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пасльонових рослин у перші 10 діб після появи сходів досвічують впродовж 16 
год, у наступні 12–15 діб також досвічують впродовж 16 год, а пізніше – 14 
год. За рахунок такого режиму світловий день подовжується до 12-16 год, що 
забезпечує підвищення загальної врожайності. Враховуючи технічні 
можливості підвального приміщення вирощування розсади овочевих рослин 
родини пасльонових та деяких видів їстівних грибів в умовах захищеного ґрунту 
потребує постійного забезпечення електроенергією. 

Ключові слова: розсада, фізаліс, світлова енергія, досвічування, 
фенологічні показники, біометричні показники. 

Табл.1 Літ. 12 

Постановка проблеми. Головною метою концепції державної програми 
розвитку галузі овочівництва в Україні до 2020 року є своєчасне забезпечення 
населення овочевою продукцією в свіжому та переробленому вигляді в 
кількісному асортименті, що визначено науково-обґрунтованими нормами 
споживання. У розвитку овочевого комплексу України не менш важливими є 
поліпшення якості продукції пасльонових рослин, отримання якісного 
садивного матеріалу, зменшення втрат урожаю та підвищення економічної 
ефективності. Нині недостатньо накопичено інформації щодо технології 
вирощування і одержання якісної розсади фізалісу в умовах захищеного 
ґрунту [7]. 

Оптимальне освітлення є необхідною умовою для росту й розвитку 
рослин родини пасльонових, а також інших овочевих рослин та деяких 
видів їстівних грибів оскільки саме від зазначеного чинника залежить 
проходження процесу фотосинтезу і накопичення сухої речовини. У 
захищеному   ґрунті   світловий   потік   здійснюється   за   рахунок сонячної  
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інсоляції або штучно, за допомогою ламп денного освітлення різних 
виробників і режиму освітлення [1, 2, 3]. 

Цінність фізалісу полягає в тому, що плоди містять вітамін С, дубильні 
речовини, кавову кислоту, пектин, цукор, каротин. Плоди також мають жири – 
0,7-1,1 %, білки – 1,9-2,3 %, вуглеводи – 8,0-12,0 % від сухої речовини, а їх 
калорійність – 53-73 ккал/100 г, вони приємні на смак, їх вживають як в 
свіжому, так і в переробленому вигляді. У свіжому вигляді використовують в 
салати, супи, для приготування овочевої ікри. У переробленому – з фізалісу 
готують варення, джеми, мармелад, цукати, солять і маринують [4, 7, 11]. 

Аналіз останніх досліджень. Під час вирощування розсади овочевих 
рослин у захищеному ґрунті повинні бути дотримані всі чинники, які 
забезпечують оптимальний ріст і розвиток, а саме: температурний, водний, 
ґрунтовий, поживний та світловий режими. Однією з особливостей 
вирощування розсади є створення відповідного температурного режиму на 
рівні не менше 21о С. З метою утримання водного режиму необхідно 
передбачити наявність зрошувальної системи. Якщо в приміщенні підвищена 
вологість повітря слід встановити систему осушення або циркуляцію повітря, 
яка буде запобігати розвитку хвороб [12]. 

Для вирощування і одержання якісної розсади необхідно застосовувати 
відповідну грунтосумішку, яка складається із суміші компосту, торфу і 
вермикуліту або піщаного чи супіщаного ґрунту. Насіння висівають у ґрунт на 
глибину 1,0–1,5 см. Субстрат періодично зволожують і підтримують задану 
температуру. Підживлення рослин фізалісу відбувається на 20–24 добу після 
появи сходів, де застосовують азотні добрива. Зазначений елемент технології 
проводять двічі у розсадний період, а дози добрив збільшують у два рази. 
Оптимальна температура повітря і ґрунту для росту, розвитку та проходження 
процесу фотосинтезу становить 22-25° С, а рекомендована вологість ґрунту – 
70–80 % НВ, вологість повітря – 60-70 % [12]. 

Урожайність рослин родини пасльонових та деяких видів гливи звичайної 
також залежить від інтенсивності освітлення і тривалості світлового дня. За 
вимогливістю до інтенсивності освітлення представники родини пасльонових 
належать до дуже вимогливих овочевих рослин. Для росту і розвитку їм 
потрібна інтенсивність освітлення 30-40 тис. лк. За вимогливістю  до тривалості 
освітлення (10-12 год) пасльонові є рослинами короткого світлового дня. 
Забезпечення освітленості в 300-450 лк сприяє в правильному отриманні 
співвідношення ніжки до шапинки плодового тіла гливи звичайної. За такого 
освітлення співвідношення шапинки плодового тіла до ніжки становить 1:2. Ця 
норма може бути досягнута за рахунок скорочення часу освітлення з 
одночасним  підвищенням   інтенсивності  світла,  або  з більш довгим періодом  
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освітлення і меншою інтенсивністю. Застосування ламп денного освітлення 
збільшує загальну врожайності гриба на 5% [3, 8, 10]. 

Світловий спектр є найбільш складним елементом у захищеному ґрунті. 
Синє світло сприяє вегетативного росту, а червоне – підвищує цвітіння і 
формування плодів. З цією метою використовують люмінесцентні, ксенонові, 
дугові ртутні лампи та тепличні опромінювачі. Світловіддача вказаних ламп 
залежно від їх потужності і становить 42-46 лм/Вт. Вимоги до опромінювальних 
приладів наступні: потужність не менше 200-400 Вт/м2, хвильовий діапазон 
спектра у діапазоні 380-710 нм, інфрачервоне випромінювання не повинно 
перевищувати 40 % загальної потужності випромінювання [5, 6]. В лабораторії 
світлофізіології і світлокультури науково–дослідного інституту Б. Мошков за 
використання зазначених ламп під час вирощування розсади отримав урожай 
помідор 180 кг з 1 м2 в умовах відкритого ґрунту і одночасно у відкритому ґрунті 
врожайність помідор становила 3-4 кг з 1 м2 [12]. 

Як вважають В. І. Лихацький [6] та Н. А. Смирнов [9], під час вирощування 
розсади пасльонових рослин слід використовувати електродосвічування, що 
передбачає використання опромінювача із внутрішньою дзеркальною поверхнею 
ОТ-400 і ламп досвічування ДРЛФ-400. Для отримання сукупної освітленості 
достатньо однієї лампи  ДРЛФ-400 із випромінювачем ОТ–400 з розрахунку 120-
180 Вт на 1 м2 площі. У розсадному відділенні теплиці за вирощування помідора 
у зимово – весняному обороті з шириною ланки 6,4 м розміщують 70 
опромінювачів, а висота підвіски ламп становить 0,9 м від поверхні ґрунту. На 
думку С. А. Вдовенка [3], за недостатнього освітлення глива звичайна реагує 
витягуванням ніжки і зменшенням в розмірах шапинки. Також, за утримання 
більш високої температури повітря гриб вимагає підвищеної інтенсивності 
освітлення. Від достатнього освітлення шапинка плодового тіла інтенсивно 
забарвлюється у відповідний відтінок, ніжка потовщується, якість гриба 
підвищується. 

Мета статті: проведення аналізу літературних джерел щодо режиму 
досвічування під час вирощування деяких видів їстівних грибів, розсади рослин, 
які належать до родини пасльонових, в тому числі фізалісу мексиканського. 

Виклад основного матеріалу. Населення України постійно використовує 
свіжу овочеву продукцію у сезонний та позасезонний періоди. Нині існує 
можливість вирощування пасльонових рослин у різних спорудах захищеного 
ґрунту, в тому числі і у підвальному приміщенні з утриманням відповідної 
освітленості та параметрів мікроклімату.  Відомо,  що світло є джерелом енергії  
для фотосинтезу рослин і одним із основних чинників розвитку рослинного 
організму. Належні умови вирощування підвищують інтенсивність фотосинтезу, 
посилюють   засвоєння    поживних   елементів   та   накопичення  у   
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продуктових органах органічної речовини. 
За вирощування розсади фізалісу мексиканського важливо збільшити 

освітленість відразу після з’явлення сходів, так як саме у зазначену фазу у 
рослині закладаються генеративні органи. Найбільш раціональне використання 
освітленості досягається шляхом переміщення ламп і диференціації режиму 
досвічування залежно від віку розсади. У фазу сходів і першого листка в 
розсадному відділені, коли рослина використовує невелику площу живлення 
застосовують більшу інтенсивність освітлення, розміщуючи лампи на висоті 
0,9 м над рослиною та відстані між лампами 1 м одна від одної. 

У фазу сходів рослини слід досвічувати цілодобово впродовж 3 діб. В 
подальшому, розсаду пасльонових у перші 10 діб досвічують впродовж 16 год, 
у наступні 12-15 діб також досвічують впродовж 16 год, а пізніше – 14 год. За 
рахунок чого світловий день подовжується відповідно до 12-16 год. 
Освітленість на поверхні грядки з рослинами становить 2500 лк (табл. 1). 

У послідуючі фази росту необхідне короткохвильове випромінювання з 
довжиною хвилі 330-710 нм. Під час вирощування розсади за однакового 
освітлення отримується високий і ранній врожай помідор, солодкого перецю та 
баклажан. Розсада, яку вирощують за достатнього освітлення в захищеному 
ґрунті відповідає вимогам стандарту краще розвивається є міцнішою, раніше 
починає плодоносити і більш продуктивніша. Під час вирощування розсади 
пасльонових в умовах захищеного ґрунту режими досвічування є неоднаковими 
і залежить від фази росту рослини. 

Таблиця 1 
Режими електродосвічування під час вирощування розсади пасльонових 

рослин 
Фаза росту і розвитку 

рослини 
Тривалість досвічування, 

год 
Всього, діб 

Сходи 24 2 – 3 
Сіянці 16 10 – 12 
Розсада:

до появи першого 
справжнього листка 

16 12 – 15 

після появи першого 
справжнього листка 

14 20 – 25 

За встановленого режиму освітлення розсада помідора, солодкого перцю та 
баклажана характеризується тим, що має висоту 25-30 см на якій сформовано 6-
7 справжніх листків та першу квіткову китицю. Проте в літературі відсутня 
інформація щодо одержання якісної розсади фізалісу мексиканського з 
використанням ламп досвічування в умовах підвального приміщення. 
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Висновки: 1. Вирощування розсади овочевих рослин родини пасльонових 
та деяких видів їстівних грибів в умовах захищеного ґрунту потребує 
постійного забезпечення електроенергією, особливо за використання 
підвального приміщення. 2. Розсаду пасльонових рослин у перші 10 діб після 
появи сходів досвічують впродовж 16 год, у наступні 12-15 діб також 
досвічують впродовж 16 год, а пізніше – 14 год. Освітленість на поверхні 
грядки з рослинами становить 2500 лк. 3. Досвічування розсади мексиканського 
фізалісу в умовах підвального приміщення потребує подальшого вивчення з 
визначенням оптимального режиму освітлення і джерела світлової енергії та їх 
впливу на величину врожаю. 
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АННОТАЦИЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ СВЕТОВОГО РЕЖИМА ЗА ВЫРАЩИВАНИЯ 

РАССАДЫ ПАСЛЁНОВЫХ РАСТЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИЗАЛИСА 
МЕКСИКАНСКОГО, В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА / 

ВДОВЕНКО С. А., РУБАНЕНКО Е. А., ПОЛУТИН А. А. 
Свет есть источником энергии для фотосинтеза растений и одним из основных 

факторов развития растительного организма, в том числе для паслёновых растений.  
При выращивании   растений    сімейства        паслёновых,      а     также     физалиса 
мексиканського, в фазу всходов следует досвечивать сеянцы круглосуточно в  
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течение 3 суток. Рассаду паслёновых растений в первые 10 суток досвечивают в 
течение 16 ч, в последующие 12-15 суток также досвечивают в течение 16 ч, а 
позже – 14 ч. За такого режима световой день увеличивается соответственно до 
12-16 ч, что обеспечивает повышение общей урожайности. Учитывая технические 
возможности подвального помещения выращивание рассади овощных растений 
семейства паслёновых в условиях защищённого грунта требует постоянного 
обеспечения электроэнергией. 

Ключевые слова: рассада, физалис, световая энергия, досвечивание, 
фенологические показатели, биометрические показатели. 

ANNOTATION 
OPTIMIZATION OF LIGHT REGIME FOR GROWING SEEDLINGS OF 

SOLANACEOUS PLANTS, INCLUDING UNDER TOMATILLO 
GREENHOUSES / VDOVENKO S. A., RUBANENKO O. O., POLUTIN O. O. 

Day light is the energy source for plant photosynthesis and one of the main 
factors of the plant organism development, including solanaceous plants. When 
growing plants of the Solanaceae family, as well as Tomatillo, the seedlings should 
get additional light in the emergence phaseon a twenty–four hour basis for 3 days. 
Seedlings of the Solanaceae plants in the first 10 days after emergence get additional 
light within 16 hours, in the next 12–15 days they also get additional light within 16 
hours, and later – 14 hours. Due to this mode,daylight hours are extended to 
12–16  hours  providing higher overall productivity. Considering technical 
capabilities of the basement, growing seedlings of the vegetable plants of Solanaceae 
family and some species of edible mushrooms under the conditions of the protected 
soil requires constant electricity supply. 

Key words: seedlings, tomatillo, energy light, additional light, phenological 
indicators and biometric indicators. 
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