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Постановка проблеми. Важливою передумовою успішного 
ведення овочівництва є оптимізація чинників мікроклімату в умо-
вах відкритого ґрунту. Контроль їх впливу є можливим за викорис-
тання інженерного обладнання та мульчуючих матеріалів. Муль-
чуючий матеріал – це шар середовища, за допомогою якого забез-
печуються належні умови росту і розвитку рослини. Він обмежує 
випаровування вологи, забур’яненість посівів, регулює температу-
ру у верхньому шарі ґрунту, запобігає утворенню ґрунтової кірки, 
поліпшує фізичні властивості і посилює мікробіологічні процеси 
ґрунту. У якості мульчуючих матеріалів використовують: агрово-
локно біле, поліетиленову плівку чорну, солому, тирсу та інші ма-
теріали. В Україні поширюються нові раціональні способи поверх-
невого обробітку ґрунту з утворенням мульчуючого шару з рос-
линних решток та застосування водоутримуючих гранул. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою одер-
жання високого врожаю фізалісу враховують біологічні особливо-
сті рослини та адаптовані елементи технології. Для фізалісу мекси-
канського кращими попередниками вважають огірок, моркву, ран-
ню капусту, цибулю [3]. 

Насіння у цій рослині дуже дрібне, щоб відібрати найбільш 
повноцінне – занурюють у п’ятивідсотковий розчин кухонної солі. 
Знезаражують насіння в розчині марганцівки впродовж 10–15 хви-
лин. Мексиканський фізаліс вирощують розсадним та безрозсад-
ним способами, але перевагу надають першому. Розсаду висаджу-
ють у відкритий ґрунт на 7–10 діб раніше ніж розсаду помідора.  
У ґрунт висаджують 30–50 добову розсаду, де схема садіння ста-
новить50х50 см [1, 2]. 

Мета. Вивчення впливу мульчуючих матеріалів на біомет-
ричні показники фізалісу мексиканського. 
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Виклад основного матеріалу. Висота рослин у період ве-
гетації була різною, однак найвищі рослини одержано у фазі 
«цвітіння» та «зав’язування плодів» за використання білого аг-
роволокна, чорного поліетилену, соломи та водоутримуючих 
гранул. У зазначених варіантах висота рослин складала 53,2 см, 
55,8 см, 59,0 см, 44,5 см, що перевищувало висоту контролю на 
13,7 см, 16,3 см, 19,5 см та 5 см відповідно. 

Позитивний ефект від мульчування на збільшення діаметра 
стебла відмічено за утримання ґрунту під соломою пшениці.  
У фазу «цвітіння» та «зав’язування плодів» діаметр стебла ста-
новив 1,3 та1,6 см що на 0,4 см більше за контрольний варіант. 

Аналіз кількості плодів на рослині також визначив вплив 
мульчуючих матеріалів. Від застосування водоутримуючих гра-
нул спостерігається збільшення кількості плодів відносно конт-
ролю по сорту Ліхтарик. У вказаному варіанті кількість плодів 
збільшувалася на 11 шт. Одночасно отримано позитивний вплив 
мульчуючих матеріалів і на збільшення маси плода за викорис-
тання соломи, де маса перевищувала показник контролю на 1,3г. 

Мульчуючі матеріали впливають і на діаметр плода. Збіль-
шення діаметра встановлено від застосування пшеничної соломи. 
У вказаному варіанті діаметр плода перевищував контроль на 1,1 см. 

Висновки. 1. Використання соломи збільшує висоту рос-
лини до 59 см у період «зав’язування плодів», діаметр стебла до 
1,6 см, збільшує масу плода до 4,1 г і діаметр плода до 4,0 см. 2. 
Застосування водоутримуючих гранул забезпечує збільшення 
загальної кількості плодів до 234 шт. 
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