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Постановка проблеми. Лежкість товарної 
продукції моркви значною мірою залежить від 
технологічних прийомів вирощування, розміщен-
ня в сівозміні, способів товарної обробки, техніки 
товарного зберігання та догляду за ними. Остан-
нім часом у світі все ширшого розповсюдження 
набуває краплинне зрошення. Цей спосіб поливу 
має свої переваги: економія поливної води (від 30 
до 50%), можливість її подачі безпосередньо в 
зону кореневої системи з мінеральним живлен-
ням, що сприяє зростанню урожайності та збері-
гає структуру ґрунту, а, отже, й родючість [6-7]. 
Проте залишається не вивченим питання про ле-
жкість продукції, отриманої при застосуванні 
краплинного зрошення на фоні різних способів 
внесення добрив.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Ко-
ренеплоди моркви – цінний продукт харчування 
людини, багатий на вітаміни, мінеральні речовини, 
макро- та мікроелементи. Це одна з небагатьох 
овочевих рослин, продукція якої придатна до три-
валого зберігання, завдяки чому населення  може 
споживати її майже цілий рік у свіжому вигляді. 
Доведено, що технологічні прийоми впливають на 
збереженість коренеплодів. Встановлено, що над-
мірне азотне живлення істотно погіршує якість і 
збереженість товарних коренеплодів моркви [4]. 

Використання мінеральних добрив у оптималь-
ному співвідношенні при вирощуванні моркви 
підвищує лежкість отриманих коренеплодів на 
25-30% [5]. Окрім удобрення провідну роль у 
формуванні урожаю овочевих рослин відіграє 
вологість ґрунту. Надмірне зволоження пригні-
чує ріст і розвиток рослин, у результаті чого ви-
рощена за таких умов продукція має низьку 
якість і лежкість. Підтримання вологості ґрунту 
на оптимальному рівні дає змогу запобігти цим 
небажаним наслідкам. При вирощуванні моркви 
вологість ґрунту від появи сходів до початку фо-
рмування коренеплодів повинна бути на рівні 
80% НВ, під час формування коренеплодів – 
70% НВ [2]. Поливи припиняють за два-три ти-
жні до збирання [1]. Чітке виконання рекомен-
дацій дає змогу отримати якісну, лежку продук-
цію товарних коренеплодів моркви. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Мета досліджень – визначення лежкості ко-
ренеплодів моркви у залежності від різних тех-
нологічних прийомів вирощування. 
Дослідження виконувалися шляхом постанов-

ки двофакторного досліду (фактор А – спосіб 
поливу, фактор В – спосіб внесення мінеральних 
добрив). У роботі використовували сорт моркви 
Яскрава. На зберігання закладали очищені від зе-
млі, стандартні за розміром, незів’ялі коренеплоди 
моркви, згідно з вимогами ГОСТу 1721-85 «Мор-
ковь столовая свежая заготовляемая и поставляе-
мая. Технические условия». Досліди по зберіганню 
проводили відповідно до “Методических рекомен-
даций по хранению плодов, овощей и винограда” 
(за ред. С.Ю. Дженеева, В.И. Иванченко, 1998) [3]. 
Маса облікового зразка (овочева сітка) – 10 кг, по-
вторність у досліді – п’ятиразова. Облікові сітки 
розміщували в поліетиленових мішках, які встано-
влювали на піддони висотою 10-15 см від підлоги. 
Коренеплоди моркви зберігали протягом 180 діб у 
сховищі без охолодження з природним вентилю-
ванням повітря.  
Результати досліджень. Температура повітря в 

сховищі під час зберігання підтримувалася в ме-

Наведено результати досліджень із вивчення 
впливу способів поливу та внесення мінеральних 
добрив на збереженість коренеплодів моркви. Да-
на оцінка фактичних втрат продукції у перерахун-
ку на одиницю площі та вихід товарних коренепло-
дів після зберігання. Завдяки застосуванню крап-
линного зрошення на фоні внесення мінеральних 
добрив вихід товарних коренеплодів моркви після 
зберігання з гектара зростає на 13,1 12,5 т. Еко-
номічна оцінка елементів технології довела їх ефе-
ктивність; собівартість продукції після зберіган-
ня, відносно контрольного варіанта, знижується 

на 24,5-28,1 %. 
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жах від 4 °С до 2 °С, відносна вологість повітря – 
на рівні 93-96%. 
Під час проведення дослідів у 2005-2006 рр. 

виявлено позитивний вплив внесення добрив на 
збереженість коренеплодів моркви. Високу збе-
реженість товарних коренеплодів відмічено при 
дощуванні за локального способу внесення доб-
рив (N45Р45К45) – 89,2% та при внесенні добрив 
урозкид (N90Р90К90) – 87,5 %, що на 12- 15% вище 
відносно контролю (табл. 1). Істотно підвищуєть-
ся даний показник при внесенні добрив і в умовах 
богару. За краплинного зрошення високий вихід 
стандартних коренеплодів спостерігався на не-
удобреному фоні – 87,5%. За локального способу 
внесення добрив збереженість коренеплодів мор-
кви була на рівні контролю (86,1%). Порівняння 
середніх значень за фактором А (способи зрошен-
ня) впливу на збереженість коренеплодів моркви 
не виявило. Суттєво покращується лежкість про-
дукції при застосуванні мінеральних добрив. Збі-
льшення виходу стандартних коренеплодів після 
180 діб зберігання при розкидному та локальному 
способах їх внесення відносно контролю (неудоб-
рений фон) склало майже 6% (НІР05 В=5,6). Засто-
сування краплинного зрошення порівняно з конт-
ролем (без зрошення) збереженість коренеплодів 
моркви не погіршило.  
У 2006-2007 рр. збереженість продукції була 

нижчою. Проте, як і в попередньому році, висо-
кою збереженістю відзначалася продукція, 

отримана за локального способу внесення міне-
ральних добрив на фоні дощування (80,3%). При 
внесенні повної рекомендованої дози добрив 
урозкид N90Р90К90 у богарних умовах та за крап-
линного зрошення відмічено достовірне знижен-
ня збереженості продукції на 5,1-8,7% 
(НІР05В=4,2) (табл. 1). Аналіз отриманих резуль-
татів показав, що збереженість коренеплодів мо-
ркви за краплинного зрошення була на рівні ко-
нтролю й становила 67,0%. Суттєве її покращан-
ня спостерігалося на еталонному варіанті (полив 
дощуванням), де вихід продукції відносно конт-
ролю збільшувався на 7,2%. Дослідження впливу 
способів внесення мінеральних добрив виявили 
суттєве зниження збереженості коренеплодів 
при розкидному способі повної дози N90Р90К90 – 
на 8,4% відносно контролю (НІР05В=4,2). За ло-
кального способу внесення збереженість була на 
рівні контролю 72,0%.  
У середньому за роки проведення досліду  

з-поміж досліджуваних варіантів високою збе-
реженістю виділився варіант із локальним спо-
собом внесення добрив у дозі N45Р45К45 на фоні 
дощування – 83,9%. Аналіз впливу способів 
поливу виявив, що при дощуванні вихід товар-
них коренеплодів після зберігання був вищим 
відносно контролю на 5,1%. Краплинний по-
лив негативного впливу на збереженість коре-
неплодів моркви не мав. Після зберігання ви-
хід продукції склав 75,9%. 

1. Вплив способу поливу та внесення добрив на збереженість коренеплодів моркви 
Спосіб внесення добрив (фактор В) Способи зрошення  

(фактор А) без добрив (к) врозкид 
N90Р90К90 

локально 
N45Р45К45 

середнє за (ф. А)  
НІР05 А* 11,6; А** 6,7 

 2005-2006 рр. 
Без зрошення (к) 75,6 84,6 81,2 80,5 

Дощування (70-65% НВ) (еталон) 74,0 89,2 87,5 83,6 
Краплинне (70-65% НВ) 87,5 81,0 86,1 84,9 

Середнє по (ф. В)  
НІР05 В* 5,6; В** 5,6 79,0 84,9 84,9  

 2006-2007 рр. 
    НІР05 А 11,3; А 6,6 

Без зрошення 71,9 66,8 69,6 69,4 
Дощування (70-65% НВ) (еталон) 80,5 69,0 80,3 76,6 

Краплинне (70-65% НВ) 71,7 63,2 66,1 67,0 
Середнє по (ф. В)  
НІР05 у 4,2; В 4,2 74,7 66,3 72,0  

 середнє за роки проведення досліду 
Без зрошення  73,8 75,7 75,4 75,0 

Дощування (70-65% НВ) (еталон) 77,3 79,1 83,9 80,1 
Краплинне (70-65% НВ) 79,6 72,1 76,1 75,9 

Середнє по (ф В) 76,9 75,6 78,5  
Примітка: * – для часткових різниць фактора, ** – для середнього (головного) ефекту фактора. 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 3 • 2010 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 55

2. Урожайність та збереженість коренеплодів моркви за різних технологічних прийом 
вирощування (2005-2007 рр.) 

Вихід товарної продукції після зберіганняСпособи  
зрошення Спосіб внесення добрив Урожайність 

моркви, т/га % т/га 
без добрив (К) 20,0 73,8 14,8 

врозкид N90Р90К90 21,0 77,3 16,2 Без зрошення 
(контроль) локально N45Р45К45 20,6 79,6 16,4 

без добрив 24,4 75,7 18,5 
врозкид N90Р90К90 30,8 79,1 24,4 

Дощування  
(еталон),  

70-65% НВ локально N45Р45К45 33,7 72,1 24,3 
без добрив 20,7 75,4 15,6 

врозкид N90Р90К90 33,3 83,9 27,9 
Краплинне  
зрошення,  
70-65% НВ локально N45Р45К45 35,9 76,1 27,3 

3. Економічна ефективність застосування технологічних прийомів при зберіганні 
коренеплодів моркви (2005-2007 рр.) 

Спосіб  
зрошення  

(фактор А) 

Спосіб  
внесення  
добрив  

(фактор В) 

Собівар- 
тість 1т про-
дукції, грн. 

Витрати на збері-
гання, включаючи 

собівартість  
продукції,  
грн. /т 

Вихід моркви 
після  

зберігання, % 

Собівартість 
моркви після 
зберігання, 
грн. /т 

без добрив (К) 606 856 73,8 1160 
врозкид 661 911 77,3 1179 

Без  
зрошення  
(контроль) локально 621 871 79,6 1094 

без добрив 555 805 75,7 1063 
врозкид 510 760 79,1 961 Дощування 

(еталон) локально 475 725 72,1 1006 
без добрив 438 688 75,4 912 
врозкид 449 699 83,9 833 Краплинне 
локально 417 667 76,1 876 

 
На основі отриманих результатів була про-

ведена оцінка фактичних втрат продукції у пе-
рерахунку на одиницю площі та, порівняно, 
вихід товарних коренеплодів після зберігання 
(табл. 2). Найбільший вихід товарних корене-
плодів із гектара після зберігання відмічено 
при поливі дощуванням за локального способу 
внесення (28,3 т), що майже вдвічі більше за 
контрольний варіант (14,8 т). При застосуванні 
краплинного зрошення на фоні локального 
способу внесення добрив вихід товарних коре-
неплодів після зберігання склав 27,3 т/га. Про-
те у цьому варіанті спостерігаються високі 
втрати продукції під час зберігання.  
На основі отриманих даних проведено оцінку 

економічної ефективності зберігання товарних 
коренеплодів моркви. За її результатами встано-
влено, що чим вища лежкість продукції і нижча 
собівартість її одиниці при вирощуванні, тим 
нижчою є собівартість після зберігання (табл. 3). 
Застосування краплинного зрошення при ви-

рощуванні моркви сприяє істотному зниженню 

собівартості продукції після зберігання. За дано-
го способу поливу при внесенні добрив урозкид 
собівартість 1 т товарних коренеплодів відносно 
контролю (без зрошення, без внесення добрив) 
зменшується на 28,1%. За локального способу 
внесення добрив зниження собівартості продук-
ції після зберігання складає 284 грн./т. Це дово-
дить доцільність застосування краплинного зро-
шення при вирощуванні коренеплодів моркви, 
призначених для зберігання. 
Висновки. Впливу краплинного зрошення на 

лежкість товарних коренеплодів моркви не ви-
явлено; після 180 діб зберігання їх вихід склав 
75,9%. Збереженість коренеплодів моркви не 
залежала від способу внесення мінеральних доб-
рив. Застосування краплинного зрошення на фо-
ні внесення мінеральних добрив дає змогу під-
вищити вихід товарних коренеплодів із 1 га піс-
ля зберігання на 12,6-13,1 т. Застосування крап-
линного зрошення знижує собівартість корене-
плодів моркви після зберігання на 21,4-28,1%. 
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