
впровадженням у виробництво інтенсивних технологій вирощування,
суть яких полягає в концентрації капіталу на одиницю площі з ціллю
підвищення врожайності та зменшення собівартості продукції.
Вертикальна шпалера вирощування огірка на сьогодні у нашій країні є
досить новою, наукових досліджень за її застосування мало. Тому,
метою наших досліджень було встановити оптимальний строк сівби
насіння огірка за горизонтального (в розстил) та вертикального (на
шпалері) способу вирощування рослин. Необхідність дослідження
строків сівби пояснюється сильними кліматичними змінами впродовж
останніх 20−30 років, які за даними учених призвели до просування
лінії Степу на 100−120 км у північний бік.
Дослідження проводили на дослідному полі кафедри
овочівництва Уманського НУС впродовж 2016−2020 рр. Ґрунт поля −
чорнозем опідзолений важкосуглинкового гранулометричного складу.
Вміст гумусу в орному шарі − 3,5%, рН=6,0, ступінь насиченості
ґрунту основами − 91%.
Дослідження проводили з ранньостиглим партенокарпічним
гібридом закордонної селекції Барвіна F1 («Нунемс», Нідерланди).
Рослини вирощували безрозсадним способом. Сівбу насіння
здійснювали відповідно до схеми досліджень 25 квітня, 5 травня та 15
травня за схемою розміщення рослин 140 х 15 см. За контроль було
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взято строк сівби насіння 5 травня за горизонтального (у розстил)
способу вирощування рослин.
За даними фенологічних спостережень можна відмітити, що
найраніше цвітіння жіночих квіток було у рослин за строку сівби
насіння 25 квітня. Так, за горизонтального способу вирощування це
припадало на 25.06, а за вертикального – на 21.06. Останніми
квітували рослини строку сівби 15 травня (3.07−7.07), залежно від
способу вирощування рослин. Плоди формувалися у середньому через
6 діб від цвітіння жіночих квіток. Найраніше їх почали збирати у
варіанті шпалерного способу вирощування рослин і строку сівби
насіння 25 квітня – 27.06.
Залежно від способу вирощування і строків сівби насіння
змінювалися біометричні параметри рослин. Найбільша висота
головного стебла була у рослин строку сівби 25 квітня за
вертикального розміщення – 173,1 см. За сівби насіння у більш пізні
строки висота головного стебла зменшувалася. Варто відмітити, що
аналогічна ситуація проявлялася й за горизонтального способу
вирощування рослин. Найбільша кількість листків на рослині та їх
площа формувалася також за вертикального способу вирощування і
строку сівби насіння 25 квітня – відповідно 33,4 шт./рослину і
3810 см2/рослину. Сівба насіння у більш пізні строки призводила до
зниження чисельності листків, а відтак і їх асиміляційної поверхні.
Важливим показником, що характеризує окремий елемент чи
саму технологію вирощування є рівень товарної врожайності.
Найбільшою вона виявилась у варіанті вертикального способу
вирощування рослин за строку сівби насіння 25 квітня – 55,9 т/га, що
на 13,0 т/га більше контрольного варіанта. Найнижча товарна
урожайність була за горизонтального вирощування рослин і сівби
насіння 15 травня – 39,2 т/га, що на 3,7 т/га нижче контролю.
Найвищий ранній урожай було зібрано у варіанті вертикального
способу вирощування і строку сівби насіння 25 квітня – 31,9 т/га.
Найменша величина даного показника виявилася за горизонтального
вирощування й сівби насіння 15 травня – 15,8 т/га.
Найвищу товарність плодів отримано у варіанті вертикального
розміщення і строку сівби 25 квітня (99,3%), найнижчу – за
горизонтального способу й строку сівби насіння 15 травня (93,9%).
Отже, за вирощування ранньостиглих інтенсивних гібридів
огірка у зоні Лісостепу України рекомендовано застосовувати
шпалерний спосіб вирощування рослин та ранній строк сівби насіння
– 25 квітня.
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УДК: 632.937:631.95
БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ ЗА
ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Ткаленко Г.М., Ігнат В.В., Москалюк С.В.
Інститут захисту рослин НААН
e-mail: microbiometod@ukr.net
Нині в Україні спостерігається позитивна тенденція розвитку
внутрішнього споживчого ринку органічної продукції, щорічне
зростання якого знаходиться на рівні 60 %.
Органічне виробництво націлене на одержання високоякісної
екологічно безпечної продукції рослинництва за мінімізації
негативного впливу на навколишнє середовище, Тому за
органічного землеробства передбачається застосування виключно
біологічних засобів захисту сільськогосподарських культур.
Мета досліджень – обґрунтувати застосування екологічно
безпечних засобів захисту капусти білоголової за органічної
технології вирощування.
Дослідження проводились в СФГ «Злагода» Білоцерківського
району Київської області, протягом 2016–2020 рр. за загальноприйнятими
методиками (Доспехов Б.А., 1985, Трибель С.О., 2001).
За результатами моніторингу встановлено, що впродовж
вегетаційного періоду на посадках капусти білоголової домінує
комплекс лускокрилих фітофагів: міль капустяна (Plutella maculipennis
Curt), совка капустяна (Barathra brassicae L.), білан капустяний (Pieris
brassicae L.) та білан ріпний (Pieris rapae L.).
Найвищий захисний ефект в зниженні чисельності фітофагів
забезпечив біопрепарат Біоксін (8,0 л/га), ефективність проти білана
ріпного склала 78,0 %, капустяного – 66,7 %, молі капустяної – 71,5 %
та совки капустяної – 62,5 %. Бактеріальний препарат БітоксибацилінБТУ (8,0 л/га) знижував чисельність шкідників на рівні 66,0, 64,3, 63,6
і 63,8 % відповідно. При цьому препарат забезпечив найбільшу
ефективність проти совки капустяної порівняно з іншими
випробуваними біопрепаратами.
За застосування біологічних препаратів Натургард, в.р. (1,0 л/га)
та Скарадо-М (3,0 л/га) відмічено істотне зменшення чисельності
лускокрилих шкідників у всіх варіантах. Так, на п’ятий день після
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обробки ефективність Натургарду проти білана капустяного становила
77,6 %, ріпного – 75,5 %, молі капустяної – 64,1 % і совки капустяної –
54,4 %; – Скарадо-М відповідно – 66,7, 63,0 60,1 і 57,0 %.
Установлено, що за комплексного застосування біологічних
препаратів та дворазовий випуск трихограми Trichogramma evanescens
Westw. (на початку та в період масового відкладання яєць, за норми 60
тис. самиць/га) забезпечують надійний захист капусти білоголової від
комплексу лускокрилих шкідників. Застосування біологічних
препаратів Біоксіну і Бітоксибациліну-БТУ у фази розетки і початок
формування головки та дворазовий випуск трихограми Trichogramma
evanescens Westw. знижують чисельність фітофагів на рівні 66,0–87,8 %.
Відмічено високу зараженість шкідників ентомофагами до 14,4–
23,5 %, що свідчить про відсутність негативного впливу біологічних
препаратів на корисних комах.
Отже, для захисту капусти білоголової від лускокрилих
фітофагів за органічного землеробства належну ефективність
забезпечують біопрепарати Біоксін (8,0 л/га) і Бітоксибацилін-БТУ
(8,0 л/га) та дворазовий випуск трихограми Trichogramma evanescens
Westw., що дозволяє отримати екологічно безпечну овочеву
продукцію та на 20–25 % зменшити пестицидне навантаження на
біоценози.
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УДК: 632.952:635.63
ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІЧНОГО МЕТОДУ ЗАХИСТУ ОГІРКАХ
В УМОВАХ ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЬ
Чаюк О.О., Рудой С.А.
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
е-mail: iob.vchena@gmail.com
Культура огірка характеризується скоростиглістю, швидкими
темпами віддачі врожаю, високою врожайністю, проте значною мірою
уражається хворобами. Основними факторами, що впливають на
розвиток і прояв хвороб у відкритому та захищеному ґрунті є
температура, відносна вологість повітря, наявність краплинної вологи,
необхідної для проростання спор патогенів.
Однією з домінуючих хвороб огірка в умовах плівкових теплиць за
весняно-літньої культури є несправжня борошниста роса, збудником якої є
гриб Pseudoperonospora cubensіs. Ураження рослин несправжньою
борошнистою
росою
скорочує
період
вегетації
на
2–4 тижні, залежно від сорту, і тим самим спричиняє значний недобір
плодів. Результати фітомоніторингу посівів огірка показали, що
інтенсивність розвитку хвороби в умовах плівкових теплиць може сягати
80 %. Такі показники свідчать про епіфітотійний характер розвиток
хвороби, і за цих умов від хімічних препаратів не можна відмовитися
повністю. На українському ринку пестицидів у достатній мірі
представлено діапазон препаратів для захисту рослин від шкодочинних
хвороб. Але навіть при нетривалому застосуванні одного і того ж
фунгіциду на посівах сільськогосподарських рослин можуть з’являтися
штами патогенів, резистентні до діючої речовини препарату. Тому
важливим резервом зниження резистентності збудників хвороб до
пестицидів є використання препаратів із різними механізмами пригнічення
паразитичної активності патогенів.
Метою наших досліджень було оцінити ефективність фунгіцидів
проти несправжньої борошнистої роси огірка в умовах плівкових
теплиць. Дослідження проводили в умовах плівкових теплиць
Інституту овочівництва і баштанництва НААН. Фітосанітарний стан
посівів огірка оцінювали систематично. Схема досліду передбачала
дворазове застосування фунгіцидів, рекомендованих до застосування
проти несправжньої борошнистої роси огірка, згідно з нормами витрат
наведеними в «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні». Перша обробка препаратами (обприскування)
проводилась в третю декаду червня, коли поширеність хвороби сягала
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вище 20 %; друге обприскування – через 14 діб. Обліки динаміки
розвитку хвороби проводили до обробки препаратами та на 7, 14 та 28
добу після обприскування (сумарно 4 обліки). Оцінку ефективності
препаратів проводили користуючись «Методикою випробування і
застосування пестицидів» за ред. Трибеля С.О., 2001 р.
Встановлено, що станом на третю декаду липня в умовах
плівкових теплиць поширеність несправжньої борошнистої роси сягала
100 % (табл.). При дворазовому застосування фунгіциду Зорвек Інкантія,
СЕ поширеність хвороби складала – 59,0 %. Препарат Інфініто 687,5 SC
стримував поширеність несправжньої борошнистої роси на рівні 78,4 %,
а Превікур Енерджі 840 SL та Ридоміл Голд MZ 68 WG на рівні 85,4 –
86,4,0 %. Інтенсивність розвитку хвороби є якісним показником
патологічного процесу. Отримані дані засвідчили, що на 7 добу після
першої обробки Зорвек Інкантія, СЕ стримував інтенсивність розвитку
хвороби більш ніж у 3 рази (2,1 при 7,3 % на контролі).
На 14 добу після обробки фунгіцидами різниця між варіантами
за інтенсивністю розвитку хвороби суттєво змінилася. На контролі
даний показник зростав до 17,8 %. Серед досліджуваних варіантів
інтенсивність розвитку хвороби зростала в 1,2–1,5 рази (Превікур
Енерджі 840 SL – 3,7 % і Інфініто 687,5 SC – 4,4 % ) і в 2 рази на
варіанті із застосуванням Ридоміл Голд MZ 68 WG (8,5 %). У варіанті
Зорвек Інкантія, СЕ інтенсивність розвитку хвороби практично не
змінювалася (2,2 %). Через два тижні після другого обприскування
ступінь розвитку хвороби починала зростати, проте при застосуванні
Зорвек Інкантія, СЕ інтенсивність розвитку суттєво стримувалась і
мала показник 13,3 % при 47,6 % на контролі. У варіантах із
застосуванням Інфініто 687,5 SC та Превікур Енерджі 840 SL розвитку
хвороби знаходився в межах 15,1–16,6%.
Розрахунки ефективності застосування заходів захисту засвідчили
досить високі показники ефективності препарату Зорвек Інкантія, СЕ, а
саме: на 7 добу після першої обробки –71,2 %, на 14 добу – 87,8 %, через
14 діб після другої обробки – 72,1 %. Ефективність препаратів Превікур
Енерджі 840 SL та Інфініто 687,5 SC, була нижчою і через 14 діб після
другого застосування складала 65,1–68,3 %. Найменшу ефективність у
зниження розвитку хвороби відмічено у варіанті із застосуванням
Ридоміл Голд MZ 68 WG – 50,8 %.
Подальші спостереження засвідчили, що застосування
фунгіциду Зорвек Інкантія, СЕ (норма витрати – 0,5 л/га) дало
можливість подовжити період плодоношення як мінімум на два тижні
і провести додатково 5 зборів огірка.
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1. Контроль
(обробка водою)
2.Зорвек Інкантія, СЕ
3. Ридоміл Голд MZ 68
WG
4.Інфініто 687,5 SC
5. Превікур Енерджі
840 SL
НІР

Інтенсивність розвитку хвороби, %

До
обробки

Норма
витрати,
л,кг/га

Варіант

Поширеність
хвороби, %

Ефективність застосування фунгіцидів проти несправжньої борошнистої роси
(Pseudoperonospora cubensіs) на огірку, Лірик F1, %

7
доба

Обробка
14
доба

Ефективність, %

28
доба

7
доба

14
доба

28
доба

100,0

3,1

7,3

17,8

47,6

–

–

–

0,5
2,5

59,0
86,4

3,0
2,6

2,1
3,7

2,2
8,5

13,3
23,4

71,2
49,3

87,8
52,8

72,1
50,8

1,6
2,5

78,4
85,4

2,9
2,8

3,0
3,1

4,4
3,7

15,1
16,6

58,9
57,5

75,6
79,4

68,3
65,1

4,2

0,4

1,2

3,1

6,9
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УДК: 635./.7:635.64
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТОМАТА СОРТУ ЧАЙКА ЗА
СУМІСНОГО ВИРОЩУВАННЯ З СУПУТНІМИ КУЛЬТУРАМИ
Чефонова Н.В.
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
Томати належать до найбільш цінних овочів, багаті вітамінами і
необхідними для людини мінеральними солями. Вони мають високі
смакові властивості, містять цукор, вітаміни А, В,С,В1, В2, кислоти
яблучну й лимонну, білкові сполуки, залізо, крохмаль, азотисті
речовини, мінеральні солі. За кількістю вітамінів томати не
поступаються лимонам та апельсинам. Зрілі плоди містять від 4,3 до
12 % сухої речовини, 2–6 % загального цукру, 15–45 мг/100г
аскорбінової кислоти, лікопін, β-каротин. Біохімічний склад плодів
змінюється залежно від сорту (гібрида) й умов вегетації. Гармонійне
поєднання в плодах органічних кислот і цукрів, а також високий вміст
вітамінів характеризує їх як цінний продукт харчування, придатний до
споживання у свіжому й консервованому вигляді.
Досліди та спостереження виконано згідно з «Методикою
дослідної справи в овочівництві і баштанництві» за ред.
Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка (2001). Алелопатичні дослідження в
лабораторних
умовах проводили
відповідно
до методики
А.М. Гродзінського (1973). У досліді вивчали сумісність томата
розсадного в полікультурі з польовими супутніми рослинами порівняно з
інтенсивним та органічним контролями за загальноприйнятою
технологією. Система удобрення рослин томата включала для
інтенсивного
контролю
внесення
мінеральних
добрив
у
рекомендованій дозі N90P90K90, для органічного контролю та всіх
інших варіантів – 30 т/га перегною й некореневих підживлень розсади
та на початку бутонізації Гумісолом плюс за норми витрати 6 л/га.
Сорт томата – Чайка. Компанія-оригінатор – ІОБ НААН, термін
дозрівання, діб – 98–105, ранній, форма (тип) плоду – округлий. Тип
рослини – детермінантна, штамбова. Маса плоду, г – 70–90.
Забарвлення плоду – червоне. Використання – цілоплідне
консервування та переробка на томатопродукти. Урожайність, т/га – 65.
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Є стійким проти фузаріозу. Має привабливий зовнішній вигляд, формує
розсаду, толерантну до загущення, має добру приживлюваність.
За результатами хімічного аналізу сертифікованої лабораторії
агрохімічних досліджень і якості продукції ІОБ НААН у середньому
за три роки досліджень основні показники якості плодів томата з
інтенсивного контролю поступалися аналогічним показникам з
органічного, за винятком розчинної сухої речовини – 4,01 % (табл.1).
Тритикале яре, яке вегетувало без підкошування, навпаки виявляло
стимулюючу алелопатичну дію на утворення розчинної сухої
речовини (3,96 %) і загального цукру (2,89 %) порівняно з органічним
контролем (3,86 і 2,83 %). Суміш ярих з підкошенням та суміш
непідкошуваних вики ярої з тритикале озимим загалом сприяли
зниженню цінних показників за загальним цукром 2,66 % і 2,71 %,
титрованою кислотністю 0,613 % і 0,580 %, вітаміном С 21,98 мг/100г
і 25,13 мг/100г, відповідно, порівняно до органічним контролю (без
супутніх компонентів).
Біохімічні показники якості плодів томата сорту Чайка залежно від
впливу супутніх рослин, 2017–2020 рр.
Супутні рослини та
їх використання
Без супутніх
рослин К1
(інтенсивне)
Без супутніх
рослин К2
(органічне)
Тритикале яре без
підкошування
Вика яра +
тритикале яре
підкошування
Тритикале озиме +
вика яра б/п

Суха
речовина,
%

Загальний
цукор, %

Титрована
кислотність, %

Вітамін
С,
мг/100г

4,01

2,70

0,522

24,69

3,86

2,83

0,628

26,44

3,96

2,89

0,558

26,11

3,91

2,66

0,613

21,98

3,96

2,71

0,580

25,13

Висновок. Отже, для вирощування екологічно безпечної
овочевої продукції важливу роль відіграє підбір симбіотичних
компонентів, які поряд з фітосанітарними функціями можуть бути
використані у якості сидеральних чи ґрунтозахисних культур.
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УДК 635.263: 631.816: 658.562
ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЛЬФОРУ У СИСТЕМІ ЖИВЛЕННЯ
ЦИБУЛІ ШАЛОТ
Щербина С.О., Даценко С.М.
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
Добрива – один з головних елементів технології вирощування
сільськогосподарських культур, що мають істотний вплив на ріст і
розвиток рослин формування врожаю та ефективність вирощування
культур.
Сульфор належить до мікроелементів. Це – один з найважливіших
елементів живлення рослин та складова частини білка. Потреба рослин у
сульфорі майже така ж, як і у фосфорі. За нестачі сульфору в живленні
рослин затримується синтез білків, азот накопичується у небілковій формі
або у вигляді нітратів, що значно погіршує якість овочів. Застосування
різних сульфорвмісних добрив збільшує врожайність озимої пшениці на
200–400 кг/га, сіна конюшини – 1,5 т/га, картоплі – 3,0 т/га. Окрім того, під
дією сульфору поліпшується якість продукції, вміст білка у зерні пшениці
зростає на 1–2 %.
За
вимогливістю
до
забезпечення
сульфору
сільськогосподарські культури поділяються на три групи:
найвибагливіші
(виносять
40–80
кг/га),
середньовибагливі
(20–40 кг/га), менш вибагливі (10–20 кг/га). За потребою у сульфорі
рослини родини лілейних, зокрема і цибуля, належить до
найвибагливіших (Господаренко Г.М., 2010).
Мета досліджень – дослідити вплив сульфорвмісних добрив на
формування врожайність цибулі шалот.
Методика та умови проведення досліду. Експериментальні
дослідження виконувалися у 2016–2019 роках шляхом проведення
польових дослідів з вирощування цибулі шалот.
Дослідні поля розташовані в зоні Лівобережного Лісостепу
Харківського району, Харківської області. Грунт дослідного поля –
чорнозем типовий малогумусний важкосуглинковий; вміст гумусу –
4,3 %, рН ґрунтового розчину – 6,2. Рівень вмісту рухомого фосфору і
обмінного калію в ґрунті – підвищений (106–119 мг/кг і 93 мг/кг
ґрунту відповідно).
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Польові досліди проводили з цибулею шалот згідно з
«Методикою дослідної справи в овочівництві і баштанництві» (2001).
Технологія вирощування цибулі шалот рекомендована для Лісостепу
України (ДСТУ 6012), окрім досліджуваних елементів.
Схема досліду
Варіант
1. Без добрив (контроль)
2. N60P90K60 (еталон)
3. N60P90K60
4. N60P90K60
5. N30P60K60 + N30P30

Доза сульфору, що
вносили з добривами

S20
S62
S31+ S31

Види добрив
Ранф + Рсд
Ранф + Рс
S Раф* + Рс + Кх
S Раф* + Рс + Кх

Добрива у досліді вносили локально в зону рядка у вигляді
нітроамофоски (Ранф), суперфосфату подвійного (Рсд), суперфосфату
простого гранульованого (Рс), сульфат амофоса (S Раф), калію
хлористого (Кх).
У досліді вирощували районований сорт цибулі шалот Гранат.
Скоростиглий, вегетаційний період 82–90 діб. Цибулина еліптичної
форми. масою 20–40 г. Покривних лусок – 3–4, коричневого кольору з
червонуватим відтінком. Соковиті луски мають червонуватий
епідерміс. Зачатків – 7–8 шт.
Результати
досліджень.
Проведеними
біометричними
вимірюваннями рослин шалоту сорту Гранат встановлено, що за
трирічними даними під дією добрив відмічається зміна висоти рослин
порівняно з неудобреним варіантом (табл. 1). За внесення
рекомендованої дози добрив N60Р90К60 висота рослин збільшується на
9,1 см. За внесення сульфорвмісних добрив висота рослин зростала до
44,6–47,7 см. Слід зазначити, що на фоні основного внесення, рослини
формувалися вищі – 46,2–47,7 см, порівняно із застосуванням
підживлення – 44,6 см.
За поліпшення живлення рослин відмічено зростання кількості
листків. Достовірне збільшення їх кількості відмічено при
застосуванні сульфорвмісних добрив.
Внесення добрив не впливало на кількість цибулин у гнізді, їх
кількість була в межах 5,0–5,3 шт. Середня маса цибулин, при
застосуванні добрив відносно контролю (22,7 г), істотно зростала до
27,2–27,7 г. Найбільш крупні цибулини сформувалися при внесенні
N60Р90К60S62 та N60Р90К60.
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1. – Біометричні показники рослин цибулі шалот залежно від внесених
добрив, сорт Гранат (2016–2018 рр.)
Варіант

Кількість
цибулин у
кущі, шт.

Середня маса
цибулини, г

Висота
рослини,
см

Кількість
листків на
стеблі, шт.

Без добрив (к)

5,0

22,7

36,6

6,8

N60Р90К60 (ет.)

4,5

27,7

45,7

7

N60Р90К60S20

5,3

27,2

47,7

7

N60Р90К60S62
N60Р90К60S62
підживлення
НІР05

4,8

27,7

46,2

6,7

5,1

27,4

44,6

7,6

0,2–0,5

1,1–3,0

4,0–5,3

0,4–0,6

За результатами досліджень (середнє за 2016–2018 рр.)
встановлено, що основне внесення сульфору в дозі S 20 на фоні
рекомендованої дози добрив N60Р90К60, сприяло істотному зростанню
урожайності цибулі шалот сорту Гранат порівняно з еталоном
(14,6 т/га) на 1,9 т/га та на 4,0 т/га порівняно з контролем (12,5 т/га)
(табл. 2). Подальше збільшення дози сульфору до 62 кг/га д. р. при
внесенні її як основного добрива з наступним підживленням виявило
тенденцію до зростання врожайності цибулі шалот до 15,9 т/га. Слід
зазначити, що при застосуванні сульфорвмісних добрив відмічено
тенденцію до підвищення товарності.
2. – Товарна врожайність цибулі шалот залежно від доз добрив,
сорт Гранат
Товарна врожайність, т/га

Варіант
2016 р.

2017 р.

2018 р.

середнє

Без добрив (к)

13,7

15,2

8,5

12,5

N60Р90К60 еталон

16,2

16,0

11,7

14,6

N60Р90К60S20

18,5

18,6

12,3

16,5

N60Р90К60S62

16,2

16,7

12,4

15,1

N60Р90К60S62 підживлення

17,7

17,9

12,0

15,9

НІР 05

1,8

1,3

0,9
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Зростання врожайності можна пояснити, спираючись на дані
біометричних досліджень (див. табл. 1). За внесення добрив відмічено
збільшення облистненості стебел цибулі та висоти розетки листків, дані
показники забезпечили збільшення асиміляційної поверхні рослини і
продуктивності фотосинтезу, що посприяло збільшенню середньої маси
цибулини. За допомогою кореляційного аналізу виявлено прямий тісний
зв'язок між висотою рослин і середньою масою цибулини на рівні r=0,90,
кількістю листків на стеблі і середньою масою цибулини на рівні r=0,95.
Збільшення середньої маси цибулин забезпечило зростання врожайності,
що підтверджується виявленим тісним прямим зв’язком цих показників на
рівні r=0,94.
Висновки. Внесення добрив в дозі N60Р90К60S20 локально
забезпечує найвищій врожай товарних цибулин – 16,5 т/га.
Збільшення врожайності забезпечило зростання кількості листків,
висоти рослини та середньої маси цибулин, на що вказують тісні
прямі зв’язки між цими показниками й урожайністю цибулин, які
встановлено за результатами статистичної обробки даних.
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УДК 631.563.: 635.263
ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ
ЦИБУЛІ ШАЛОТ
Щербина С.О., Даценко С.М.
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
Сучасний стан інтенсифікації розвитку аграрного сектора
потребує вдосконалених екологічно безпечних та економічно вигідних
технологій
вирощування
та
зберігання
основних
сільськогосподарських культур. Вагомим резервом збільшення
виробництва екологічно чистої продукції овочівництва є застосування
біологічних препаратів. Високу ефективність їх застосування
доведено дослідженнями науковців з усього світу. Роботами
Мухина М.В
(2005
р.)
встановлено
високу
ефективність
імуноцитофіту проти шийкової гнилі та білої гнилі денця на цибулі
ріпчастій – 76,5 %. За даними Савина О.В (2009) ефективність
використання захисно-стимулюючих препаратів Крезацин и Циркон
суттєво збільшувало збереженість картоплі. У Великобританії при
комбінованому використанні ізолятів Trichoderma viride L5 і S17A та
Тебуконазола суттєво знижувався прояв білої гнилі денця цибулі у
польових умовах [ClarksonJ.P., ScrubyA., MeadA., WrightC., SmithB.,
2006].
Мета досліджень – встановити вплив біологічних препаратів
Гаупсин і Триходермін, строків та способів їх застосування на
збереженість цибулин шалоту.
Досліди з вивчення впливу біологічних препаратів Гуапсин і
Триходермін на збереженість цибулин шалоту були проведені в
Інституті овочівництва і баштанництва НААН у 2016–2019 рр. згідно з
загальноприйнятими методиками.
До складу Гаупсину входять бактерії – антагоністи
фітопатогенів. Дія ґрунтується на здатності штаму бактерій
Pseudomona saureofaciens ефективно пригнічувати фітопатогенні
гриби, бактерії та шкідників. Бактерії діють на іммунітет рослин
шляхом опосередкованого оздоровлення ризосфери. Препарат
поліпшує азотне живлення рослини завдяки азотфіксувальній
здатності бактерій.
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Триходермін – культуральна рідина що містить спори, міцелій
та продукти метаболізму гриба-антагоніста Trichoderma lignorum
штамма LZ15 з титром від 5•108 КОЕ/мл. Дія препарату заснована на
біологічних особливостях розвитку гриба Trichoderma lignorum. Гриб
пригнічує розвиток і розмноження фітопатогенів за рахунок прямого
паразитування на їх тілах, конкурує за поживний субстрат, виділяє
біологічно активні речовини, що мають негативний вплив на розвиток
і розмноження збудників хвороб, які розповсюджуються через
рослинні рештки і ґрунт.
Біопрепарати застосовували для обробляння садивного матеріалу
(витрата 10 + 10 л/т) під час вегетації, починаючи з фази відростання
листків через кожні 10 діб (витрата 5л/га, за використання суміші 2,5 +
2,5 л/га); перед закладанням на зберігання (витрата 20 л/т, за
використання суміші 10 + 10 л/т), згідно зі схемою досліду, що
наведено в таблиці.
Зберігали цибулин у спеціалізованому цибулесховищі
протягом 230 діб (середина серпня – квітень). По завершенню
зберігання визначали кількість хворих цибулин, втрати маси, кількість
збережених цибулин. Досліджували сорт цибулі шалот Ліра.
У середньому за роки проведення досліджень з вивчення дії
біопрепаратів встановлено, що їх застосування істотно зменшувало
кількість пошкоджених гнилями цибулин у досліджуваного сорту на
4,1–7,9 % (контроль – 10,6 %) (див. табл.). Найбільше поширення під
час зберігання мали біла та сіра гнилі. За комплексного застосування
(під час вегетації + перед закладанням на зберігання) збереженість
цибулин склала 81,9–84,4 %. За використання обробки лише перед
закладанням на зберігання показник складав 81,2–83,8 %.
Збереженість продукції, отриманої за використання біопрепаратів під
час вегетації, складала 80,9–86,1 %.
Найвищу збереженість відмічено за використання суміші
препаратів Гаупсину та Триходерміну перед висаджуванням цибулин
та під час вегетації – 86,1 %. Підвищення збереженості цибулин
відбулося внаслідок зниження втрат продукції від псування до
2,9–3,0 %. На нашу думку такий ефект забезпечується внаслідок
знезараження садивного матеріалу та у стримуванні розповсюдження
збудників хвороб під час вегетації, адже збудники сірої та білої гнилей
ушкоджують рослини ще під час вегетації, надалі відбувається прояв
їх впливу. Природні втрати маси не залежали від дії досліджуваних
факторів і складали 10,2–12,1 %.
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1. – Вплив біопрепаратів на збереженість цибулі шалот, сорт Ліра,
2017–2019 рр.
Варіант

Втрати
маси,
%

Стандартних
цибулин,
%

Пророслих
цибулин,
%

Пошкоджені
хворобами,
%

Без обробки (к)

11,1

77,1

1,2

10,6

Обробка під час вегетації
Гаупсин
12,1
80,9
0,5
Триходермін
11,8
82,7
1,2
Триходермін +
гаупуси
11,3
84,2
1,0
Триходермін +
гаупуси *
10,2
86,1
0,9
обробка перед закладанням на зберігання
Гаупсин
11,0
83,6
2,2
Триходермін
12,0
83,8
0,3
Триходермін +
гаупуси
11,6
81,2
2,5
під час вегетації + перед закладанням на зберігання
Гаупсин
11,2
84,4
1,6
Триходермін
11,8
81,9
1,3
Триходермін +
гаупуси
10,9
83,9
1,5
Триходермін +
гаупсин *
11,9
84,4
0,7
* обробка садивного матеріалу

6,5
4,3
3,4
2,8
3,3
3,9
4,7
2,7
5,1
3,7
3,0

Висновок. Для підвищення лежкості цибулин шалоту під час
тривалого зберігання, зниження втрат від гнилей, оптимальним є
використання суміші препаратів Гаупсину та Триходерміну для
обробки садивного матеріалу перед висаджуванням (10 + 10 л/т) з
послідуючим обприскуванням посівів культури в період вегетації
через кожні 10 діб (2,5 + 2,5 л/га).
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