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Анотація. Наведено результати досліджень впливу позакореневого 

підживлення мікродобривом «Аватар-1» на господарсько-біологічні та товарні 

показники салату посівного в умовах Північного Лісостепу України залежно від  

концентрації.  
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Abstract. To show of research results the concentration top dressing 

microfertilizers «Avatar – 1» influence a change in the biological, commodity and 

economic indices of lettuce in northern Forest-steppe of Ukraine 
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Вступ. Застосування мікродобрив є нерозривною складовою частиною 

заходів щодо підвищення врожайності овочевих культур, оскільки для росту і 

розвитку рослинного організму застосування тільки мінеральних або 

органічних добрив недостатньо. Роль мікроелементів у живленні рослин 



багатогранна. Зокрема, Cu, Mo, Mn, Co, Zn, B та інші підвищують активність 

багатьох ферментів і ферментних систем в рослинному організмі і покращують 

використання рослинами макродобрив та інших поживних речовин з ґрунту [2]. 

Мікроелементи прискорюють розвиток рослин і дозрівання плодів та 

насіння, підвищують стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища 

та ураження хворобами. Важливе значення має форма діючої речовини. Вона 

безпосередньо впливає на відсоток засвоєння мікроелементів [2,4]. 

В Україні виробництво салату посівного посідає незначну частину 

овочевого сортименту. В середньому один українець споживає в рік 1 кг салату. 

Відповідно до норм споживання овочів, розроблених МОЗ України, норма 

споживання салату посівного має становити 4,9 кг/рік на людину [3,5]. Тому 

зважаючи на це, досить актуальним питанням наукових досліджень є 

визначення оптимальної концентрації комплексного мікродобрива  Аватар – 1, 

для підвищення рівня врожайності в умовах Північного Лісостепу України.  

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводились на 

колекційній ділянці кафедри овочівництва в НДП “Плодоовочевий сад” НУБіП 

України у 2016 р. з сортом салату посівного Конкорд  (голландської селекції) за 

такою схемою: 1 варіант – вода (контроль); 2 варіант – 0.10 % розчин; 3 варіант 

– 0.25 % розчин; 4 варіант – 0.50 % розчин. 

Дослідження проводили в трьох повторностях за «Методикою дослідної 

справи в овочівництві та баштанництві» [1]. Салат посівний вирощували 

розсадним способом. Розсаду висаджували 14 квітня. Розмір облікової ділянки 

становив 5м2. Під час вегетації проводили три позакореневі обробки рослин 

мікродобривом  «Аватар –1».  

Під час проведення досліджень проводили фенологічні спостереження та 

біометричні вимірювання рослин. Рослини салату збирали з кожної ділянки з 

настанням технічної стиглості. Обліковували урожай, визначали якісні 

показники та біохімічний склад продукції. Під час збирання врожаю 

вимірювали діаметр розетки листків і їхню кількість, визначали площу листків.  



Результати досліджень. Вплив концентрації мікродобрива «Аватар-1» на 

ріст і розвиток салату посівного визначали на основі біометричних вимірів 

рослин, їхньої урожайності та якості отриманої продукції. За біометричними 

вимірами висота листків у період збирання врожаю (табл. 1) була найбільшою у 

варіанті з концентрацією добрива 0,25 % – 17,2 см, що більше контролю на 1,2 

см, тоді як у варіантах з концентрацією 0,10 % та 0,50 % – 15,6 та 15, 3 см. 

Кількість листків найбільше було підраховано у варіанті 3 – 27,2 шт/росл., 

а найменше у варіанті 4. Концентрація  розчину мікродобрива не мала 

суттєвого впливу  на діаметр розетки листків і вона була від 25,0 см у варіанті 1 

до 25,8 см у варіанті 3.  

Проведені вимірювання і підрахунки середньої площі листка за 

розрахунковим методом показали, що за різної концентрації мікродобрива 

«Аватар -1» рослини салату посівного формували неоднакову площу листкової 

пластинки. Найкращими біометричними показниками відзначилися варіанти 2 і 

4 - 107,1 та 119.7 см2. Однак площа листкової поверхні однієї рослини 

найбільшою була у варіанті 3 і становила 2748 см2.  

Таблиця 1 

Біометричні показники рослин салату посівного залежно від 

концентрації мікродобрива  «Аватар – 1» 

Варіант 
Висота 
рослин, 
см 

Кількість 
листків, 
шт. 

Діаметр 
розетки 
листків, 
см 

Площа 
листка, 

см2 

Площа 
листків, 
см2/росл. 

Вода (к) 16,0 23,0 25,4 83,7 1925 
Аватар – 1 – 0,10 % 15,6 25,0 25,0 107,1 2678 
Аватар – 1 – 0,25 % 17,2 27,2 25,8 101,3 2748 
Аватар – 1 – 0,5 % 15,3 21,0 25,3 119.7 2514 

НІР05 1,0 1,8 0,5   
 

Одним із найважливіших показників, які підтверджують доцільність 

вирощування є врожайність. Показники маси розетки листків безпосередньо 

впливають на величину товарної продукції салату посівного. Потрібно 

відмітити, що у всіх варіантах середня маса розетки листків мала показники 



вищі ніж, у контрольному варіанті. Середнє значення маси розетки листків 

найбільшим було у варіанті з концентрацією – 0,25 % і становило – 0,29 кг. 

Аналіз товарної врожайності (табл. 2) дозволив встановити, що рослини 

забезпечили розрахункову врожайність у межах 25,7– 32,3 т/га. В усіх варіантів 

отримано врожайність вищу, ніж у контролі. Найвищу врожайність одержано за 

використання мікродобрива з концентрацією 0,25 % – 32,3 т/га.  

Таблиця 2 

Урожайність салату посівного залежно від концентрації мікродобрива  

«Аватар – 1» 

Варіант 
Маса товарної 
розетки листків. кг 

Урожайність т/га 
т/га ± до 

контролю 
Вода (к) 0,23 25,7 - 

Аватар – 1 – 0,1 % 0,26 28,3 + 2,6 
Аватар – 1 – 0,25 % 0,29 32,3 + 6,6 
Аватар – 1 – 0,5 % 0,25 27,9 + 2.2 

НІР05 0,03   
 

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що 

формування біометричних показників салату посівного залежало від 

концентрації мікродобрива. Найкращі біометричні показники були у рослин за 

використання  концентрації 0,25 %. 
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