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ВПЛИВ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ, ЯКОСТІ ПОЛИВНОЇ ВОДИ ТА 
УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ  
КУЛЬТУР ТА ЯКІСТЬ ВРОЖАЮ 
 

Представлено результати досліджень впливу краплинного зро-
шення плодових насаджень на продуктивність багаторічних куль-
тур та якість врожаю в умовах півдня України.  
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Постановка проблеми. В умовах півдня України зрошення є не-

обхідною умовою для отримання високих і стабільних врожаїв. Крап-

линне зрошення забезпечує найбільш економне використання води. 

Об’єкти і методика досліджень. Дослідження з вивчення впли-

ву краплинного зрошення і різних систем удобрення на ґрунтові 

процеси та продуктивність культур проводили у польових дослідах з 

трьома системами удобрення (органо-мінеральна, мінеральна, орга-

нічна) протягом 2007-2015 рр. на ґрунтах таких господарств: ПАТ 

«Кам’янський» Бериславського району Херсонської області на чор-

ноземі південному важкосуглинковому на лесовій породі; ВАТ «Укра-

їна» Татарбунарського району Одеської області на чорноземі зви-

чайному неглибокому міцелярно-карбонатному важкосуглинковому 

на лесовій породі; АФ радгосп «Білозерський» Білозерського району 

Херсонської області на темно-каштановому середньосуглинковому 

(плантажованому) на лесовій породі; ДП радгосп-завод «Плодове» 

Бахчисарайського району АР Крим на лучно-чорноземному карбона-

тному важкосуглинковому слабогальковому на алювіальних відкла-

дах; ВАТ «Радсад» Миколаївського району Миколаївської області на 

чорноземі південному важкосуглинковому на лесовій породі; ДП 

«ДАФ ім. Солодухіна» Новокаховського району Херсонської області 

на дерновому супіщаному ґрунті на давньоалювіальних відкладах. 

Для поливу насадженнь персику сорту «Лєбєдєв» (ДП «ДАФ  

ім. Солодухіна») і яблуні на карликовій підщепі М-9 сортів «Айдаред» 

(ВАТ «Кам’янський»), «Ренет Симиренка» (АФ радгосп «Білозерсь-

кий», ВАТ «Радсад») та «Голден Делішес» (ДП радгосп-завод «Пло-
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дове») використовували системи краплинного зрошення. Багаторічні 

насадження є приблизно одного віку (більше 10 років) і однакової 

тривалості краплинного зрошення. 

Плодові насадження поливали водою з різних джерел неодна-

кової якості, а саме: водою р. Дніпро (ВАТ «Кам’янський», АФ радгосп 

«Білозерський», ДП «ДАФ ім. Солодухіна»), водою р. Альма (ДП рад-

госп-завод «Плодове»), слабомінералізованою (1,1 г/дм3) водою све-

рдловини (ВАТ «Радсад») та мінералізованою водою (4,2 г/дм3) свер-

дловини (ВАТ «Україна»). Придатність води для зрошення кожного із 

джерел визначали згідно ДСТУ 2730-94. Об’єкти і методика дослі-

джень описані в [1; 2]. 

Вплив краплинного зрошення, поливної води і систем удобрен-

ня на врожайність плодових культур наведений на (рис. 1). Позитив-

ний вплив врожайності плодових культур отримали від використан-

ня органо-мінеральної, мінеральної та органічної систем удобрення 

за зрошення поливною водою І і ІІ класу якості.  

Найвищу середню врожайність яблуні отримали за викорис-

тання органо-мінеральної системи удобрення на темно-каштановому 

середньосуглинковому ґрунті у Радгоспі «Білозерський» на рівні 

40,08 т/га, яка протягом досліджень коливалася в межах  

26,84-63,80 т/га (рис. 1). Високою також врожайність була на варіан-

тах з мінеральною і органічною системами удобрення, на яких пара-

метри показника становили 38,64 т/га з коливаннями  

27,32-58,67 т/га та 39,26 т/га з коливаннями 28,97-58,65 т/га відпо-

відно (рис. 1).  
Середні врожайності яблуні на чорноземах південних важкосу-

глинкових, що зрошуються поливною водою І і ІІ класу якості, були 
подібними. На чорноземі південному важкосуглинковому у ПАТ «Ра-
дсад», який поливають водою І класу, отримали середню врожай-
ність яблуні за органо-мінерального удобрення на рівні 23,81 т/га 
(приріст 8,45 т/га), за мінерального удобрення – на рівні 21,16 т/га 
(приріст 5,80 т/га), за органічного удобрення – на рівні 20,37 т/га 
(приріст 5,01 т/га) (рис. 1, 2). 

У ПАТ «Кам’янський», де для поливу використовували воду  
1 класу, врожайність яблуні за органо-мінерального удобрення ста-
новила 22,76 т/га з приростом 4,60 т/га, за повного мінерального 
удобрення – 21,71 т/га з приростом 3,55 т/га, за органічного удоб-
рення – 19,84 т/га з приростом 1,68 т/га (рис. 1, 2). 

Протягом чотирьох років досліджень у ДП радгосп-заводі «Пло-
дове» відмічено різкі коливання врожайності яблуні від 1,95 до 46,67 
т/га, що було пов’язано з несприятливими кліматичними умовами під 
час закладання генеративних бруньок та недосконалою 



Серія «Технічні науки» 

Випуск 4(76) 2016 р. 

 

 98

 
Рис. 1. Врожайність плодів залежно від систем удобрення 
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Рис. 2. Приріст врожайності плодових культур за різних систем  

удобрення в умовах краплинного зрошення 
 

системою захисту дерев від шкідників і хвороб. Проте сприятливі 

умови 2013 року забезпечили врожайність культури  на досить висо-

кому рівні на всіх варіантах досліду і цим самим підвищили середню 

врожайність за роками. Найкращою була дія органічної системи удо-

брення, що забезпечила приріст врожайності на рівні 10,17 т/га, по-

тім повної мінеральної системи удобрення – 6,69 т/га і органо-

мінеральної системи удобрення – 2,83 т/га (рис. 2). 

У насадженнях персику (ДП «ДАФ ім. Солодухіна») мінеральне 

удобрення дернового супіщаного ґрунту забезпечило найбільший рі-

вень врожайності на рівні 24,66 т/га з приростом 8,04 т/га (рис. 2). 

Органічні добрива підвищили врожайність на 6,01 т/га, органо-

мінеральні – на 1,83 т/га (рис. 2). 

В середньому за роки досліджень прирости врожайності яблуні 

та персика для органо-мінерального удобрення становили  

1,83-8,45 т/га, мінерального удобрення – 3,55-8,04 т/га, органічного 

удобрення – 1,68-10,17 т/га (рис. 2). Удобрення органо-

мінеральними, мінеральними та органічними добривами в умовах 

краплинного зрошення підвищувало рівень врожайності плодових 

культур незалежно від якості поливної води. 

Хімічний склад плодів плодових культур значною мірою зале-

жить від біологічних особливостей сорту, строків достигання, кліма-

тичних умов, ґрунтів і системи їх утримування, водного режиму, вне-
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сення добрив, підщепи, формування крони, ступеня стиглості тощо. 

Встановлено істотну різницю між вмістом нітратів у плодах яблуні і 

персика та видами внесених добрив. Кількість нітратів за варіантами 

з удобренням коливався від 38,8 до 49,7 мг/кг та не перевищувала 

рівень ГДК (60 мг/кг) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вміст нітратів і цукру у плодах яблуні 

Варіанти 

досліду 

Вміст нітратів у 

плодах визначених згідно з 

ДСТУ 4948, мг/кг 

Вміст цукру у 

плодах визначених згідно з 

ГОСТ 8756.13, % 

ПАТ 

«Рад-

сад» 

Яблуня 

ПАТ 

«Кам’ян

-ський» 

Яблуня 

Агрофір-

ма рад-

госп «Бі-

лозер-

ський» 

Яблуня 

ПАТ 

«Рад-

сад» 

Яблуня 

ПАТ 

«Кам’ян

-ський» 

Яблуня 

Агрофір-

ма рад-

госп «Бі-

лозер-

ський» 

Яблуня 

1. Органо-

мінераль-

не удоб-

рення 

48,8 38,8 44,6 18,3 16,2 14,2 

2. Повне 

мінераль-

не удоб-

рення 

46,3 49,7 42,6 16,3 16,0 13,4 

3. Органі-

чне удоб-

рення 

45,8 47,0 49,6 16,1 16,9 12,5 

4. Конт-

роль 
38,6 49,0 38,1 13,9 15,6 10,4 

 

Використані системи удобрення та якість поливної води мали 

слабкий вплив на вміст сухої речовини у плодах. Сухі розчинні речо-

вини яблук і персику були представлені, в основному, цукрами. Час-

тка цукрів істотно відрізняється у плодів різних строків достигання. 

Відмічено коливання у вмісті цукрів між плодами різних сортів. У до-

слідженнях встановлено неначне підвищення цукристості плодів за-

лежно від удобрення. За об’єктами досліджень цукристість підвищу-

валася на 0,6-4,4% за органо-мінеральної системи удобрення, на 0,4-

3,0% – за мінеральної системи удобрення, на 1,3-2,2% – за органічної 

системи удобрення (табл. 1). 

Динаміку вмісту сухих речовини у плодах за роками досліджень 

наведено на (рис. 3, 6). Коливання вмісту сухих речовин у плодах пе-
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рсиках ДП «ДАФ ім. Солодухіна» на варіанті без удобрення станови-

ли 10,26-13,36%, на варіанті з органо-мінеральним удобренням – 

7,49-13,96%, на варіанті з мінеральним удобренням – 8,14-15,40%, на 

варіанті з органічним удобренням – 8,81-13,81% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка вмісту сухої речовини у плодах персика у 

ДП «ДАФ ім. Солодухіна» протягом досліджень 

 

 

 

 
Рис. 4. Динаміка вмісту сухої речовини у плодах яблуні у  

ПАТ «Радсад» протягом досліджень 
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Рис. 5. Динаміка вмісту сухої речовини у плодах яблуні у 

ПАТ «Кам’янський» протягом досліджень 

 

 

 
 

Рис. 6. Динаміка вмісту сухої речовини у плодах яблуні у  

ТОВ «Білозерський» протягом досліджень 
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У яблуках сорту «Ренет Симиренка» (ПАТ «Радсад») вміст сухої 

речовини на варіанті без удобрення (контроль) складав 17,83-

19,57%, що на 1,29-2,54% було вище порівняно з варіантом 1, на 

0,33-3,17% вище – з варіантом 2 та на 0,63-4,09% вище – з варіантом 

3 (рис. 4). 

Вміст сухих речовин у яблуках сорту «Айдаред» (ПАТ 

«Кам’янський») був найвищим на варіанті без удобрення і коливався 

за роками в межах 17,76-19,42% (рис. 5). За органічного удобрення 

сухі речовини накопичилися до рівня 17,96-18,06%, за органо-

мінерального удобрення – до 12,98-17,28% (рис. 5). 

Яблука сорту «Ренет Симиренка» у АФ радгоспі «Білозерський» 

за вмістом сухих речовин були найкращими на варіантах без удоб-

рення (15,74-18,06%) (рис. 6). На удобрених варіантах вміст сухих ре-

човин коливався в межах 12,54-15,62% (рис. 6). 

За результатами досліджень встановлено, що показник якості 

плодів не залежить від показників ґрунтів і не підлягає коригуван-

ням за рахунок удобрення.  
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