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Анотація. Проведено оцінку ефективності застосування добрив компанії 

«Екоорганік» на ріст, розвиток, урожайність і товарність огірка в умовах 

плівкових теплиць у весняно-лiтнiй пеpiод за вирощування пapтенокapпiчних 

гiбpидів F1 Грін Пік і Баронет. 
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Abstract. The evaluation of the effectiveness of fertilizer company «Ecoorganic» 

on growth, development, yield and marketability in conditions  greenhouses in the 

spring and summer growing period for partenokarpics hibpyds cucumber F1 Green 

Peak and Baronet.  
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Вступ. 

Огірок – один із найцінніших видів плодових овочів. Для гарного росту і 

розвитку води і повітря недостатньо, необхідні також мінеральні речовини. 

Найбільше рослині необхідні макроелементи: азот, фосфор і калій, а також 



сірка, магній і кальцій. До мікроелементів відносяться бор, залізо, мідь, 

марганець, молібден і цинк [1, 4].  

Кожен з елементів мінерального живлення виконує в рослині важливі 

функції. Мікроелементи необхідні рослині в невеликій кількості, але їх недолік 

негативно позначається на її життєздатності [5]. 

Метою досліджень було визначити ефективність застосування добрив 

компанії «Екоорганік» на ріст, розвиток, урожайність і товарність огірка в 

умовах плівкових теплиць у весняно-лiтнiй пеpiод. Об׳єктом дослідження були 

гібриди огірка партенокаріпічного типу Баронет F1 та Грін Пік F1. У досліді 

використовували добриво еколайн овочевий – комплексне хелатоване добриво, 

призначене для позакореневого підживлення овочевих культур з метою 

підвищення урожаю і його якості та добриво фертімікро – збалансований 

продукт з мікроелементами, призначений для позакореневого підживлення. За 

контроль брали рослини, які не обприскували добривами.  

Дослідження проводили відповідно до методик дослідної справи в 

овочівництві, баштанництві та методики польового досліду [2, 3]. Нaсiння 

висiвaли 1 квiтня 2015 pоку. Перші сходи з'явилися чеpез 3 днi цього ж мiсяця. 

30-го квітня рослини висаджували у теплицю на постійне місце. Площa 

облiкової дiлянки – 5,6 м2. Схемa сaдіння 90 х 35 см. Кiлькiсть pослин нa 1 м2 – 

3,2 шт. Площa живлення однiєї pослини 3150 см. Спосiб pозмiщення дiлянок – 

pендомiзовaний. Повтоpнiсть – тpиpaзовa.  

Гібрид Грін Пік F1 вступав у фази цвітіння та плодоношення раніше ніж 

Баронет F1. Досліджувані добрива мали однаковий вплив на цей гібрид і 

пришвидшували фази на 1-2 дні. У гібрида Баронет добриво еколайн овочевий 

більш суттєво прискрорювало цвітіння – на 2 дні, а плодоношення на 3 дні. 

В наших дослідженнях тривалість міжфазних періодів дещо відрізнялася. 

Використання добрива Еколайн овочевий скоротило період від сходів до 

початку плодоношеннна на 3 доби у гібрида Баронет і на 2 доби – у гібрида 

Грін Пік. 



На площу листкової поверхні сильніший вплив мало добриво Еколайн 

овочевий, і підвищувало її на 4-13 %, добриво Фертімікро слабше впливало на 

рослини обох гібридів і підвищувало біометричні показники на 2-6 %.  

Найвищою загальною врожайністю за весь період плодоношення 

відзначався гібрид Грін Пік F1 (табл. 1). За використання добрива Еколайн 

овочевий врожайність огірка становила 16,5 кг/м2, що було вище контролю на 

2,3 кг/м2 або на 16 %. Використання добрива Фертімікро на зазначеному гібриді 

забезпечило врожайність 15,7 кг/м2, що вище контролю на 1,5 кг/м2 або на 

11 %. На обох гібридах добриво Еколайн овочевий істотно підвищувало 

загальну врожайність, а добриво Фертімікро – лише у гібрида Грін Пік F1.  

Таблиця 1 

Врожайність і товарна якість плодів огірка за використання добрив,  

2015 р. 

Варіант Загальна врожайність Н/С продукція Товарність, 
% кг/м2 % кг/м2 % 

Баронет F1 
Без обробки (К) 12,9 100 1,06 8,2 91,8 
Еколайн овочевий 14,6 114 0,88 6,7 93,3 
Фертімікро 13,7 106 1,02 7,9 92,1 

НІР05       1,4 
Грін Пік F1 

Без обробки (К) 14,2 100 1,04 7,3 92,7 
Еколайн овочевий 16,5 116 0,82 5,8 94,2 
Фертімікро 15,7 111 0,88 6,2 93,8 

НІР05       1,3 
 

При проведені експериментальних досліджень визначали товарну якість 

продукції огірка та кількість нестандартних плодів. Найвищий відсоток 

товарної продукції отримали за використання добрива Еколайн овочевий. На 

рослинах гібрида Грін Пік F1 показник товарності становив 94,2 %, а на 

рослинах гібрида Баронет – 93,3 %, що в обох варіантах вище контролю на 

1,5 %.  



Кількість нетоварних плодів також була неоднакова. На основі даних 

обліків і спостережень ми можемо зробити висновок, що використання добрива 

Еколайн овочевий знижує вихід нестандартних плодів. Так, у гібрида Баронет 

кількість нестандартної продукції становила 6,7 %, а у гібрида Грін Пік – 5,8 %, 

що на 1,5 % менше ніж у контролю. Показники не стандартної продукції обох 

гібридів за використання добрива Фертімікро займали проміжне значення.  

Висновки. В результаті досліджень встановлено вплив добрива Еколайн 

овочевий на площу листкової поверхні рослин огірка та пришвидшення фаз 

цвітіння та плодоношення, а також підвищення загальної та товарної 

врожайності рослин. 
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