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Постановка проблеми. Найефективнішим за-

собом інтенсифікації сільськогосподарського виро-
бництва є сорт і насіння. Багаторічні дослідження 
показують, що лише за рахунок сорту можна дося-
гти збільшення урожаю на 20-30%. Це є вагомим 
важелем впливу на стабілізацію виробництва та 
підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур [1]. 

Томат – одна з найпопулярніших овочевих ку-
льтур, яка становить майже третину валового 
збору овочів. Завдяки поживній цінності, високій 
врожайності, смаковим якостям та універсальності 
використання томат поширений в усіх регіонах і 
вирощується як у відкритому, так і у захищеному 
ґрунті [2]. Тому на цьому етапі актуальні розробка і 
впровадження сучасних технологій вирощування 
насіння, що дозволить збільшити врожай і покра-
щити якість насіння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Українські вчені наголошують, що необхідно на-
давати пріоритети вітчизняним сортам і гібридам 
з метою доведення їх частки у Реєстрі сортів 
рослин до 50% [3]. Основний спосіб вирощування 
насіння помідора – розсадний, у південних райо-
нах широко практикують і безрозсадний. Техноло-
гія вирощування насіння значною мірою залежить 
від особливостей сорту, способу зрошення, наяв-
ності сільськогосподарської техніки для догляду 
за рослинами та збирання врожаю [4]. В Інституті 
зрошуваного землеробства НААН (Херсонська 
обл.) у 2008–2010 рр. були проведені досліджен-
ня з удосконалення безрозсадної технології ви-
рощування насіння сортів томата промислового 
типу, придатних до механізованого збирання 
плодів. У середньому за роки досліджень урожай-
ність насіння томата сорту Наддніпрянський-1 за 
схеми посіву 90+50 см складала 99,9 кг/га; за 
схеми 160+50 см – 105,5 кг/га. Найбільша вро-
жайність насіння 115,4 кг/га відзначена за схеми 
160+50 см і густоти рослин 60 тис. шт./га, підви-
щення над контролем становить 22,9 кг/га 
(24,8%). Вихід насіння з 1 т плодів у варіантах 
досліду коливалося в межах 2,2–2,5 кг/т [5]. Дос-
лідження болгарських вчених свідчать, що вихід 
насіння (кількість і маса) з одного плоду істотно 
залежить від характеристики сорту. У сортозраз-
ків з масою плоду 48,2–60,4 г вихід насіння стано-
вив 2,5–3,1 кг/т, у крупноплідних (104–168 г) – 
3,2–3,4 кг/т. За результатами досліджень встано-
влено прямопозитивний функціональний кореля-
ційний зв’язок між цими показниками, коефіцієнт 
кореляції для сортів становив r=0,83, для гібри-

дів – 0,84 [6]. Багато вчених вважають, що опти-
мальна система живлення рослин має значний 
вплив на врожайність плодів і насіння томата 
[7-9]. Вивченням впливу мікроелементів на вро-
жайність насіння займалися закордонні вчені: 
Chakradhar Patra, Laxmi Priya Sahoo, Supriya Das 
та Anuj Kumar Rai. Результати досліджень свід-
чать, що на контрольному варіанті врожайність 
насіння становить 150,74 кг/т, за обприскування 
рослин томата сульфатом марганцю – 
173,08 кг/га, бором – 193,35 кг/га, за обробки 
ZnSO4 – 206,72 кг/га [8]. Дослідження позакорене-
вого підживлення мікроелементами показали, що 
обприскування листової поверхні рослин розчи-
нами бору та цинку збільшують відсоток 
зав’язування плодів на китиці, урожайність плодів 
і насіннєву продуктивність. Урожайність насіння 
на контролі складала 300,74 кг/га. Найбільшу 
врожайність насіння 445,54 кг/га отримано за 
обприскування B100Zn100. Інші комбінації бору та 
цинку збільшили врожайність насіння на 
5,4-27,4% [9]. 

Мета досліджень – встановити вплив сорту та 
технологічних прийомів вирощування на форму-
вання врожайність насіння томата за краплинного 
зрошення. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі-
дження проводили на дослідному полі лаборато-
рії овочівництва Інституту зрошуваного земле-
робства НААН. Ґрунт дослідної ділянки темно-
каштановий слабо солонцюватий середньосугли-
нковий. В орному шарі вміст гумусу становив 
2,14%, загального азоту – 2,24%, рухомого фос-
фору й обмінного калію відповідно – 62 і 323 мг/кг 
ґрунту. У метровому шарі ґрунту найменша воло-
гоємність (НВ) 21,3%, вологість в’янення (ВВ) – 
9,5% від маси сухого ґрунту, щільність будови – 
1,41 г/см3, рН водної витяжки орного шару ґрунту 
дорівнює 7,2. Агротехніка в досліді є загальноп-
рийнятою для умов зрошення півдня України за 
винятком елементів технології, що вивчалися. 
Дослідження проводили шляхом закладення 
польового досліду за схемою: фактор А – сорт 
томата: «Легінь», «Ювілейний»; фактор В – схема 
посіву: 100+50 см, 150 см; фактор С – удобрення 
рослин: 1) без добрив (контроль); 2) розрахункова 
доза мінеральних добрив; 3) розрахункова доза 
добрив і листкове підживлення препаратом План-
тафол; 4) розрахункова доза добрив і Біопро-
ферм; 5) розрахункова добрив, Біопроферм і 
Плантафол. Розрахункову дозу N219P102K40 доб-
рив визначали на запланований урожай 80 т/га. 
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Біопроферм – органічне добриво, в одній тонні 
якого міститься 10–15 кг д.р. азоту, фосфору – 9–
14 кг д.р., калію – 6–10 кг д.р., кальцію – 10–30 кг 
д.р. Внесення Біопроферму на дослідних ділянках 
проводили із розрахунку 6 т/га. Позакореневе 
підживлення препаратом Плантафол проводили 
чотири рази за вегетацію: перше – Плантафол 
N10P54K10, наступні три – Плантафол N20P20K20. 
Досліди закладали з сортами томата селекції 
Інституту зрошуваного землеробства НААН. Сорт 
«Легінь» занесений до Реєстру сортів рослин, 
«Ювілейний» проходить державне сортовипробу-
вання. Під час закладання досліду і виконання 
супутніх досліджень керувалися загальноприйня-

тими методичними рекомендаціями в овочівницт-
ві та баштанництві [10; 11]. Проводячи дослі-
дження, використовували комплекс методів, а 
саме: польовий, лабораторний, вимірювально-
розрахунковий, порівняльний, математично-
статистичний аналіз. 

Результати досліджень. У завдання наших 
досліджень входило визначення структурних еле-
ментів урожайності насіння: вихід насіння з однієї 
рослини, з однієї тонни плодів томата. Досліджен-
ня показали, що у середньому за 2016–2018 рр. 
вихід насіння з однієї рослини томата сорту «Ле-
гінь» становить 1,47–6,17 г, сорту «Ювілейний» – 
1,68–5,52 г (табл. 1). 

Таблиця 1 – Вихід насіння з однієї рослини томата залежно від схеми посіву 
та удобрення, 2016–2018 рр. 

№ 
з/п С

ор
т 

(ф
ак

то
р 

А)
 

С
хе

м
а 

по
сі

ву
 

(ф
ак

то
р 

В)
 

Удобрення (фактор С) 
Вихід насіння із плодів однієї рос-

лини, г 

2016 2017 2018 2016–
2018 

1 

«Л
ег

ін
ь»

 10
0+

50
 с

м 

без добрив (контроль) 1,36 1,36 1,68 1,47 
2 мінеральні добрива 3,87 3,63 3,42 3,64 
3 мінеральні добрива + Плантафол 4,23 4,21 3,51 3,98 

4 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 3,85 4,12 4,32 4,10 

5 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 4,96 4,81 4,76 4,84 

6 

15
0 

см
 

без добрив (контроль) 1,87 1,72 2,01 1,87 
7 мінеральні добрива 5,63 4,94 3,32 4,63 
8 мінеральні добрива + Плантафол 6,11 5,72 4,87 5,57 

9 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 5,84 5,21 5,02 5,36 

10 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 6,80 6,39 5,30 6,17 

11 

«Ю
ві

ле
йн

ий
» 

10
0+

50
 с

м 

без добрив (контроль) 1,48 1,36 2,19 1,68 
12 мінеральні добрива 3,95 3,62 3,33 3,63 
13 мінеральні добрива + Плантафол 4,44 3,34 3,92 3,90 

14 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 4,08 3,99 4,06 4,04 

15 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 4,89 4,35 3,91 4,38 

16 

15
0 

см
 

без добрив (контроль) 2,05 1,55 1,92 1,84 
17 мінеральні добрива 4,78 5,22 3,14 4,38 
18 мінеральні добрива + Плантафол 5,48 5,60 3,72 4,93 

19 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 5,18 5,51 4,24 4,98 

20 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 5,94 6,17 4,45 5,52 

НІР05 часткових відмінностей за фактором А  0,53 0,81 1,17 0,44 
НІР05 часткових відмінностей за фактором В  0,50 0,49 0,48 0,23 
НІР05 часткових відмінностей за фактором С  3,26 3,26 3,26 0,25 

НІР05 істотності головних ефектів за фактором А  0,17 0,26 0,37 0,14 
НІР05 істотності головних ефектів за фактором В  0,16 0,16 0,15 0,07 
НІР05 істотності головних ефектів за фактором С  0,18 0,16 0,26 0,12 

 
Аналіз отриманих даних показав, що у серед-

ньому за дослідом вихід насіння з однієї рослини 
томата сорту «Легінь» становить 4,16 г, сорту 
«Ювілейний» – 3,93 г при НІР05=0,14. За широко-
рядної схеми посіву 150 см продуктивність однієї 
рослини була більшою на 0,96 г порівняно зі стріч-
ковою схемою 100+50 см, що складає 23,1%. За-
стосування добрив сприяло збільшенню виходу 

насіння з рослини. Так, на варіанті без удобрення 
вихід насіння у середньому за три роки становив 
1,72 г. За внесення мінеральних добрив вихід 
насіння збільшився до 4,07 г, що на 57,9% більше, 
ніж у контролі. Додаткове обприскування збільшує 
вихід насіння на 2,88 г (62,7%). Застосування орга-
но-мінерального добрива та мінеральні добрива 
листковим підживленням майже однаково вплива-
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ють на вихід насіння з одної рослини. Так, прибав-
ка до контролю становить 2,91 г і перевищує конт-
роль на 62,9%. Найбільший вплив на вихід насіння 
відзначено за комплексного застосування добрив 
порівняно з варіантом без удобрення. Так, вихід 
насіння становить 3,51 г, що на 67,2% більше, ніж 
на контрольному варіанті. 

Проведені дослідження підтверджують, що 
сорт, схеми посіву та внесення добрив впливають 

на вихід насіння з однієї тонни плодів томата. 
У середньому за 2016–2018 рр. вихід насіння з 
однієї тонни плодів сорту «Легінь» становить 1,69–
1,98 г, сорту «Ювілейний» – 1,58–1,68 г (табл. 2). 
Нами встановлено, що вихід насіння сорту «Ле-
гінь» у середньому по досліду становив 1,85 кг/т, 
що на 0,22 кг/т більше, ніж у сорту «Ювілейний» 
(НІР05= 0,4). 

Таблиця 2 – Вплив сорту, схеми посіву, удобрення та вихід насіння з однієї тонни плодів томата, 
2016–2018 рр. 

№ 
з/п 

Сорт 
(фак-
тор 
А) 

Схема 
посіву 
(фак-
тор В) 

Удобрення (фактор С) 
Вихід насіння з 1 тонни плодів, кг 

2016 2017 2018 2016–
2018 

1 

«Л
ег

ін
ь»

 10
0+

50
 с

м 

без добрив (контроль) 1,65 1,88 1,55 1,69 
2 мінеральні добрива 1,86 1,90 1,68 1,81 
3 мінеральні добрива + Плантафол 1,84 1,99 1,55 1,79 

4 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 1,71 2,01 1,68 1,80 

5 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 1,97 2,15 1,70 1,94 

6 

15
0 

см
 

без добрив (контроль) 1,67 1,75 1,69 1,70 
7 мінеральні добрива 2,00 1,79 1,90 1,90 
8 мінеральні добрива + Плантафол 1,99 1,88 2,06 1,98 

9 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 1,97 1,79 1,89 1,88 

10 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 2,02 2,06 1,80 1,96 

11 

«Ю
ві

ле
йн

ий
» 10
0+

50
 с

м 

без добрив (контроль) 1,64 1,59 1,52 1,58 
12 мінеральні добрива 1,72 1,77 1,55 1,68 
13 мінеральні добрива + Плантафол 1,76 1,60 1,58 1,65 

14 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 1,67 1,89 1,46 1,67 

15 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 1,77 1,92 1,30 1,66 

16 

15
0 

см
 

без добрив (контроль) 1,66 1,49 1,37 1,51 
17 мінеральні добрива 1,55 1,82 1,38 1,58 
18 мінеральні добрива + Плантафол 1,63 1,82 1,48 1,64 

19 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 1,60 1,84 1,48 1,64 

20 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 1,61 1,89 1,42 1,64 

НІР05 часткових відмінностей за фактором А  0,24 0,58 0,18 0,13 
НІР05 часткових відмінностей за фактором В  0,15 0,07 0,15 0,11 
НІР05 часткових відмінностей за фактором С  3,26 3,26 3,26 0,09 

НІР05 істотності головних ефектів за фактором А  0,07 0,18 0,06 0,04 
НІР05 істотності головних ефектів за фактором В  0,05 0,02 0,05 0,03 
НІР05 істотності головних ефектів за фактором С  0,08 0,06 0,07 0,04 

 
Вплив різних схем посіву на цей показник було 

не суттєвим. За схеми 100+50 см вихід насіння був 
на 0,01 кг/т (1,7%) менше, ніж за широкорядної 
схеми. За роки досліджень встановлено, що вико-
ристання добрив мало позитивний вплив на вихід 
насіння. На варіанті без удобрення він становив 
1,62 кг/т. Внесення мінеральних добрив істотно 
збільшило показник виходу насіння 0,12 кг/т, що на 
7,0% більше, ніж у контролі. Додаткове підживлен-
ня препаратом Плантафол збільшувало вихід 
насіння на 0,15 кг/т, що складає 8,2%. За сумісного 

використання органічних і мінеральних добрив 
відзначено збільшення цього показника на 0,13 кг/т 
(7,2%). Найбільшу прибавку над контролем 
0,18 кг/т (10,0%) одержано за комплексного вико-
ристання добрив. 

Кореляційно-регресійний аналіз даних пока-
зав, що між виходом насіння з плодів однієї 
рослини та виходом насіння з однієї тонни пло-
дів існує прямо функціональний позитивний 
кореляційний зв’язок, коефіцієнт кореляції ста-
новив r=0,55, (рис. 1). 
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Рис. 1. Кореляційний зв’язок між виходом насіння із плодів однієї рослини 

та виходом насіння з 1 т плодів 
 
Основним показником насіннєвої продуктивнос-

ті є показник урожайності насіння з одиниці площі. 
Для сорту «Легінь» урожайність у середньому за 

2016–2018 рр. у варіантах досліду змінювалася у 
межах від 47,41 до 152,26 кг/га, для сорту «Юві-
лейний» – 46,78–142,98 кг/га (табл. 3). 

Таблиця 3 –  Вплив схеми посіву, удобрення на урожайність насіння томата, 2016–2018 рр. 

№ 
з/п 

С
ор

т 
(ф

ак
то

р 
А)

 

С
хе

м
а 

по
сі

ву
 

(ф
ак

то
р 

В)
 

Удобрення (фактор С) 

Урожайність насіння, кг/га 

2016 2017 2018 2016–
2018 

1 

«Л
ег

ін
ь»

 10
0+

50
 с

м 

без добрив (контроль) 41,85 45,93 54,45 47,41 
2 мінеральні добрива 114,93 118,60 106,85 113,46 
3 мінеральні добрива + Плантафол 133,41 136,42 126,88 132,24 
4 органічне добриво Біопроферм + 

мінеральні добрива 127,15 126,71 144,46 132,77 

5 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 164,88 154,32 160,53 159,91 

6 

15
0 

см
 

без добрив (контроль) 40,36 43,41 59,35 47,71 
7 мінеральні добрива 128,52 120,67 101,02 116,74 
8 мінеральні добрива + Плантафол 145,87 137,64 139,15 140,88 
9 органічне добриво Біопроферм + 

мінеральні добрива 121,60 127,17 149,74 132,84 

10 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 153,40 150,78 152,59 152,26 

11 

«Ю
ві

ле
йн

ий
» 

10
0+

50
 с

м 

без добрив (контроль) 44,93 43,94 74,18 54,35 
12 мінеральні добрива 118,88 117,17 114,98 117,01 
13 мінеральні добрива + Плантафол 134,43 109,22 134,91 126,19 
14 органічне добриво Біопроферм + 

мінеральні добрива 126,48 128,66 137,79 130,98 

15 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 139,10 138,71 143,00 140,27 

16 

15
0 

см
 

без добрив (контроль) 44,74 35,91 59,70 46,78 
17 мінеральні добрива 111,93 122,42 91,72 108,69 
18 мінеральні добрива + Плантафол 129,29 131,16 121,46 127,30 

19 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива 125,83 129,02 140,50 131,78 

20 органічне добриво Біопроферм + 
мінеральні добрива + Плантафол 139,61 143,94 145,39 142,98 

НІР05 часткових відмінностей за фактором А  6,30 28,53 30,01 13,19 
НІР05 часткових відмінностей за фактором В  12,32 18,13 21,72 5,12 
НІР05 часткових відмінностей за фактором С  3,26 3,26 3,26 6,80 

НІР05 істотності головних ефектів 
за фактором А  1,99 9,02 9,49 4,17 

НІР05 істотності головних ефектів 
за фактором В  3,90 5,73 6,87 1,62 

НІР05  істотності головних ефектів за фактором С  5,40 4,29 6,91 3,40 
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Дисперсійний аналіз підтвердив, що врожай-

ність насіння сорту «Легінь» складає 117,62 кг/га і 
була на 4,99 кг/га більшою порівняно із сортом 
«Ювілейний». Між різними схемами посіву істотної 
різниці не виявлено: збільшення складало 
0,66 кг/га. 

Найбільший вплив на насіннєву продуктивність 
чинив фактор внесення добрив. На варіанті без 
удобрення отримана мінімальна врожайність насін-
ня 49,06 кг/га. За використання мінеральних добрив 
урожайність насіння в середньому по досліду збі-
льшилася до 113,98 кг/га, що на 56,95% більше, ніж 
на контрольному варіанті. Додаткове застосування 
листкового підживлення Плантафолом сприяло 
збільшенню прибавки врожаю насіння на 82,59 кг/га. 
Оптимальне поєднання мінеральних добрив з орга-
нічним препаратом Біопроферм збільшувало показ-
ник урожайності насіння томата до 132,09 кг/га, 
прибавка до контролю складає 62,86%. Комплексне 
поєднання органічних добрив із мінеральними та 
листковим підживленням сприяє отриманню макси-
мальної врожайності насіння незалежно від сорту, 
схеми посіву та року досліджень. В середньому за 
три роки досліджень врожайність на цьому варіанті 
була 148,86 кг/га. Прибавка над контрольним варіа-
нтом становить 67,04%. 

Висновки. Найбільшою врожайністю насіння з 
однієї рослини томата характеризувався сорт 
«Легінь» 6,17 г за схеми посіву 150 см на варіанті 
комплексного застосування добрив. Найвищий 
показник виходу насіння з однієї тонни плодів 
томата 1,98 кг/т отримано у сорту «Легінь» за схе-
ми посіву 150 см, внесення мінерального добрива 
та позакореневого підживлення препаратом План-
тафол. Найвищу врожайність насіння 159,91 кг/га 
сформували рослини сорту «Легінь», за схеми 
посіву 100+50 см і комплексного удобрення рос-
лин. 
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