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Анотація. У статті представлено результати власних багаторічних досліджень впливу різних
систем удобрення за краплинного зрошення водою різної якості на врожайність персика і яблуні
та якісні показники плодів за традиційних технологій вирощування на півдні України. Органомінеральні («Рост-концентрат»), мінеральні (NI20P30_90K75_I20) і органічні («Гумоплант») добрива,
внесені з поливною водою різної якості за краплинного зрошення за зволоження ґрунтів у шарі
0-60 см із підтриманням вологості в діапазоні 75-90 % НВ, залежно від гранулометричного складу
ґрунтів, позитивно вплинули на рівень врожайності багаторічних насаджень. Найвищу прибавку
врожайності плодів персика, порівняно з контролем, фіксували на дернових супіщаних ґрунтах
у Д П «ДАФ ім. Солодухіна» Херсонської області за мінерального удобрення (33 %), за цього варі
анту мали вищі показники вмісту сухоїречовини у плодах (на 2,6 %>) та нітратів (на 29 %). Яблуневі
насадження мали найвищу прибавку за внесення органо-мінеральних добрив: до 21,16 т/га на темнокаштанових середньосуглинкових ґрунтах у ПАТ «Радсад» Миколаївської області за поливу водою
обмежено придатною для зрошення; до 26,81 т/га на чорноземі південному важкосуглинковому
у ПАТ «Кам’янський» Херсонської області за поливу водою придатною для зрошення та до 32,62 т/га
на темно-каштановому середньосуглинковому у АР «Білозерський» Херсонської області за поливу
водою придатною для зрошення. Вищі показники сухої речовини фіксували за мінерального добрива,
вміст цукрів за органо-мінерального та мінерального удобрення, вміст нітратів за органічного
удобрення. Вміст нітратів за різних систем удобрення у плодах персика та яблуневих насаджень
не перевищував рівень ГДК (60 мг/кг). Також було встановлено, що найвищий вплив на врожайність
багаторічних насаджень мали органо-мінеральні удобрення з коефіцієнтом кореляції 0,75.
Ключові слова: удобрення, краплинне зрошення, врожайність, якість плодів, багаторічні наса
дження, нітрати, вміст сухої речовини
Актуальність досліджень. Під час плану
вання системи удобрення інтенсивних садів
слід враховувати вимоги рослин до біогенних
елементів у відповідні фенофази їхнього росту
та специфіку ґрунтових умов, що формуються
за тривалого вирощування плодових наса
джень на одному місці.
За результатами попередніх досліджень
встановлено, що ґрунти дослідних об’єктів не
забезпечені оптимальним вмістом поживних
речовин для нормального росту і розвитку
плодових культур в умовах півдня України.
Саме тому було закладено багаторічний
польовий дослід, що мав на меті підвищити
показники родючості ґрунту, врожайності та,
відповідно, якості плодів інтенсивних наса
джень в умовах краплинного зрошення та
сприяти вдосконаленню принципів управ
ління ґрунтовими ресурсами.
Аналіз останніх досліджень та публі
кацій. Система удобрення має велику вагу
у підвищенні родючості зрошуваних ґрунтів

на рівні, необхідному для формування сіль
ськогосподарськими культурами максимально
можливих врожаїв високої якості [1-4].
На сучасному етапі розвитку ринкових
відносин значно зросли вимоги до якості
плодів [5]. Нині важливо передбачати фактори,
які можуть знижувати рухомість та засвоєння
елементів живлення [6-7].
Проведено низку досліджень, де встанов
лено, що за поєднання краплинного зрошення
та удобрення збільшується врожайність
плодових культур і покращуються якісні
характеристики плоду (його маса, вміст
цукрів і сухої речовини тощо). Так, напри
клад, у ході 35-річних досліджень на різних
сортах персика визначено, що на бідних
ґрунтах можна отримати до 10 кг/дерева, на
родючих - більше 30 кг/дерева [8], при цьому
азотовмісні добрива є найважливіші, бо
обумовлюють високі врожаї [9].
За органо-мінеральних добрив забез
печується отримання високої врожайності
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яблуні сорту Айдаред на підщепі М 4 на рівні
20,2 т/га [10] з приростом 3,4 т/га; за внесення
добрив у вигляді аміачної чи кальцієвої
селітри, нітрату калію чи магнію збільшується
врожайність, при цьому прибавка складає
7,4-8,7 т/га порівняно з контролем для сортів
Айдаред, Голден Делішес, Ренет Симиренка,
Грані Сміт [11]; внесення аміачної селітри
невеликими дозами
не менше шести разів
за вегетацію сприяє отриманню максималь
ного врожаю яблуні на рівні 24,9-25,2 т/га [12].
Хімічний склад плодів багаторічних
культур значною мірою залежить від біоло
гічних особливостей сорту, строків дости
гання, кліматичних умов, ґрунтів і системи
їх утримування, водного режиму, внесення
добрив, підщепи, формування крони, ступеня
стиглості тощо [6].
Внесення азотних добрив у ґрунт у складі
повного мінерального добрива сприяло знач
ному збільшенню вмісту сухих речовин
у яблуні сорту Айдаред у межах 0,9—1,8 % [13].
Внесення добрив у ґрунт з позакореневим
підживленням на насадженнях сорту Айдаред
збільшило вміст сухих речовин до 1,4—2,3 %.
У порівнянні з подвійними та потрійними
нормами внесення азоту фіксували підви
щення вмісту сухих речовин у межах 1,1—2,5 %
та 1,6—2,0 % відповідно [14].
Дослідженнями
встановлено,
що
основними причинами надмірного погли
нання нітратів рослинами є: використання
екологічно шкідливих технологій вирощу
вання культур; надмірне застосування міне
ральних, в основному азотних, і органічних
добрив [15]; незбалансоване живлення рослин
макро- і мікроелементами впродовж вегета
ційного періоду; внесення азотних добрив без
урахування біологічних вимог рослин; недо
сконалість техніки внесення азотних добрив
у ґрунт тощо [13]. Тож, щоб запобігти надлиш
ковому нагромадженню нітратів у рослинах
необхідно, з одного боку, регулювати кіль
кість мінерального азоту в ґрунті, з другого —
створювати умови найбільш продуктивного
використання азоту, який потрібен для форму
вання органічної маси рослин.
Метою досліджень є оцінка впливу органомінеральних, мінеральних, органічних добрив
за краплинного способу поливу багаторічних
насаджень персика і яблуні на врожайність
і якість плодів на дослідних ділянках півдня
України.
Матеріали і методи дослідження.
Польовий дослід закладено у 2009 р. на бага
торічних насадженнях півдня України за
принципом логічної відміни, доцільності та

типовості. Розташування варіантів у досліді
рандомізоване,
трикратне
повторення.
Ділянки розміщені на дослідно-виробничих
об’єктах у Херсонській та Миколаївській
областях, які відрізняються між собою ґрун
товими умовами та якістю поливної води.
Схема розміщення персика на підщепі
абрикос (ДП «ДАФ ім. Солодухіна» Новокаховського району Херсонської області)
5,0 х 2,0 м. Ґрунт об’єкта дослідження —
дерновий супіщаний на давньо-алювіальних
відкладах, вода для зрошення І класу (придатна
для зрошення [16]). Схема розміщення яблуні
на підщепі М 9 (АР «Білозерський» Білозерського району Херсонської області) —
4,5 х 1,5 м. Ґрунт на ділянці темно-каштановий
середньосуглинковий на лесовій породі, вода
I класу. Схема розміщення яблуні на підщепі
М 9 (ПАТ «Радсад» Миколаївського району
Миколаївської області) —4,0 х 1,5 м. Ґрунт на
ділянці —чорнозем південний важкосуглинковий на лесовій породі, вода для зрошення
II класу (обмежено придатна для зрошення).
Схема розміщення яблуні на підщепі М 9
(ПАТ «Кам’янський» Бериславського району
Херсонської області) —5,0 х 2,0 м, вода І класу.
Технології вирощування багаторічних наса
джень загальноприйняті для умов Степу
України.
Зволоження ґрунтів у шарі 0—60 см підтри
мували на рівні 75—90 % НВ, залежно від
гранулометричного складу дослідних ґрунтів,
із використанням системи краплинного
зрошення. Внесення добрив відбувалось із
поливною водою (фертигація). Досліджували
дію трьох систем удобрення: органо-мінерального
«Рост-концентрат»
нормою
9 дм3/га, органічного «Гумоплант» нормою
7 дм3/дерево і мінерального ^ 20Р30—
90К75_120.
Використано такі методи досліджень:
польовий, лабораторний, розрахунково-порів
няльний, системний аналіз. Визначали вміст
сухої речовини [17], цукрів [18], нітратів [19],
врожайність плодових культур отримали
суцільним підрахунком врожаю плодів на
деревах кожного варіанту.
Дисперсійний аналіз проведено з викорис
танням програмного комплексу SAS9.1® [20].
Аналізування відібраних зразків ґрунту
і поливної води проводили за загальноприйня
тими методиками [21] у державному підпри
ємстві «Центральна лабораторія якості води
і ґрунту» Інституту водних проблем і меліо
рації НААН України.
Результати дослідження та їх обгово
рення. У ході досліджень було доведено,
що крім фактора зволоження за краплинного
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способу поливу вагомого впливу мала прак
тика господарювання, кліматичні умови,
рівень забезпеченості ґрунтів елементами
живлення у фази найбільшого їх поглинання
рослинами, необхідними для закладання
генеративних бруньок майбутнього врожаю
і підвищення зимостійкості культур.
Врожайність
персика
за
різних
систем удобрення коливалась у межах
15,79-31,18 т/га. Найвищу прибавку врожаю
порівняно з контролем на 50 % фіксували за
мінерального удобрення (рис. 1).
Вміст сухої речовини у плодах персика
протягом років дослідження залежно від
різних систем удобрення змінювався в межах
7,49-13,96 %. За мінерального удобрення
фіксували
вищі
показники
порівняно
з контролем на 4,4 %. Кількість нітратів за
роки досліджень у плодах персика за варіан
тами коливалася в діапазоні від 22,79 мг/кг до
36,79 мг/кг, але не перевищувала рівень ГДК
(60 мг/кг). Найвищий вміст нітратів фіксували
за мінерального живлення, що був у 1,4 рази
вищий порівняно з контролем.
Врожайність яблук у дослідних госпо
дарствах за різних систем удобрення коли
валась у широких межах за роки дослі
дження: 10,57-31,21 т/га у ПАТ «Радсад»;
1,53-51,62 т/га у ПАТ «Кам’янський»;
2,76-63,8 т/га у АР «Білозерський».
Найвищих рівнів врожайності яблу
невих насаджень досягли за органо-мінерального
удобрення
на
темно-кашта
нових
середньосуглинкових
ґрунтах
(ПАТ «Радсад»), чорноземі південному
важкосуглинковому (ПАТ «Кам’янський») та
темно-каштановому середньосуглинковому
(АР «Білозерський») (рис. 2).
Хімічний склад плодів яблук на удобрених
варіантах за краплинного зрошення зміню
вався залежно від сорту та умов вирощування.
Вміст сухої речовини у плодах яблуні коли
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вався в межах 15,08-19,57 % (ПАТ «Радсад»),
12,90-19,42 %
(ПАТ
«Кам’янський»),
12,54-16,21 % (АР «Білозерський»). Найвищий
вміст сухої речовини в яблуневих насадженнях
фіксували за мінерального живлення, що на
2.6- 4,5 % вище порівняно з контролем. Подібні
результати щодо впливу мінерального живлення
на вміст сухої речовини плодів було представ
лено в роботах інших дослідників [22-25].
Вміст цукрів в яблуневих насадженнях
за роки дослідження змінювався в межах
12.6-18,3 % (ПАТ «Радсад»), 12,5-16,9 %
(ПАТ «Кам’янський»), 10,8-13,2 % (АР «Біло
зерський»). Вищі показники вмісту цукрів
фіксували за органо-мінерального удобрення,
що пояснюється комплексним складом хімічних
елементів. Подібні твердження щодо вищих
показників вмісту цукрів за застосування добрив
у поєднанні з комплексом мікро- і макроеле
ментів розкривались в інших роботах [26-27].
Кількість нітратів у плодах яблуні за варі
антами удобрення зросла протягом років
дослідження: у 2,0 рази за внесення органомінеральних добрив, 2,1 рази за мінеральних,
2,2 рази за органічних.
Встановлено вплив усіх систем удобрення
на врожайність плодових культур, про що свід
чить коефіцієнт детермінації ^ 2): за органомінерального удобрення - 0,75 (рис. 3 а), за
мінерального - 0,62 (рис. 3 б), за органіч
ного - 0,51 (рис. 3 в).
Такі зміни на фоні оптимального водозабезпечення
пояснюються
лімітованим
впливом інших факторів (кліматичні умови,
система удобрення, практика господарю
вання) у період розвитку культур, недостатня
кількість яких може сприяти можливому
зниженню врожайності плодів.
Висновки. У ході власних багаторічних
досліджень було встановлено, що насадження
персика найкраще реагували на мінеральне
удобрення, прибавка врожаю склала 50,0 %

Рис. 1. Середня врожайність персика за різних систем удобрення
у ДП «ДАФ ім. Солодухіна» Херсонської області за 2010-2014 рр.
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Рис. 2. Середня врожайність яблук за різних систем удобрення
у дослідних господарствах за 2010-2014 рр.:
а) ПАТ «Радсад» Миколаївської області, чорнозем південний важкосуглинковий, вода
обмежено придатна для зрошення; б) ПАТ «Кам’янський» Херсонської області, чорнозем
південний важкосуглинковий, вода придатна для зрошення; в) АР «Білозерський» Херсонської
області, темно-каштановий середньосуглинковий ґрунт, вода придатна для зрошення
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Рис. 3. Вплив різних систем удобрення на врожайність плодових культур:
а - органо-мінеральні добрива; б - мінеральні добрива; в - органічні добрива
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порівняно з контролем. За органо-мінерального удобрення прибавка склала 8,8 %, за орга
нічного - 31,1 %. За мінерального удобрення
порівняно з контролем у плодах персика
фіксували вищі показники вмісту сухої речо
вини на 2,6 %. Вміст нітратів був найнижчим
за органо-мінерального удобрення.
Яблуневі насадження мали найвищу
прибавку врожаю на 23,7 % за органо-мінеральних добрив порівняно з контролем.
Також фіксували прибавку врожаю порівняно
з контролем за мінерального удобрення на
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рівні 21,2 % та органічного - 18,2 %. Порівняно
з контролем вищі показники вмісту сухої
речовини фіксували за мінерального добрива
на 3,4 %; вміст цукрів за органо-мінерального
удобрення на 7,4 %; вміст нітратів за органіч
ного удобрення на 8,6 %.
Отримані результати в ході математичної
обробки даних засвідчують, що досліджу
вані добрива, внесені способом фертигації
краплинним способом поливу, позитивно
вплинули на рівень врожайності персика
і яблук та якість їх плодів..
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С.В. Рябков
Влияние удобрений при капельном орошении
на урожайность и качество плодов многолетних насаждений
Аннотация. В статье представлены результаты собственных многолетних исследований
влияния различных систем удобрения при капельном орошении водой разного качества на
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урожайность персика и яблони и качественные показатели плодов при традиционных техноло
гиях их выращивания на юге Украины. Органо-минеральные («Рост-концентрат»), минеральные
(^ 120Р30-90 К75-120) и органические («Гумоплант») удобрения, внесенные с поливной водой разного
качества при капельном орошении при условии увлажнения почв в слое 0-60 см с поддержанием
влажности в диапазоне 75-90 % НВ, в зависимости от гранулометрического состава почв,
положительно повлияли на уровень урожайности многолетних насаждений. Высокую прибавку
урожайности плодов персика по сравнению с контролем фиксировали на дерновых супесчаных
почвах в ГП «ДАФ им. Солодухина» Херсонской области при внесении минерального удобрения
(33 %>), также на этом варианте имели более высокие показатели содержания сухого веще
ства в плодах (на 2,6 %>) и нитратов (на 29 %). Яблоневые насаждения имели высокую прибавку
за счет внесения органо-минеральных удобрений: до 21,16 т/га на темно-каштановых средне
суглинистых почвах в ПАО «Радсад» Николаевской области при использовании для полива воды,
ограниченно пригодной для орошения; до 26,81 т/га на черноземе южном тяжелосуглинистом
в ПАО «Каменский» Херсонской области при использовании воды, пригодной для орошения и до
32,62 т/га на темно-каштановых среднесуглинистых в АР «Белозерский» Херсонской области при
поливе водой, пригодной для орошения. Высокие показатели сухого вещества фиксировали при
внесении минерального удобрения, содержание сахаров при внесении органо-минерального и мине
рального удобрений, содержание нитратов при внесении органического удобрения. Содержание
нитратов в разных системах удобрения в плодах персика и яблоневых насаждений не превышало
уровень ПДК (60 мг/кг). Также было установлено, что наибольшее влияние на урожайность много
летних насаждений имели органо-минеральные удобрения с коэффициентом корреляции 0,75.
Ключевые слова: удобрения, капельное орошение, урожайность, качество плодов, многолетние
насаждения, нитраты, содержание сухого вещества
S.V. Riabkov
Effect of fertilization on the yield and fruit quality
of perennial plantations under drip irrigation
Abstract. The article presents the results o f own long-term studies on the effect o f differentfertilizer systems
under on the yield and fruit quality ofpeach and apple trees under drip irrigation with water o f different
quality using the traditional cultivation technology in the south o f Ukraine.
It was noticed the positive effect o f applying fertilizer systems, namely organic-mineral ( “Rostconcentrate”), mineral (N120P30-90K75-120), and organic ( “Gumoplant”) on the yield o f perennial plantations
when irrigating with water o f different quality. Thereat, the soil moisture in the layer o f 0-60 cm was in
the range o f 75-90 %>o f MMHC depending on the soil grading. The highest increase in peach yield (33 %),
in comparison with the check plot was observed on sod sandy soils in SE “DAF named after Solodukhin”
in Kherson region when applying mineral fertilizers. The higher dry matter content in fruits by 2,6 % and
nitrate content by 29 % were also observed when using mineral fertilizers on this farm. The highest yield
increase up to 21,16 t/ha on dark chestnut medium loam soils in private joint stock company “Radsad”
in Mykolayiv region in apple orchards was obtained when using organic-mineral fertilizers and irrigating
with partially suitable water. The yield increase up to 26,81 t/ha was obtained on chornozem southern
heavy loam soil in private joint stock company “Kamyanskyi” in Kherson region when irrigating with
water suitable for irrigation and up to 32,62 t/ha o f yield increase was obtained on dark chestnut medium
loam soil in “Bilozerskyi” state farm in Kherson region when irrigating with water suitable for irrigation.
Higher dry matter contents were recorded under mineral fertilizers, higher sugar content - under organ
ic-mineral and mineral fertilizers, nitrate content under organic fertilizers. The content o f nitrates under
differentfertilization systems for allfruit trees did not exceed the maximum concentration limit o f 60 mg/kg.
It was also found out that the highest effect on the yield ofperennial plantations had organic-mineral ferti
lizers with a correlation coefficient o f 0,75.
Key words: fertilizer, drip irrigation, yield, fruit quality, perennial plantations, nitrates, dry matter content
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