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нув на 29%. 
Висновок. Обробка основи пагонів маточних рослин 

вегетативно-розмножуваної підщепи 54-118 10% роз-
чином КАНО сприяє покращенню параметрів надземної 
частини і листкової поверхні з максимальними значен-
нями за норми витрати 2,0 мл/л. Зі збільшенням норми в 
інтервалі 0,5...2,0 мл/л показники зростають, а за норми 
2,5 мл/л істотно менші,що описується рівняннями регре-
сії виду y = а + Ьх - сх2 (r|yx = 0,83...0,88). 

На зміну висоти, облистяності й асиміляційної поверхні 
рослин суттєво впливають особливості сезону вирощування 
(дія чинника 66-82%), а діаметр стовбура та площа листя 
змінюються переважно під дією КАНО (49-62%). 
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ГРУНТУ МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ ^РК) 

Анотація. Розглянуто результати дослідження продуктивності дерев та якості плодів груші сорту Основ'янська 
на підщепі айві А на темно-сірому опідзоленому ґрунті в Правобережному Лісостепу, залежно від застосування 
позакореневого підживлення азотом і комплексним добривом DripFert з різним вмістом N, Р205, К20 та мікроелементами 
на фоні оптимального забезпечення ґрунту основними макроелементами (NPK). Таке удобрення й підживлення сприяло 
підвищенню врожайності на 64 % без істотних змін товарності плодів. 
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PRODUCTIVITY OF OSNOVIANSKA PEAR VARIETY AFTER FOLIAR FEEDING WITH OPTIMAL SOIL 
SUPPLY WITH MACRONUTRIENTS (NPK) 
Abstract. Study results on the productivity of trees and fruit quality of Osnovianska pear variety on the rootstock of A quince 
on the dark gray ashed soil in the Right-bank Forest Steppe are shown, depending on the application of foliar feeding with 
nitrogen and DripFert complex fertilizer with different content of N, P2O5, K2O and microelements with optimal soil supply 
with macronutrients (NPK). Such fertilization and feeding helps to increase yields by 64% without significant changes in fruit 
marketability. 
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Постановка проблеми. Насадження груші за інтен-
сифікації вирощування потребують уточнення системи 
удобрення порівняно з рекомендованою для них такою 
як і в насадженнях яблуні. Це тому, що за біологічними 
особливостями груша помітно різниться від яблуні. Вона 
більш теплолюбна, менш зимостійка, більш вимоглива до 
забезпечення калійним живленням, особливо в другій 
половині вегетаційного періоду, дещо відрізняється 
реагуванням на реакцію ґрунтового середовища. Зі знач-
ним збільшенням її продуктивності в інтенсивних насад-
женнях зазначені та інші відмінності проявляються силь-
ніше. Тому настає потреба в корегуванні мінерального 
живлення дерев удобренням і підживленням [1, 2]. 

Застосування позакореневих підживлень азотом та 
мікроелементами на фоні оптимізованого ґрунтового 
удобрення дозволяє здійснювати диференційоване жив-
лення рослин на різних фазах та стадіях їхнього росту 
і розвитку й таким чином керувати процесом утворення 
врожаю. Оптимальне засвоєння всіх необхідних поживних 
речовин сприяє активізації як ростових процесів так, і 
формуванню репродуктивних органів. За ступенем впливу 
на ці процеси таке удобрення подібне до формування й 
обрізування крон, хімічного проріджування зав'язі чи 
підбору сортопідщепного комбінування [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комп-
лексна оптимізована система удобрення є одним з важ-
ливих чинників, що впливає на кількість і якість плодів. 
Це потужний технологічний захід, що проводиться на 
основі використання широкого асортименту традиційних 
однокомпонентних та нових комплексних добрив [4]. 
Позакореневе застосування добрив забезпечує опера-
тивне коригування мінерального живлення дерев за 
фенофазами їхнього росту й плодоношення впродовж 
вегетаційного періоду. Воно позитивно впливає на ріст, 
плодоношення та товарність плодів, а саме збільшується 
середня маса, підвищується вміст кальцію у плодах, збіль-
шується щільність покривних тканин і м'якушу, що сприяє 
кращій їх збереженості. Нестача певних елементів живлен-
ня у відповідних фазах зумовлює недоотримання врожаю. 
При цьому позакореневе підживлення є найбільш ефек-

тивним за оптимального ґрунтового удобрення [5-7]. 
Мета дослідження. Метою дослідження є забезпе-

чення стабільно високої врожайності та якості плодів у 
насаджені груші сорту Онов'янська за підтримання рівно-
ваги між ростом і плодоношенням застосуванням позако-
реневого підживлення азотом і комплексним добривом 
DripFert з різним вмістом N Р205, К20 та мікроелементів на 
фоні оптимального забезпечення ґрунту основними макро-
елементами ^РК). 

Методика дослідження. Дослідження проводили в 
грушевому саду Уманського національного університету 
садівництва зі схемою розміщення дерев груші сорту 
Основ'янська на вегетативній підщепі айві А 5х3 м. 
Ґрунт дослідної ділянки темно-сірий опідзолений важко-
суглинковий з вмістом гумусу в шарах 0-20 і 20-40 см, 
відповідно, 3,5 і 3,2 %, азоту (за нітріфікаційною здатністю 
при 14-добовому компостуванні) - 15,5 і 17,4 мг/кг, Р2О5 

і К2О (за методом Егнера-Ріма-Домінго) - 164,0 і 68,0 та 
293,0 і 206,0 мг/кг ґрунту, рН ґрунту - 6,4 і 6,6. Схема 
досліду включає варіанти з позакореневим підживлен-
ням карбамідом (0,5 % розчин) і комплексним добривом 
DripFert з різним вмістом N Р205, К20 та мікроелементів. 
Перше обприскування карбамідом проводили через 10 діб 
після цвітіння, наступні два з інтервалом 10-14 діб. Водо-
розчинне добриво DripFert вносили у фази: розпускання 
бруньок (18-18-18 +МЕ), рожевий бутон (18-18-18+ МЕ і 
13-40-13+МЕ), ріст плодів (18-18-18+ МЕ, 13-40-13+МЕ 
і 5-15-40+МЕ). Витрата робочої рідини з розрахунку 
1000 л/га. 

Основні результати дослідження. Аналіз резуль-
татів дослідження впливу позакореневого підживлення 
на навантаження дерев плодами свідчить (табл. 1), що 
всередньому за 2015-2016 рр. найбільше їх було при 
підживленні добривом DripFert 18-18-18+МЕ - 114 шт/де-
рево, що істотно більше від показників у всіх інших варіан-
тах досліду. Найвища частка зав'язуваності плодів була 
в цьому ж та варіанті виробничого контролю (карбамід 
0,5 %), відповідно, 13,7 та 13,0 %. Це перевищення було 
істотним порівняно з показником абсолютного контролю. 
Застосування добрива DripFert у варіантах з додаванням 

Таблиця 1 
Плодоношення дерев груші сорту Основ'янська залежно від позакореневого підживлення, 

2015-2016 рр. 

Варіант удобрення Навантаження дерев 
плодами, шт/дерево 

Зав'язуваність 
плодів, % 

Урожайність, 
т/га 

Вода (контроль) 64 9,5 8,9 

Карбамід 0,5 % 
(виробничий контроль) 100 13,0 12,7 

DripFert 18-18-18+МЕ 114 13,7 14,6 

DripFert 18-18-18+МЕ + 
DripFert 13-40-13+МЕ 86 8,4 11,4 

DripFert 18-18-18+МЕ + 
DripFert 13-40-13+МЕ + 
DripFert 5-15-40+МЕ 

98 7,2 12,4 

Н І Р 0 5 9 0,7 1,2 
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Таблиця 2 
Якість плодів груші сорту Основ'янська залежно від позакореневого підживлення, 2015-2016 рр. 

Варіант удобрення 
Середня маса плоду Сумарний вихід плодів вищого 

і першого товарного сорту 
Варіант удобрення 

г до контролю, ± г % до контролю, ± % 

Вода (контроль) 192,5 - 86,0 

Карбамід 0,5 % 
(виробничий контроль) 190,0 -2,5 86,6 +0,6 

DripFert 18-18-18+МЕ 191,7 +0,8 87,8 + 1,8 

DripFert 18-18-18+МЕ + 
DripFert 13-40-13+МЕ 198,3 + 5,8 87,7 + 1,7 

DripFert 18-18-18+МЕ + 
DripFert 13-40-13+МЕ + 
DripFert 5-15-40+МЕ 

189,2 -3,3 87,8 + 1,8 

Н І Р 0 5 7,6 - 5,3 -

до препарату з однаковим співвідношенням NPK - 18:18: 
18 ще інших препаратів з підвищеним умістом Р2О5 - 40 % 
та К2О - 40% і заниженим умістом N, відповідно, 13 і 5 % 
теж сприяло істотному збільшенню кількості плодів, але в 
меншій мірі, ніж у зазначених двох варіантах. 

Середня врожайність груші за роки досліджень змі-
нювалася в межах 8,9-14,6 т/га і найбільшою була у 
варіанті DripFert 18-18-18+МЕ та істотно перевищувала 
показники контрольних варіантів, відповідно, на 5,7 та 
1,9 т/га. В інших варіантах з внесенням добрива DripFert 
урожайність теж була істотно вищою порівняно з контро-
лем, де дерева обробляли лише водою, але істотно ниж-
чою порівняно з DripFert 18-18-18+МЕ. 

Середня маса плодів груші сорту Основ'янська зна-
чно залежала від навантаження ними дерев, що також зу-
мовлювалось рівнем мінерального живлення за удобрен-
ня й підживлення. Найбільшою вона була за підживлення 
добривом DripFert 18-18-18+МЕ + DripFert 13-40-13+МЕ 
а також у контрольному варіанті, що зумовлювалось мен-
шим навантаженням дерев плодами і, відповідно, збіль-
шенням маси плоду (табл. 2). 

Аналіз показників товарної якості свідчить, що плоди 
вищого і першого товарних сортів складали більшу час-
тину отриманого врожаю. Середній вихід їх за піджив-
лення добривом DripFert дещо перевищував показники 
контрольних варіантів, але не істотно за порівняно не-
високої врожайності у незрошуваному саду, де найбільш 
обмежувальним фактором продуктивності рослин за не-
стійкого природного зволоження є дефіцит вологозабез-
печення. 
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