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Наведено результати досліджень з вивчення особливостей формування 
врожаю, рівня водоспоживання, коефіцієнта водоспоживання та їх хімічного 
складу продукції залежно від природної водозабезпеченості в Лісостепу 
правобережному України.  
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Табл. 5. Літ.14. 
 
Постановка проблеми. В світовій практиці й Україні проводяться 

дослідження, як ефективно вести землеробство в умовах зміни клімату, як 
реагують рослини на зміни забезпеченості вегетаційного періоду природною 
водозабезпеченістю [9, 11, 13]. Галузь овочівництва трудомістка, 
характеризується різноманітністю видів рослин, багато з них вибагливі до 
вологості грунту й повітря, тому й реагують на нестачу вологи в зоні, де 
проводили дослідження [1, 5, 8]. Важливим завданням галузі  розширення 
сортименту овочевої продукції, підвищення її товарності і якості. Для 
вирішення цього завдання капуста і кабачок займають особливе місце, оскільки 
вони є одні із основних серед овочевих рослин [3, 6, 14]. Варто зазначити, що 
кабачок високоврожайний, менш вимогливий до деяких факторів довкілля, він 
може плодоносити до осені [3, 6, 14]; капуста білоголова середньо вибаглива 
ціниться за харчові, дієтичні, лікувальні якості і за те, що її продукцію 
збирають в період, коли постачання головок ранньостиглих сортів до початку 
збирання середньопізніх сортів [11, 12]. 

Мета досліджень. Вивчити як впливає рівень природної 
водозабезпеченості на урожайність, її товарність і якість, водоспоживання 
кабачка та капусти білоголової середньостиглої в Лісостепу правобережному 
України.  

Методика досліджень. Дослідження проводили в 2011-2013 рр. в 
Лісостепу правобережному України на дослідному полі Вінницького 
національного  аграрного  університету.  Ґрунт  дослідного  поля  сірий лісовий,  
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середньосуглинковий. Характеризується за такими показниками: вміст гумусу 
2,4 %, реакція ґрунтового розчину (рН) 5,8, сума увібраних основ 15,3 мг/100 г  
грунту, Р2О5 – 21,2 мг/100г грунту, К2О – 9,2 мг/100г грунту. У досліді 
використали сорт кабачка Чаклун, капусти білоголової середньостиглої Слава 
1305. Досліджували такі метеорологічні елементи: сума ефективних 
температур, ° С, кількість опадів за декадами, місяцями і за вегетаційний 
період, м3/га і на їх основі розрахували гідротермічний коефіцієнт, який 
слугував для оцінки природної водозабезпеченості вегетаційного періоду та 
залежність врожайності, її товарності і якості продукції досліджуваних рослин 
від її рівня. Гідротермічний коефіцієнт визначали за формулою.  

Сумарне водоспоживання та коефіцієнт водоспоживання розраховували із 
0-150 см шару грунту. Для цього визначили вологість грунту на цю глибину 
термостатично-ваговим методом, при цьому враховували кількість 
продуктивних опадів. При проведенні експериментальної роботи було 
використано польовий, статистичний і лабораторний методи досліджень [7].  

Відзначили дату кожного збирання, її рівень, що дало можливість 
прослідкувати віддачу врожаю за декадами. Врахували масу нетоварного 
врожаю: недорозвинених, розтріснутих плодів та головок. Вирощували кабачок 
та капусту білоголову безрозсадним способом. Агротехніка – загальноприйнята 
для зони. 

Результати досліджень. Характерною особливістю при розрахунку 
природної водозабезпеченості є те, що необхідно враховувати тривалість 
вегетаційного періоду кожного виду овочевої рослини. Навіть в межах виду 
природна водозабезпеченість у ранніх сортів може мати одні величини, а у 
пізніх сортів – інші. Погодні умови в роки проведення досліджень в значній 
мірі різнились між собою, що підтверджує висновок «Лісостеп правобережний 
– зона нестійкого природного зволоження». Трьохрічні показники табл. 1  

Таблиця 1 
Характеристика вегетаційного періоду кабачка (сорт Чаклун) та 

капусти білоголової середньостиглої (сорт Слава 1305) за природною 
водозабезпеченістю 

Рік 
Сума ефективних 
температур, ° С 

Сума опадів, 
мм 

ГТК 
Характеристика за 
водозабезпеченістю 

Кабачок 
2011 1091 267 2,45 Помірно вологий 
2012 1190 190 1,60 Посушливий 
2013 992 343 3,46 Вологий 

капуста білоголова 
2011 1000 243 2,43 Помірно вологий 
2012 1101 179 1,62 Посушливий 
2013 979 331 3,38 Вологий 
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свідчать, що за такий нетривалий період, роки за забезпеченістю опадами 
вегетаційного періоду досліджуваних рослин, були різними. Так, найбільший 
гідротермічний коефіцієнт був в 2013 р. (кабачок) і становив 3,46. 

Тобто у цей рік випало найбільше опадів (313 мм) і найменша сума 
ефективних температур (992° С). За характеристикою водозабезпеченості 
вегетаційного періоду кабачка, 2013 р. відноситься до вологих. Менше опадів 
було в 2012 р. – 267 мм, гідротермічний коефіцієнт становив 2,45, а за 
водозабезпеченістю відноситься до помірно вологих. Ще меншою 
водозабезпеченість була в 2012 р. (190 мм). Гідротермічний коефіцієнт 
становив 1,60. Цей рік був посушливим. Аналогічні дані отримані із 
характеристики вегетаційного періоду капусти білоголової середньостиглої. 

Рівень природної водозабезпеченості впливав не тільки на ріст, розвиток 
рослин, але й на кількість збирань та завершення рослинами вегетаційного 
періоду кабачка і капусти білоголової (табл.2). 

Таблиця 2 
Вплив природної водозабезпеченості на кількість збирань продукції 
кабачка (сорт Чаклун) та капусти білоголової середньостиглої  

(сорт Слава 1305) 

Кабачок Капуста білоголова 

Рік 
Характеристика за 
водозабезпеченістю 

дата 
останнього 
збирання 

кількість 
збирань 

дата 
останнього 
збирання 

кількість 
збирань 

2011 Помірно вологий 14.09 11 25.08 5 

2012 Посушливий 11.09 10 21.08 4 

2013 Вологий 25.08 7 30.08 6 

 
Із зменшенням природної водозабезпеченості, гальмувалось наростання 

листкової поверхні, прискорювалось завершення вегетаційного періоду, а 
також зменшувалась кількість збирань продукції. У вологому 2013 р. головки 
капусти білоголової середньостиглої збирали 6 разів, у помірно вологому 
2011 р. – 5 разів, у посушливому 2012 р. – 4 рази. Тривалішим вегетаційний 
період був у той рік коли була краща водозабезпеченість рослин. Так, головки 
капусти білоголової в 2013 р. збирали до 30.08, 2011 р. – до 25.08, в 2012 р. – до 
21.08, тобто вегетаційний період цієї рослини в посушливому 2012 р. 
скоротився на 9 днів в порівнянні із вологим 2013 р. Така ж закономірність 
спостерігається при аналізі показників кабачка, окрім 2013 р. В цьому році, 
хоча він був самим забезпеченим вологою, провели найменшу кількість 
збирань, рослини мали самий короткий вегетаційний період (останнє збирання 
провели 25.08, в помірно вологому 2011 р. – 14.09, посушливому 2012 р. – 
11.09). Це пов’язано з тим, що в другій половині вегетаційного періоду кабачка  

                                                                                               101                                                                                                



ISSN 2476626.   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО                     Овочівництво та грибництво,                                   №5 
                            ТА ЛІСІВНИЦТВО                                       сучасний стан та тенденції розвитку                   2017 
 
була низька температура повітря (до +8° С), що загальмувало накопичення 
врожаю і призвело до скорочення вегетаційного періоду.  

Уже відзначалось, що зменшення природної водозабезпеченості 
гальмувало наростання листкової поверхні рослин, що й вплинуло на рівень 
врожаю та її товарність (табл. 3). В вологому 2013 р. зібрали найвищу 
врожайність товарних головок – 45,2 т/га, помірно вологому 2011 р. – 43,4 т/га, 
що практично однаково із 2013 р, у посушливому 2012 р. урожайність товарна 
була нижчою на 18,3 т/га (26,9 т/га) в порівнянні із вологим 2013 р.  

 
Таблиця 3 

Товарна врожайність та товарність плодів кабачка (сорт Чаклун) та 
капусти білоголової середньостиглої (сорт Слава 1305) залежно від 

природної водозабезпеченості 
Кабачок Капуста білоголова 

Рік 
Характеристика за 
водозабезпеченістю урожайність, 

т/га 
товарність, %

урожайність, 
т/га 

товарність, %

2011 Помірно вологий 85,0 100 43,4 93,9 
2012 Посушливий 77,8 99 26,9 89,0 
2013 Вологий 69,2 100 45,2 95,0 

НІР0,5 2,5 - 1,8 - 
 

Товарність врожаю становила залежно від вологозабезпеченості рослин 
капусти білоголової від 89,0 до 95,0 %. Найнижчою вона була в посушливому 
2012 р. Нетоварна продукція – недорозвинені і розтріснуті головки. Найбільше 
розтріснутих головок було в вологому 2013 р. і помірно вологому 2011 р. В 
посушливому 2012 р. зниження товарності врожаю відбулося за рахунок 
недорозвинених головок. 

Щодо врожайності плодів кабачка, вона також була самою низькою в 
посушливому 2012 р. – 77,8 т/га, в помірно вологому 2011 р. – 85,0 т/га, що 
вище на 7,2 т/га. Причина зниження врожаю цієї культури в 2013 р. описана 
вище. Нетоварна продукція кабачка в посушливому 2012 р. – недорозвинені і 
потворні плоди. 

Сумарне водоспоживання із 0–100 см шару грунту в значній мірі 
коливається залежно від водозабезпеченості рослин (табл.4).  

У капусти білоголової у вологому 2013 р. цей показник становить 
3900 м3/га, а у посушливому 2012 р. – 2620 м3/га. На полі із рослинами кабачка 
– 3420 і 2580 м3/га відповідно до зазначених років. Чим більша природна 
водозабезпеченість, тим менше витрачено рослинами вологи із запасів грунту. 
На ділянці капусти білоголової при найбільшій природній водозабезпеченості 
(2013 р.) із запасів грунту витрачено 310 м3/га, у помірно вологому 2011 р. – 
790, у посушливому 2012 р. – 1100 м3/га. Також закономірність спостерігається 
при аналізі показників водоспоживання за роками на ділянках кабачка. 
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Таблиця 4 
Рівень водоспоживання кабачка (сорт Чаклун) та капусти білоголової 

середньостиглої (сорт слава 1305) залежно від природної 
водозабезпеченості. Шар грунту 0-100 см 

Вид 
Рік, характеристика 
водозабезпечення 

Сумарне 
водозабезпече
ння, м3/га 

Використано 
вологи із 
запасів 

грунту, м3/га 

Товарна 
врожайність, 

т/га 

2011, помірно 
вологий 

2790 680 85,6 

2012, посушливий 2580 990 77,8 
Кабачок  

2013, вологий 3420 210 69,2 
2011, помірно 

вологий 
3200 790 43,4 

2012, посушливий 2620 1100 26,9 
Капуcта 
білоголова 

2013, вологий 3900 310 45,2 
 
Водозабезпеченість рослин впливає на біологічний склад продукції 

(табл. 5).  
Таблиця 5 

Біохімічний склад плодів кабачка (сорт Чаклун) та капусти білоголової 
середньостиглої (сорт Слава 1305) залежно від природної водозабезпеченості 

Рік, характеристика за водозабезпеченістю 
Біохімічний склад 2011, 

помірно вологий 
2012, 

посушливий 
2013, вологий 

Кабачок 

Суха речовина, % 4,70 6,80 4,65 
Каротин, мг/кг 0,13 0,14 0,13 
Загальний цукор, % 1,4 2,5 1,4 
Нітрати, мг/кг 198 228 116 

капуста білоголова 

Суха речовина, % 7,40 8,25 7,35 
Вітамін С, 
мг/100 г 

18,45 17,30 20,30 

Кислотність в 
перерахунку на 
яблучну, % 

3,42 2,90 3,40 

Загальний цукор, % 1,18 0,19 0,17 

Нітрати, мг/кг 210 230 190 
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Як в продукції кабачка, так і капусти білоголової, вміст сухої речовини, 
нітратів збільшується із зменшення водозабезпеченості рослин. Сухої речовини 
в плодах кабачка в помірно вологому (2011 р.) і вологому (2013 р.) практично 
однакова кількість – 4,7 і 4,65 % відповідно, в посушливому (2012 р.) – 6,80 %. 
В продукції капусти білоголової в посушливому році сухої речовини було 8,25 
%, в інші роки – 7,35 і 7,40 %. 

Найбільше загального цукру в продукції кабачка відзначено у 
посушливому році, тоді, як капусти білоголової, цей показник в цьому році був 
нижчим – 2,90 %, в інші роки – 3,40, 3,42 %. Однакова кількість за роками 
досліджень в плодах кабачка була кількість каротину – 0,13–0,14 мг/кг, та 
кислотність в продукції капусти білоголової – 0,17-0,18 %. Щодо вітаміну С в 
капусті білоголовій, то суттєве його збільшення відзначено в вологому 2013 р. – 
20,3 мг/100 г, інші роки – 17,3 і 18,45 мг/100 г. 

Висновки. 1. Лісостеп правобережний є агрокліматичним районом 
нестійким для овочевих рослин за природною водозабезпеченістю. За період 
досліджень в 2011–2013 рр. вони були різними за цим показником – вологий, 
помірно-вологий, посушливий (вегетаційний період кабачка, капусти 
білоголової середньостиглої). 

2. Оптимальні умови для росту, розвитку, формування врожаю 
досліджувальних рослин створюються у вологі, помірно вологі роки. В 
посушливі роки товарна врожайність плодів кабачка знижується на 7,2 т/га, 
капусти білоголової середньостиглої – на 18,3 т/га в порівнянні з роками із 
достатньою водозабезпеченістю. В посушливі роки знижується і товарність 
врожаю: у капусти білоголової за рахунок недорозвинених головок, кабачка – 
недорозвинених потворних плодів. у посушливі роки в продукції кабачка і 
капусти білоголової збільшується вміст нітратів, але він не перевищує 
допустимі норми.  

3. Отримані результати із водоспоживання досліджувальних рослин 
можуть бути використанні при проектуванні зрошувальних систем. 
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АННОТАЦИЯ 
ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАПУСТЫ 

БЕЛОКАЧАНОЙ И ПЛОДОВ КАБАЧКА В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ / ЧЕРНЕЦКИЙ В.М., ПАЛАМАРЧУК И.И. 

В условиях Лесостепи правобережной проведены исследования по 
изучению влияния естественной водообеспеченности на урожайность и 
качество продукции капусты белокочанной и плодов кабачка. Установлено, что 
Лесостепь правобережный есть агроклиматическим районом неустойчивым для 
овощных растений по естественной водообеспечености. Оптимальные условия 
для роста, развития, формирования урожая изучаемых растений создаются во 
влажные, умеренно влажные годы. В засушливые годы товарная урожайность 
плодов кабачка снижается на 7,2 т/га, капусты белокочанной среднеспелой – на 
18,3 т/га по сравнению с годами с достаточной водообеспеченностью.  

Ключевые слова: кабачок, капуста белокочанная, водопотребление, 
коэффициент водопотребления, урожайность, химический состав продукции, 
товарность урожая. 

 
ANNOTATION 

THE EFFECT OF NATURAL WATER AVAILABILITY ON YIELD AND 
QUALITY OF CABBAGE BELGROVE AND FRUIT ZUCCHINI IN THE 

RIGHT-BANK FOREST-STEPPE / CZERNECKI V.M., PALAMARCHUK I.І. 
In conditions of right Bank forest-Steppe of the conducted research on studying 

of influence of natural water availability on yield and quality of cabbage and fruit  
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squash. It is established that the right Bank forest-Steppe agroclimatic district is 
unsustainable for vegetable plants for natural vodoobespecheniya.  

Optimal conditions for growth, development, yield formation of the studied 
plants are created in a humid, moderately wet years. In dry years the yield of 
marketable fruit of the zucchini is reduced by 7.2 t/ha, cabbage middle – 18.3 t/ha 
compared to years with sufficient vodoobespecheniya. 

Key words: zucchini, cabbage, water consumption, coefficient of water 
consumption, yield, chemical composition of the product, marketability of the crop. 
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