
Таблиця 2
Вплив  1 -наф тилоц тово ї кислоти  на вр ож ай н іс ть  рослин  пом ідора , 2 0 1 3 -2 0 1 5  рр.

В ар іан т до сл ід у У р о ж а й  кущ а, кг У р о ж а й н іс ть , т / га

Контроль 2,32±0,11 85,04±3,92

1-нафтилоцтова кислота *3,11±0,14 99,26±4,75

Примітка. * - різниця достовірна при Р<0,05

линах не завжди є ефективним показником інтенсив
ності фотосинтетичних процесів у рослині.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що відмічене 
збільшення площі листкової поверхні, кількості і маси 
листків, покращення мезоструктурної організації листка 
та підвищення показників чистої продуктивності фото
синтезу призводили до суттєвого підвищення донорного 
потенціалу рослин, утворення надлишку асимілятів, на- 
сліком чого є збільшення врожайності культури (табл. 2).

Висновки . Застосування 1-НОК (0,005 %) у період 
бутонізації помідорів є високоефективним засобом регу
ляції формування та функціонування фотосинтетичного 
апарату та продуктивності культури помідорів.
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УРОЖАЙНІСТЬ гібри д ів  кап усти  
БРЮССЕЛЬСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 
ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ

А нотац ія . Представлено вплив біологічних препаратів на урожайність гібридів капусти брюссельської Діабло F1 і 
Долорес F1. Використано біопрепарати: Біокомплекс-БТУ, Фітоцид-р, Азотофіт-р. В період вегетації гібриду Долорес 
F1 всі біопрепарати сприяють зростанню біометричних показників, а саме кількості листків, площі листків, маси і 
кількості головок. Використання Азотофіту-р під час вегетації гібрида Долорес F1 підвищує урожайність до 5,8 т/га, а 
застосування Біокомплексу-БТУ і Фітоцид-р збільшує ї ї на 46% і 82% відповідно. Досліджувані біорепарати підвищують 
врожайність гібриду Діабло F1 на 7-20 %.
К л ю ч о в і слова: урожайність, капуста брюссельська, гібрид, Біокомплекс-БТУ, Фітоцид-р, Азотофіт-р.
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УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ КАПУСТЫ БРЮССЕЛЬСКОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОПРЕПАРАТОВ
А н н о тац ия . Представлено влияние биологических препаратов на урожайность гибридов капусты брюссельской 
Диабло F1 и Долорес F1. Использовано биопрепараты: Биокомплекс-БТУ, Фитоцид-р, Азотофит-р. В период вегетации 
гибрида Долорес F1 все биопрепараты способствуют росту биометрических показателей, а именно количества 
листьев, площади листьев, массы и количества головок. Использование Азотофита-р в период вегетации гибрида 
Долорес F1 повышает урожайность до 5,8 т/га, а применение Биокомплекса-БТУ и Фитоцид-р увеличивает её на 46%  
и 82% соответственно. Исследуемые биопрепараты увеличивают урожайность гибрида Диабло F1 на 7-20 %. 
К л ю ч ев ы е  слова: урожайность, капуста брюссельская, гибрид, Биокомплекс-БТУ, Фитоцид-р, Азотофит-р.
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YIELD OF BRUSSELS SPROUTS HYBRIDS DURING APPLICATION OF BIOPREPARATIONS
A b s tra c t. This paper describes the influence o f  biopreparations on the yield o f Brussels sprouts hybrids Diablo F1 and 
Dolores F1. In the experiments we used following preparations: Biocomplex-BTU, Phytocide-R, Azotophyte-R. Analysis o f the 
results showed that all used preparations cause the growth o f biometric indicators such as the number o f leaves, lea f area, 
weight and number o f  heads, and plant height on a hybrid Dolores F1. Using Azotophyte-R during hybrid Dolores F1 growing 
increases yield to 5,8 t/ha and the use o f Biocomplex-BTU and Phytocide-R increases it by 46% and 82%, respectively. These 
preparations have significant impact in growing hybrid Diablo F1 7-20 %.
K eyw o rd s: yield, Brussels sprouts, hybrid, Biocomplex-BTU, Phytocide-R, Azotophyte-R.

П остановка  проблеми . Фундаментальні досліджен
ня та виробництво препаратів мікробного синтезу для 
сільського господарства відомі досить давно. Нині прояв
ляється підвищений інтерес до препаратів біологічного 
походження. Спостерігається зростання дослідницької 
активності.

Овочеві рослини вирізняються від інших рослин 
підвищеними вимогами до ґрунтово-кліматичних умов, 
поживного режиму ґрунту та захисту від шкодочинних 
об'єктів. Більшість з них мають слабо розвинену кореневу 
систему, високий вміст води у продуктових органах та 
низьку стійкість до факторів зовнішнього середовища. 
Разом з тим додаткове пестицидне навантаження може 
значною мірою знизити показники врожайності. Мікро
організми на відміну від хімічних препаратів допомага
ють рослині синтезувати фітогормони, фіксувати азот, а 
також переводити у доступну форму водорозчинні солі, 
мінеральні сполуки і мікроелементи. Крім цього, вони 
виконують пряму захисну дію шляхом витіснення фіто- 
патогенної мікрофлори, паразитування або конкуренції 
за субстрат [1].

Суттєвою перевагою біопрепаратів над хімічними 
похідними є можливість безперервного їх вдосконалення 
шляхом селекції штамів мікроорганізмів, проста техноло
гія виготовлення і невисока собівартість. Разом з тим, 
обґрунтування їх використання в сучасних технологіях 
вирощування продукції рослинництва потребує подаль
шого вивчення.

Капуста брюссельська (Brassica oleracea var. 
gemmifera) впродовж усього вегетаційного періоду вима
гає ретельного захисту від шкідників та хвороб [4, 5]. 
Розсадний спосіб вирощування передбачає передпосівну 
обробку насіння, замочування кореневої системи рослин 
в рекомендованих розчинах для запобігання пошкоджен
ня ґрунтовими шкідниками та хворобами; пестициди 
активно використовують впродовж вегетації для запобі
гання ураження продуктових органів грибковими і бакте
ріальними інфекціями та шкідниками [7, 8]. Останнім 
часом досить актуальним є впровадження в існуючі 
технології вирощування овочевих рослин використання 
біологічних препаратів з метою одержання екологічно 
чистої продукції.

А н а л із  о с та н н іх  д о сл ід ж ен ь . На основі проведених 
досліджень доведено позитивний вплив біопрепаратів 
на врожайність деяких польових та овочевих культур. 
Так, В. С. Юргіною описано підвищення врожайності

редьки олійної на 25-29 % в результаті обробки насіння 
біопрепаратами [6]. Дослідженнями Г. А. Воробейкова 
доведено позитивний вплив бактеріальних добрив під 
час формування врожайності льону, гороху, вівса, гірчиці 
білої [2]. За передпосівної обробки насіння капусти 
білоголової бактеріальними препаратами спостерігається 
підвищення врожайності на 30-50 % [3].

Мета до сл ід ж ен н я . Метою дослідження було вста
новлення впливу деяких біопрепаратів на показники 
біометрії та врожайність гібридів капусти брюссельської в 
умовах Лісостепу Правобережного України.

М етодика проведення  досл іду . Використано гібри
ди капусти брюссельскої Діабло F1 та Долорес F1. У до
слідженнях використовували біопрепарати Фітоцид-р, 
Біокомплекс-БТУ, Азотофіт-р, які виготовлялись на 
основі корисних бактерій та продуктів їх метаболізму. За 
контроль прийнято варіант, де біопрепарати не засто
совували. В процесі ведення досліду рослин капусти 
брюссельської обробляли двічі: після приживання роз
сади у відкритому ґрунті у фазу 4-6 листків та перед 
зав'язуванням головок. Варіанти розміщували методом 
рендомізованих блоків. Дослід закладено на дослідному 
полі кафедри плодівництва, овочівництва та технології 
зберігання і переробки сільськогосподарської продукції 
Вінницького національного аграрного університету в 
2013-2014 рр.

Результати  до сл ід ж ен н я . Аналіз проходження 
фенологічних фаз росту і розвитку рослини не виявив 
позитивного впливу біопрепаратів. У контролі спосте
рігалось раннє зав'язування головок, період від виса
джування до технічної стиглості становив 165 діб не
залежно від гібриду. Застосування біопрепарату видов
жувало проходження основних фаз росту і розвитку рос
лини на 2-5 діб. Триваліший період дозрівання продук
тового органу встановлено у гібридів Діабло F1 та Долорес 
F1 за використання Азотофіту-р, а різниця до контролю 
складала 5 діб. Одночасно, застосування Фітоциду-р 
та Біокомплексу-БТУ не різнилось періодом дозрівання 
головок відносно контролю.

У результаті застосування досліджуваних біопрепаратів 
визначено їх вплив на показники біометрії. Отримані 
величини площі листків відповідали гібридам Діабло F1 
та Долорес F1. Найбільшу площу листків встановлено 
за використання Біокомплексу-БТУ, де досліджуваний 
показник знаходився на рівні 39,4-41,7 тис. м2/га. У 
вказаному варіанті рослини характеризувались більшою



кількістю головок (табл. 1).
Одночасно, від обробки рослин Фітоцидом-р чи Азото- 

фітом-р отримано найбільшу кількість головок на рослині 
у гібриду Долорес F1

23,4-26,4 шт, а також у гібриду Діабло F1 від за
стосування Фітоциду-р. Проте, обробка рослин біопре
паратами Азотофіт-р чи Фітоцид-р сприяла у зменшенні 
маси головки у гібриду Діабло F1 на 10-12 %, а засто
сування Біокомплексу-БТУ забезпечило майже однакову 
маси головки відносно контролю. В інших варіантах вста
новлено зниження маси головки порівняно до контролю.

Обробка рослин гібриду Долорес F1 досліджуваними 
біопрепаратами під час вегетації забезпечило одержання 
однакового показника маси головки на рівні 7,8 г, що 
перевищував показник контролю на 13 %.

Урожайність гібридів капусти брюссельської, за роки 
вирощування була різною в результаті нерівномірного 
випадання опадів за вегетаційний період і залежала 
від гібриду та виду біопрепарату. В середньому, гібрид 
Долорес F1 характеризувався вищою врожайністю, де 
величина склала 4,45 т/га відносно гібриду Діабло F1. 
Більший вплив на досліджуваний показник виказували 
біопрепарати. Обробка рослин Азотофітом-р сприяла 
збільшенню загальної врожайності по гібриду Долорес 
F1 і становила 5,8 га, що перевищувала контроль більш 
ніж удвічі. Біопрепарати Біокомплекс-БТУ та Фітоцид-р 
сприяли також у підвищенні врожайності зазначеного 
гібриду, проте приріст становив лише 1,3 та 2,3 т/га від
повідно, що перевищувало контроль на 46-82 % (рис. 1).

Обробка рослин біопрепаратами під час вирощування 
гібриду Діабло F1 сприяло в отриманні загальної вро

жайності на рівні 3,9-4,7 т/га. За величиною найвищий 
її показник встановлено від застосування Біокомплек- 
су-БТУ. У зазначеному варіанті врожайність становила
4,7 т/га, прибавка до контролю склала 20 %. Дещо нижчу 
врожайність головок по зазначеному гібриду отримано 
у варіантах, де рослини оброблялись Фітоцидом-р та 
Азотофітом-р. Збільшення загального врожаю, відносно 
контролю становило 7-12 %.

Висновки.
1. Біопрепарати Азотофіт-р, Фітоцид-р та Біокомплекс- 

БТУ під час вегетації рослин гібриду Долорес F1 забез
печують збільшення кількості листків та їх площі, масу 
головки і їх кількість на рослині.

2. Обробка рослини капусти брюссельської двічі 
Азотофітом-р у період вегетації підвищує врожайність 
гібриду Долорес F1 до 5,8 т/га, а від застосування 
Біокомплексу-БТУ та Фітоциду-р врожайність підвищує
ться на 46 % та 82 % відповідно.

3. Біопрепарати Фітоцид-р, Біокомплекс-БТУ та Азо- 
тофіт-р під час вирощування гібриду Діабло F1 сприяють 
у підвищенні врожайності на 7-20 %.
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Таблиця 1
Б іом етри чн і показники  г іб р ид ів  капусти  б р ю ссе л ьськ о ї за л е ж н о  в ід  б іоп репарату

(середнє  за 2013-2014  рр.)

Г ібрид Б іоп репар ат
П лощ а листк ів , 

ти с  м 2/га
К іл ьк іс ть  головок, 

ш т/росл .
М аса о д н іє ї 
г о л о в к и ,г

Діабло Fj

Без застосування 
біопрепарату (контроль)

36,4±7,4 16,6±6,1 8,0±0,5

Фітоцид-р 37,8±7,3 21,3±3,5 7,1±1,1

Біокомплекс-БТУ 39,4±9,1 21,2±8,2 7,9±1,4

Азотофіт-р 35,5±9,1 20,7±6,3 7,3±1,7

Долорес F,

Без застосування 
біопрепарату (контроль)

28,7±5,5 14,1±3,7 6,9±0,9

Фітоцид-р 38,3±7,6 23,4±7,0 7,8±1,1

Біокомплекс-БТУ 41,7±11,6 18,6±8,5 7,8±2,4

Азотофіт-р 40,3±8,9 26,4±8,9 7,8±2,2

8 -і------------------------------------------------------------ ?тЄ

2013 р. 
НІР: 0,4

2014 р. 
НІР: 1,1

Середнє

□Діабло F1 (контроль) □  Діабло + Фітоцид □  Діабло F1 + Біокомплекс

□Діабло F1 + Азотофіт □Долорес Б1 (контроль) □Долорес F1 + Фітоцид

□Долорес F1 + Біокомплекс □Долорес + Азотофіт

Рис. 1. У р о ж а й н іс т ь  г іб р ид ів  капусти  б р ю ссе л ьськ о ї за л е ж н о  в ід  за сто сован о го  б іоп репарату
в 2013-2014  рр., т / га
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