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Постановка проблеми. За виносом елементів 
мінерального живлення цибуля ріпчаста посту-
пається багатьом іншим овочевим рослинам, але 
через слаборозвинену кореневу систему вона 
досить вимоглива до вмісту їх у ґрунті. Залежно 
від ґрунтово-кліматичних умов вирощування 
норми внесення органічних і мінеральних доб-
рив можуть змінюватися. Раціональна науково 
обґрунтована система застосування добрив дає 
змогу підвищити врожайність овочевих рослин 
на 30–50 % без зниження якості продукції. Не-
збалансоване підвищення дози азоту за недоста-
тнього забезпечення фосфором і калієм погіршує 
якість цибулин та їх лежкість [3–7]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Світовий досвід із використання краплинного по-
ливу вказує, що за такого способу зрошення вода 
разом з елементами живлення (фертигації) пода-
ється до рослин краплинами й рівномірно розподі-
ляється у ґрунті в зоні розташування кореневої 
системи. Краплинний полив сприяє збереженню 
структури ґрунту, раціональній витраті води, запо-
бігає зволоженню поверхні рослин, а отже, ура-

женню патогенами [4, 8]. Однією з переваг крап-
линного зрошення є можливість використання для 
поливу мінералізованої води (2,5 г/л). Ефектив-
ність краплинного поливу залежить від ґрунтово-
кліматичних умов, виду рослини, що зрошується, 
мінерального складу поливної води тощо [2]. 
Мета досліджень – визначити винос і спожи-

вання рослинами цибулі ріпчастої основних 
елементів живлення залежно від різних способів 
зрошення та внесення добрив.  
Методика проведення досліджень. Роботу з 

визначення виносу та споживання основних по-
живних елементів рослинами цибулі ріпчастої 
виконували шляхом проведення польових і ла-
бораторних досліджень у лабораторіях адаптив-
ного овочівництва та агрохімії Інституту овочів-
ництва і баштанництва НААН протягом 2006–
2007 рр. відповідно до «Методики дослідної 
справи в овочівництві та баштанництві», 2001 
[1]. У досліді вивчали: способи зрошення (фак-
тор А) – без зрошення (абсолютний контроль), 
дощування 80–75 і 70–65 % НВ (стандарт), крап-
линний (80–75 і 70–65 % НВ) і способи внесення 
добрив (фактор В) – без добрив (контроль), вне-
сення добрив врозкид (N120P180K120), локальне 
внесення добрив (N30P90K60 + фертигація N30). Ці 
елементи накладали один на один «методом клі-
тки» («всі варіанти по всіх»). Площа облікової 
ділянки – 10 м2. Повторність у досліді – чотири-
разова. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем 
опідзолений середньосуглинковий лучнуватий 
(за даними ННЦ «Інститут ґрунтознавства і аг-
рохімії ім. О. Н. Соколовського» НААН). Поту-
жність гумусового профілю – 94 см. Вміст ґуму-
су в орному шарі (0–30 см) – 3,26 %, у підорно-
му (30–50 см) – 3,00 %. Ґрунт – незасолений, не-
солонцюватий, малоґумусний, зі сприятливими 
водно-фізичними властивостями. Рівень забез-
печеності доступними формами фосфору й ка-
лію – підвищений. Технологія вирощування ци-
булі ріпчастої – загальноприйнята для Лівобере-
жного Лісостепу України в умовах зрошення. 

В умовах Лівобережного Лісостепу України за-
стосування краплинного зрошення на фоні внесен-
ня мінеральних добрив врозкид і локально дає мо-
жливість отримувати товарну врожайність ци-
булі ріпчастої на рівні 28,4–28,6 т/га. Саме такі 
елементи технології забезпечують найактивніше 
використання рослинами цибулі з мінеральних доб-
рив азоту – 26–40 %, фосфору – 4–6 і калію – 16–
33 %. З підвищенням рівня урожайності зростає 
винос елементів живлення. За краплинного зро-
шення та локалізації внесення добрив споживання 
елементів живлення на формування одиниці  
врожаю становить 3,08 кг/т азоту, 1,07 кг/т  

фосфору та 1,74 кг/т калію. 
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Результати досліджень свідчать про високу 
ефективність використання мінеральних добрив як 
у богарних умовах, так і при зрошенні (табл. 1).  
Найбільший ефект від внесення добрив спо-

стерігали на фоні краплинного зрошення. При-
ріст товарної урожайності від внесення добрив 
врозкид та локально на краплинному зрошенні 
становив 5,5–5,7 т/га. За поливу дощуванням на 
фоні внесення мінеральних добрив додатково 
одержано 4,4–5,5 т/га товарної продукції цибулі. 
Найнижчу ефективність внесення добрив відмі-
чено в богарних умовах; прирости від добрив 
становили 2,0–2,1 т/га. 
У середньому за роки досліджень вміст азоту в 

цибулинах коливався у межах 1,26–2,79 %, фосфо-
ру – 0,67–0,90 %, калію – 0,82–1,57 %, у листковій 
масі, відповідно, 0,35–2,63 %, 0,24–0,70 і 0,27–
1,15 %. Відмічено закономірність збільшення 
вмісту азоту та зменшення вмісту калію в росли-
нах за внесення добрив на зрошуваних фонах. 
Мінеральні добрива та способи зрошення не 

впливали на вміст фосфору в цибулинах та лист-
ковій масі рослин. На зрошуваних варіантах за-
фіксовано менший вміст азоту в листковій масі 
порівняно з незрошуваним фоном. 
Зростання урожайності та відносного вмісту ос-

новних елементів живлення у цибулинах і в лист-
ках за використання добрив і зрошення сприяє збі-
льшенню виносу поживних речовин як загального, 
так і з продуктивною частиною урожаю. Найбіль-
шу інтенсивність поглинання і виносу елементів 
живлення визначено в разі використання добрив за 
краплинного зрошення, а саме: залежно від систе-
ми удобрення винос азоту становив 44,1–66,2 кг/га, 
фосфору – 28,6–31,2 і калію – 31,7–48,8 кг/га.  
На абсолютному контролі (без добрив та зрошен-
ня) винос продуктивною частиною урожаю стано-
вив для азоту 28,5 кг/га, фосфору – 7,3, калію – 
10,7 кг/га. За внесення повної дози мінеральних 
добрив врозкид винос елементів живлення з уро-
жаєм цибулі перевищував дані з локального засто-
сування половинної дози добрив. 

1. Винос елементів живлення рослинами цибулі ріпчастої сорту Глобус  
залежно від способів зрошення та удобрення (середнє за 2006–2007 рр.) 

Винос продуктовою  
частиною, кг/га 

Загальний винос,  
кг/га Спосіб  

зрошення 
Спосіб 

удобрення 

Урожай-
ність,  
т/га N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

без добрив 
(контроль) 8,8 28,5 7,3 10,7 38,0 10,6 17,9 

врозкид 10,8 42,6 12,0 13,3 46,6 14,1 20,2 Без зрошення  

локально 10,9 28,3 10,2 13,8 40,4 12,7 19,8 
без добрив 15,9 34,6 17,3 24,1 44,0 22,0 40,8 
врозкид  

(стандарт)  20,3 42,8 19,4 29,2 72,3 28,3 49,5 Дощування 

локально 21,4 35,8 22,4 34,4 75,7 2873 53,5 
без добрив 22,9 44,1 28,6 31,7 63,8 37,0 49,0 
врозкид 28,6 49,7 31,2 48,8 95,3 43,3 67,7 Краплинне 

зрошення локально 28,4 62,2 28,8 36,5 80,9 41,4 68,9 

2. Споживання елементів живлення рослинами цибулі ріпчастої та коефіцієнти їх  
використання з добрив залежно від способів зрошення та удобрення (середнє за 2006–2007 рр.) 

Коефіцієнт використання еле-
ментів живлення з добрив, % 

Загальне споживання, 
кг на т Спосіб  

зрошення 
Спосіб  

удобрення N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 
без добрив (контроль) - - - 4,32 1,20 1,63 

врозкид 7 2 2 4,31 1,31 1,48 Без зрошення  
локально 4 2 3 3,71 1,16 1,39 
без добрив  - - - 2,77 1,38 1,85 

врозкид (стандарт) 16 4 7 3,56 1,39 1,77 Дощування 
локально 26 7 21 3,54 1,32 1,64 
без добрив  - - - 2,79 1,19 1,66 
врозкид 26 4 16 3,33 1,06 1,72 Краплинне 

зрошення локально 40 6 33 3,08 1,07 1,74 
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Подібну тенденцію спостерігали й за змінами 
величини загального виносу азоту, фосфору та 
калію залежно від способів зрошення та внесен-
ня добрив. На абсолютному контролі загальний 
винос азоту становив 38,0 кг/га, фосфору –  
10,6 кг/га, калію – 17,9 кг/га. Рослини цибулі  
ріпчастої найбільше споживали елементів живлення 
на фоні краплинного зрошення за внесення добрив 
врозкид (азоту – 95,3 кг/га, фосфору – 43,3 кг/га, 
калію – 67,7 кг/га) та локально (азоту – 80,9 кг/га, 
фосфору – 41,4 кг/га, калію – 68,9 кг/га).  
Встановлено, що зрошення сприяє кращому 

використанню рослинами цибулі ріпчастої еле-
ментів живлення з добрив (табл. 2).  
Найактивніше їх споживання зафіксовано за 

краплинного поливу в разі внесення добрив ло-
кально: використання азоту становить 40 %, фо-
сфору – 6 і калію – 33 %. Слід відмітити, що в 
богарних умовах спосіб внесення добрив не 
впливає на зміну коефіцієнта використання по-
живних речовин із добрив. 
На контрольному варіанті на формування 1 т 

товарної продукції цибулі ріпчастої витрачається 
4,32 кг азоту, 1,20 кг фосфору та 1,63 кг калію. 
Зрошення сприяє зменшенню споживання на фор-
мування одиниці врожаю цибулі азоту й збільшує 

споживання калію. Так, на варіантах без зрошення 
споживання азоту становило 3,71–4,32 кг/т, за по-
ливу дощуванням – 2,77–3,56 кг/т, за краплинно-
го зрошення – 2,79–3,33 кг/т. Споживання калію 
на фоні без зрошення залежно від системи удоб-
рення коливалося в межах 1,39–1,63 кг/т, за по-
ливу дощуванням – 1,64–1,85 кг/т, за краплинно-
го зрошення – 1,66–1,74 кг/т. Споживання фос-
фору істотно зменшувалося за використання 
краплинного зрошення. 
Висновки. Використання зрошення та вне-

сення добрив сприяє зростанню товарної уро-
жайності цибулі ріпчастої. Найвищий рівень 
урожайності цибулі отримано на фоні краплин-
ного зрошення за внесення добрив врозкид і ло-
кально (28,4–28,6 т/га). Зростання урожайності 
цибулі посилює винос елементів живлення з 
ґрунту та добрив, однак у цьому разі викорис-
тання елементів живлення на формування оди-
ниці урожаю у більшості випадків зменшується 
(виключенням є зростання споживання калію за 
використання зрошення). За використання доб-
рив локально на фоні дощування та краплинного 
зрошення відмічається найбільше використання 
з добрив азоту (26–40 %), фосфору (6–7 %) та 
калію (21–33 %). 
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