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Постановка проблеми. Жорсткі економічні
умови на початку нового століття змусили більшість
виробників овочевої продукції шукати шляхи зменшення собівартості овочевої продукції без утрати
якості продукції. Упровадження у виробництво
більш сучасних технологій, котрі реально економлять виробничі витрати, є головним завданням сьогодення для переважної більшості аграріїв. Досить
вибагливими до умов зволоження є всі представники родини пасльонових. Не винятком із цього
правила є й вирощування баклажанів в умовах відкритого ґрунту. Зрошення позитивно впливає на
якість плодів баклажанів, підвищуючи їх товарність
і середню вагу. Також особливістю баклажана є те,
що в період цвітіння у спекотну погоду обов'язково
необхідно робити освіжаючі поливи, щоб створити
підвищену відносну вологість повітря (за низької
вологості повітря квітки опадають). Заходи захисту
баклажанів від хвороб і шкідників такі самі, як і для
помідорів [1, с. 15; 2, с. 170]
Отримання високих та сталих урожаїв залежить
від умов його вологозабезпечення. Найгостріше
нестача вологі відзначається в період масового
плодоутворення, коли вологість ґрунту необхідно
підтримувати на рівні не нижче 75–80% НВ. Баклажани, так само як і інші представники родини, є
досить вимогливими і до поживного режиму ґрунту,
вони одразу реагують на нестачу елементів живлення [3, с. 27].
Згідно з останніми прогнозами гідрометеорологів, середні температури на території Кропивниччини підвищуються досить стрімкими темпами,
ніж у цілому на планеті. Останні спостереження
показали, що інтенсивність процесу становить

приблизно +0,9 градусів за кожні 10 років, і процес постійно прискорюється. За останні роки зона
Північного Степу поширює свій вплив на райони,
які ще кілька років тому відносилися до Південного
Лісостепу. В умовах ризикованого землеробства
опинилася значна частина сільгоспвиробників
області. Вирішити дану проблему можливо шляхом застосування різноманітних систем крапельного зрошення [4, с. 80].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У примхливих умовах сьогодення зростаючий дефіцит якісної прісної води, здорожчання енергоносіїв,
погіршення екологічного стану зрошуваних земель
актуальними стають розроблення й упровадження
ресурсо- і енергоощадних, екологічно безпечних
технологій. Водночас виробники овочевої продукції у різноманітних системах крапельного зрошення
використовують водопровідну воду, воду зі свердловин, ставків та річок [5, с. 64].
Вирощування екологічно безпечної овочевої
продукції неможливе без застосування мікробіологічних препаратів, котрі здатні не лише активізувати
процеси накопичення азоту або мінералізувати біогенні фосфати, а й продукувати низку фізіологічно
активних речовин, поліпшувати мінеральне живлення та пригнічувати, а в деяких випадках цілковито унеможливлювати розвиток патогенної мікрофлори [6, с. 75].
Мета статті. Порівняння впливу різних типів
мікробіологічних препаратів на продуктивність ранньостиглих сортів баклажана під час застосування
ін’єкційного краплинного зрошення. Для досягнення
мети роботи необхідно провести оцінювання якості
плодів баклажана:
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1) без використання ЕМ-препаратів;
2) фертигація ЕМ Агро+ЕМ 3;
3) позакореневе підживлення препаратами
ЕМ Агро + ЕМ 3. Схемою досліду передбачалося
вивчення ефективності різних способів внесення
мікробіологічних препаратів ЕМ (Фактор А), ранньостиглих сортів (Фактор В) в умовах ін’єкційного крапельного зрошення. ЕМ-препарати застосовували
у кілька прийомів: 1) обробляли насіння ЕМ Агро +
ЕМ 5М перед сівбою в пропорції 1:50 (5 мл ЕМ Агро
та 5 мл ЕМ 5М на 0,5 л води) для зміцнення та
захисту від шкідників кореневої системи розсади
перед висаджуванням у ґрунт у співвідношенні
1:100 (50 мл ЕМ Агро та 50 мл ЕМ 3 на 10 л води);
2) вносили ЕМ-препарати під корінь за допомогою
системи ін’єкційного крапельного зрошення у фазу
2–4 справжніх листків, а потім через кожні 10 днів
у співвідношенні 1:50 (50 мл ЕМ Агро та 50 мл
ЕМ 3 на 5 л води); 3) обробка рослин баклажана по
листу передбачала внесення ЕМ-препаратів у співвідношенні 1:25 (50 мл ЕМ Агро та 50 мл ЕМ 5М
на 2,5 л води) в орфо метр період від 5–7 листків
до початку зав’язування плодів. У дослідах використовували сорти баклажана Айсберг, Анет та Гагат, які
придатні для механізованого збирання, транспортування, переробки і реалізації у свіжому вигляді.
Попередником баклажана в польових дослідах
була фацелія орфо метри, котру скошували до цвітіння та проводили дворазове дискування стерні
агрегатом АГД-1,0 на глибину 8–12 см. Потім проводили основний обробіток ґрунту згідно зі схемою
дослідів. Застосовували оранку на глибину 20–30 см
плугом ПЛН-2-35 та розпушування на глибину
20–30 см за допомогою агрегату ГРП-2,3. Перед
висадкою розсади проводили суцільне внесення
ЕМ Агро з подальшою культивацією. Подачу зрошуваної води на дослідні ділянки проводили шляхом монтажу системи ін’єкційного краплинного зрошення. Передполивну вологість ґрунту підтримували
на рекомендованому рівні (75–85–70% НВ) залежно

від фази росту та розвитку культури (цвітіння – плодоутворення – дозрівання) нормою до 150 м3/га.
Контроль вологості ґрунту здійснювався за допомогою тензіометра Aquameter eco ts 20. Збирання
баклажанів починали за дозрівання 75–80% плодів.
Матеріали і методика дослідження. Польові
дослідження були проведені згідно з вимогами
«Методики дослідної справи в овочівництві і
баштанництві» [7, с. 54] упродовж 2019–2020 рр. на
вегетативному комплексі кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного
технічного університету.
Результати досліджень. Урожайність будь-якої
овочевої культури від спадкових ознак культури проявляється через фотосинтетичну діяльність рослини, з одного боку, та умов вирощування – з іншого
[8, с. 40]. Дослідженнями, проведеними нами, встановлено, що всі використані в досліді ЕМ-препарати
виявляли позитивний вплив на ростові процеси в
рослинах баклажана (табл. 1).
Суттєвий приріст листкової поверхні відзначено
у варіантах із застосуванням ЕМ Агро + ЕМ 3 ми
спостерігали на початку цвітіння, за кореневого
внесення препаратів. Причому досить суттєвий
приріст – 1,36–1,54 м2 відповідно (0,78–0,9 м2 на
контролі), що становить 57,3–58,4%. У варіантах
із застосуванням позакореневого внесення препаратів показники площі листкової поверхні були
дещо більшими і знаходилися в межах 61,9–68,2%.
Під час масового плодоношення високі аналогічні показники виявилися у варіантах із застосуванням
системи
ін’єкційного
краплинного
зрошення – 1,73–1,84 м2, котрі перевищували контрольний показник на 57,8– 65,2%. За позакореневого
внесення ЕМ-препаратів площа листкової поверхні
та діаметр стебла ненабагато перевищували контрольні варіанти. Однак варто зазначити, що обробка
кореневої системи розсади перед висаджуванням
у ґрунт для її зміцнення та захисту від шкідників
сприяла підвищенню активності ростових про-

Таблиця 1 – Вплив ЕМ-препаратів на формування орфометричних показників
баклажана (середнє за 2019–2020 рр.)
Сорт баклажана
Айсберг
Анет
Гагат
НІР 05
Айсберг
Анет
Гагат
НІР 05
Айсберг
Анет
Гагат
НІР 05

36

Площа листкової поверхні, м2
початок масового цвітіння
масове плодоношення
Контроль (без внесення препаратів)
0,78
1,0
0,9
1,1
0,79
1,2
0,07
0,04
Фертигація
1,4
1,82
1,36
1,73
1,54
1,84
0,11
0,13
Позакореневе живлення
1,26
1,62
1,18
1,54
1,32
1,86
0,09
0,1

Діаметр стебла, см
0,85±0,02
0,86±0,02
0,86±0,02
0,05
1,1±0,02
1,09±0,02
1,11±0,02
0,15
0,93±0,02
0,95±0,02
0,96±0,02
0,12

Меліорація, землеробство, рослинництво
цесів та зменшенню стресу у баклажана. Завдяки
цьому досить суттєвий приріст листкової поверхні
на початку цвітіння отримано після застосуванням
ЕМ Агро + ЕМ 3 і крапельного зрошення – 1,54 м2 для
сорту Гагат, водночас на контрольних ділянках цей
показник становив 0,79 м2. У фазу масового плодоношення усі досліджувані препарати забезпечили
істотне перевищення показників контрольного варіанта (1,0–1,2 м2). Площі листкової поверхні знаходилися в межах 1,54–1,86 м2 за позакореневого внесення препаратів та 1,73–1,84 м2 – за використання
фертигації. Тим самим можна відзначити, що у фазу
масового плодоношення відбувалося збільшення
площі асиміляційної поверхні листків. Водночас
різниці у діаметрі стебла не істотно відрізнялися по
всіх варіантах внесення ЕМ-препаратів для досліджуваних сортів баклажана. Тим не менше було
встановлено, що за кореневого живлення діяльність
ЕМ-препаратів зростала.
Однією з найважливіших характеристик, котра
характеризує впровадження будь-якої системи
удобрення, є врожайність культури [9, с. 76]. Вона
є головним критерієм, що визначає ефективність
тих чи інших елементів технології вирощування
культури і та характеризує ефективність технології
у цілому [10, с. 12; 11, с. 52].

Протягом періоду досліджень впливу ЕМ-препаратів на вирощування ранньостиглих сортів баклажана середньорічна амплітуда врожайності плодів
на контрольних ділянках становила 19,3–21,0 т/га.
А за застосування ЕМ Агро + ЕМ 5М та ін’єкційного
крапельного зрошення була більшою на 76,3–78,0%,
а для третього варіанта – 80,1–80,7%.
Максимальну врожайність баклажана від взаємодії факторів у досліді отримано на другому варіанті в поєднанні з фертигацією – 25,3–26,9 т/га, прибавка до контрольного варіанту – від 4,0 до 6,5 т/га
для другого варіанта та від 4,6 до 5,2 т/га – для третього (табл. 2)
За застосування ЕМ Агро + ЕМ 3 урожайність
баклажана була більшою за контроль на 69,5–70,4%,
а для третього варіанта – на 78,9–79,4%.
Максимальну врожайність досліджуваних сортів баклажана від взаємодії факторів у досліді
отримано на другому варіанті за внесення
ЕМ Агро + ЕМ 3 – 27,4–30,2 т/га, прибавка до контрольного варіанта – від 8,1 до 10,1 т/га для другого
варіанта та від 5,0 до 5,8 т/га – для третього.
Після проведення дисперсійного аналізу необхідно відзначити, що найбільший вплив на врожайність баклажана сортів Айсберг, Анет та Гагат
у досліді мав фактор внесених ЕМ-препаратів за

Таблиця 2 – Урожайність баклажанів залежно від досліджуваних факторів, т/га (2019–2020 рр.)
Сорт
Айсберг
Анет
Гагат
Айсберг
Анет
Гагат

без внесення

± до контролю

19,3±0,4
20,0±0,4
21,0±0,4

–
–
–

19,3±0,4
20,0±0,4
21,0±0,4

Урожайність, т/га
фертигація
± до контролю
ЕМ Агро + ЕМ 5 М
25,3±0,4
4,0
26,5±0,4
6,5
26,9±0,4
5,9

по листу

± до контролю

23,9±0,4
25,4±0,4
26,2±0,4

4,6
5,4
5,2

ЕМ Агро + ЕМ 3
–
27,4±0,4
8,1
24,3±0,4
–
29,9±0,4
9,9
25,8±0,4
–
30,2±0,4
10,1
26,6±0,4
НІР05 т/га : А=0,25-0,27; В=0,31-0,33; АВ =0,13-0,17

5,0
5,8
5,6

Таблиця 3 – Економічна ефективність вирощування баклажана
Показники
Урожайність, ц/га
Чистий прибуток з 1 га, грн
Собівартість 1 ц продукції, грн
Рівень рентабельності, %
Урожайність, ц/га
Чистий прибуток з 1 га, грн
Собівартість 1 ц продукції, грн
Рівень рентабельності, %
Урожайність, ц/га
Чистий прибуток з 1 га, грн
Собівартість 1 ц продукції, грн
Рівень рентабельності, %

Айсберг
Без внесення
19,3
380,2
58,2
237,6
Позакореневе внесення
25,3
415,8
50,4
240,1
Фертигація
27,4
433,4
49,7
260,7

Сорти баклажана
Анет

Гагат

20,0
385,4
57,1
238,5

21,0
396,1
56,5
239,2

26,5
418,1
50,1
244,6

26,9
419,3
49,8
246,8

29,9
441,2
45,2
262,3

30,2
444,0
45,1
263,1
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допомогою фертигації, причому позакореневий спосіб внесення препаратів має дещо меншу врожайність порівняно з фертигацією.
Із головних факторів досліду найбільший вплив
на формування врожаю належить нормі внесених
препарату (79,1%). На другому місці – сорт баклажана (15,5%), взаємодія даних факторів впливає на
врожайність на 2,2%. Отже, на 97,8% урожай баклажана залежав від цих двох факторів.
Чистий прибуток і рентабельність технології
вирощування ранньостиглих сортів баклажана із
застосуванням ін’єкційного крапельного зрошення
та способу кореневого внесення препаратів за
допомогою фертигації зростали. Чистий прибуток
залежно від варіанту становив 380,2‑444,0 грн/га,
а рівень рентабельності – 237,6–263,1% (табл. 3).
Аналізуючи показники економічної ефективності варіантів дослідження, необхідно зазначити,
що максимальний прибуток (444,0 грн/га) отримано за фертигації та комплексного застосування
мікробіологічних препаратів. Окрім того, на цьому
ж варіанті зафіксовано найвищій рівень рентабельності – 263,1%.
На тлі абсолютного контролю найкращі економічні показники: прибуток – 396,1 грн/га; рівень
рентабельності – 239,2%; собівартість продукції –
56,5 грн/ц та врожайність – 21,0 ц/га одержано для
сорту Гагат. Вирощування баклажана із застосуванням ЕМ-препаратів за обробки по листу та кореневого внесення призводило до збільшення врожайності та економічної ефективності виробництва
(табл. 3).
За вирощування баклажана сортів Айсберг
та Анет найкращі економічні показники одержано
також за кореневого підживлення із застосуванням
ЕМ Агро + ЕМ 3. Одержано прибуток – 433,4 та
441,2 грн/га, рівень рентабельності – 260,7% та
263,1%; собівартість продукції – 49,7 та 45,2 грн/ц;
урожайність – 27,4 та 29,9 ц/га відповідно. Обробка
баклажана ЕМ-препаратами по листу займає
проміжне положення між контролем (без обробки)
та фертигацією.
Висновки. Аналіз статистичних даних експерименту показав, що найбільшу врожайність усіх
досліджуваних ранньостиглих сортів баклажана
забезпечив варіант із роздільного кореневого внесення мікробіологічних препаратів ЕМ Агро та
ЕМ 3 за допомогою систем ін’єкційного крапельного
зрошення.
Розрахунки економічної ефективності показали,
що найнижчу собівартість (45,1–49,7 грн/ц) можна
отримати за кореневої обробки ЕМ-препаратами
ранньостиглих сортів баклажана, максимальні
показники чистого прибутку (433,4–444,0 грн/га)
та рівня рентабельності (260,7–263,1%) забезпечив варіант кореневого внесення мікробіологічних
препаратів ЕМ Агро та ЕМ 3 за допомогою систем
ін’єкційного крапельного зрошення
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Постановка проблеми. Однією з найбільш
актуальних проблем сучасного овочівництва є розширення асортименту вирощуваних культур. При
цьому акцент робиться на можливості їх використання у дієтичному й оздоровчому харчуванні,
оскільки вони є основним джерелом вуглеводів,
вітамінів, ефірних олій, мінеральних солей, фітонцидів і харчових волокон, необхідних для нормального функціонування живого організму.
В останні роки йде активна інтродукція нових
для нашої країни, але досить популярних за кордоном зеленних культур, які привертають увагу своєю
пластичністю, високою врожайністю і значним коефіцієнтом рентабельності. Економічний інтерес до
виробництва зелені зріс через високу популярність
готових до вживання салатів-міксів, так званих
«овочів четвертого покоління» – комерційного продукту, що забезпечує збереження свіжості і товарних характеристик листків, подовжує термін їх зберігання і доступність на ринку [1].

Однією з перспективних малопоширених зеленних культур, що можна використовувати у салатах-міксах, є дворядник тонколистий (Diplotaxis
tenuifolia L.). В овочівництві дворядник тонколистий
часто називають рукола, аругула, дикий рокет [2].
У промислових масштабах цю культуру вирощують по всьому світу: у США, Великобританії, Італії,
Іспанії, Марокко, Ізраїлі, Індії, Австралії [3]. Проте
в Україні вирощування дворядника тонколистого
обмежене через відсутність достатнього вибору
сортів і науково обґрунтованих технологій вирощування у закритому ґрунті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дворядник тонколистий – культура багата макро- і
мікроелементами, є важливим джерелом біогенного
йоду та відповідає за нормальне функціонування
щитовидної залози, що підтримує гормональний
баланс, необхідний для роботи мозку і підтримання
імунітету людини [4]. За норми споживання йоду
(згідно з рекомендаціями ВООЗ) для дітей від 50 до
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