Agroecology and plant growing

ÓÄÊ 635.64:631.543.(2+3)

https://doi.org/10.31073/mvis201909-15

Âïëèâ óù³ëüíåííÿ ïîñ³âó íà âðîæàéí³ñòü òîìàòó
òà åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü éîãî âèðîùóâàííÿ
Çàâåðòàëþê Â. Ô., êàíäèäàò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê
Áîãäàíîâ Â. Î., êàíäèäàò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê
Äí³ïðîïåòðîâñüêà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ ²íñòèòóòó îâî÷³âíèöòâà ³ áàøòàííèöòâà ÍÀÀÍ
Óêðà¿íà, 52041, ñ. Îëåêñàíäð³âêà, âóë. Îïèòíà, 1, Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáë.
å-mail: Opytnoe@i.ua
Ìåòà. Âèâ÷èòè ìîæëèâ³ñòü âèðîùóâàííÿ òîìàòó çà óù³ëüíåííÿ ïîñ³âó òà îäåðæàííÿ äîäàòêîâîãî âðîæàþ ðîñëèí-óù³ëüíþâà÷³â â óìîâàõ ï³âí³÷íîãî Ñòåïó Óêðà¿íè. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè âïðîäîâæ
2016–2018 ðð. íà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é äîñë³äí³é ñòàíö³¿ ²íñòèòóòó îâî÷³âíèöòâà ³ áàøòàííèöòâà ÍÀÀÍ. Ïîëüîâ³ äîñë³äè çàêëàäàëè íà ðîçñàäí³é ³ áåçðîçñàäí³é êóëüòóð³ ç øèðèíîþ ì³æðÿäü 1,4 ì â óìîâàõ êðàïëèííîãî
çðîøåííÿ. Îñíîâíà êóëüòóðà – òîìàò, ðîñëèíè-óù³ëüíþâà÷³ – öèáóëÿ øàëîò íà çåëåíå ïåðî òà êóêóðóäçà öóêðîâà â ìîëî÷íî-âîñêîâ³é ñòèãëîñò³. Ñóìàðíèé óðîæàé îñíîâíî¿ êóëüòóðè ³ ðîñëèí-óù³ëüíþâà÷³â ç ðîçðàõóíêîì åôåêòèâíîñò³ âèðîùóâàííÿ â óìîâàõ óù³ëüíåííÿ ïîñ³âó âèçíà÷àëè ï³ñëÿ çáèðàííÿ êóëüòóð çã³äíî ç ìåòîäèêîþ äîñë³äíî¿ ñïðàâè â îâî÷³âíèöòâ³ ³ áàøòàííèöòâ³. Ðåçóëüòàòè. Óù³ëüíåííÿ ïîñ³âó òîìàòó âïëèâàëî íà
ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîñëèí, à òàêîæ ïîçíà÷àëîñü íà åëåìåíòàõ ñòðóêòóðè âðîæàþ. Ñåðåäíÿ ìàñà ïëîä³â òîìàòó çà
óù³ëüíåííÿ öèáóëåþ øàëîò áóëà ìàéæå íà îäíîìó ð³âí³ ç êîíòðîëüíèì âàð³àíòîì áåç óù³ëüíåííÿ (çà âèðîùóâàííÿ ðîçñàäíèì ñïîñîáîì 59,2 ã ïðîòè 59,7 ã, áåçðîçñàäíèì – 56,2 ã ïðîòè 56,8 ã), à çà óù³ëüíåííÿ êóêóðóäçîþ öóêðîâîþ äåùî çìåíøóâàëàñü ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì (â³äïîâ³äíî íà 7,1 òà 10,2 %). Óðîæàéí³ñòü òîìàòó
â êîíòðîëüíîìó âàð³àíò³ çà ðîçñàäíîãî ñïîñîáó âèðîùóâàííÿ ñòàíîâèëà 42,2 ò/ãà, áåçðîçñàäíîãî – 37,7 ò/ãà,
à ïðè óù³ëüíåíí³ ïîñ³âó öèáóëåþ øàëîò çìåíøóâàëàñü íà 1,7 ³ 1,6 ò/ãà ³ áóëà â ìåæàõ ïîõèáêè äîñë³äó. Á³ëüø
ïîì³òíèì çíèæåííÿ âðîæàþ ïëîä³â (íà 2,7 ³ 3,1 ò/ãà, àáî íà 6,4 ³ 8,2 %) áóëî çà óù³ëüíåííÿ êóêóðóäçîþ öóêðîâîþ. Äîäàòêîâî îäåðæàíî öèáóë³ øàëîò íà çåëåíå ïåðî 9,3 ³ 8,9 ò/ãà, êóêóðóäçè öóêðîâî¿ – 2,6 ³ 2,5 ò/ãà. Á³ëüøó
ñóìàðíó âðîæàéí³ñòü (49,8 ò/ãà) îòðèìàíî çà óù³ëüíåííÿ öèáóëåþ øàëîò ó ðîçñàäí³é êóëüòóð³, ùî ïåðåâèùóº
êîíòðîëü íà 7,6 ò/ãà (18 %). Ñóìàðíèé óðîæàé òîìàòó ³ êóêóðóäçè öóêðîâî¿ áóâ ó ìåæàõ êîíòðîëüíîãî âàð³àíòó
(42,1 ³ 37,1 ò/ãà). Ïðèáóòîê ³ ðåíòàáåëüí³ñòü çàëåæàëè â³ä óðîæàéíîñò³ îñíîâíî¿ êóëüòóðè ³ ðîñëèí-óù³ëüíþâà÷³â.
Ñóìàðíèé ïðèáóòîê çà ð³çíèõ âàð³àíò³â óù³ëüíåííÿ ïîñ³âó òîìàòó ñòàíîâèâ 87,0–146,6 òèñ. ãðí/ãà, ùî âèùå çà
êîíòðîëü íà 4,6–48,6 òèñ. ãðí/ãà, ïðè çðîñòàíí³ ð³âíÿ ðåíòàáåëüíîñò³ çà óù³ëüíåííÿ öèáóëåþ øàëîò íà 21,0
³ 11,7 %, à êóêóðóäçîþ öóêðîâîþ – íà 12,7 ³ 6,5 %. Âèùèé ñóìàðíèé ïðèáóòîê (146,6 ³ 124,5 òèñ. ãðí/ãà) òà ð³âåíü ðåíòàáåëüíîñò³ (186,3 ³ 199,5 %) îäåðæàíî çà óù³ëüíåííÿ òîìàòó öèáóëåþ øàëîò ïîð³âíÿíî ç ïîñ³âîì áåç
óù³ëüíåííÿ. Âèñíîâêè. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü ðîçðîáëåíî åëåìåíòè òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ òîìàòó
çà óù³ëüíåííÿ ïîñ³â³â â óìîâàõ ï³âí³÷íîãî Ñòåïó Óêðà¿íè, ùî çàáåçïå÷óþòü çá³ëüøåííÿ âèõîäó îâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ ç îäèíèö³ ïëîù³ çà ðàõóíîê ðîñëèí-óù³ëüíþâà÷³â.
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Вступ. Овочеві культури – харчові продукти
особливого призначення. Сучасна дієтологія рекомендує різноманітну та повноцінну їжу із введенням до раціону багатоманітної овочевої продукції.
Томат є провідною овочевою рослиною на зрошуваних землях Степу України (у структурі посівних
площ займає 20–25 %). Цінність плодів томату визначається високими смаковими та лікувальними
властивостями, їх використовують як у свіжому,
так і в переробленому вигляді (сік, паста, цільноплідне консервування тощо).
На сучасному етапі розвитку сільського господарства в умовах зростання цін на паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин
та насіння, а також скорочення площ зрошуваних
земель основним напрямом у збільшенні виробництва продукції є вдосконалення технології вирощування овочевих культур на основі раціонального використання посівних площ, води для зрошення та сонячної енергії – фотосинтетично активної
радіації (ФАР).
За вирощування овочевих культур у широкорядних посівах (1,4 м і більше) молоді рослини на
ранніх стадіях росту і розвитку не повністю вико-

ристовують площу міжрядь, що зменшує ефективність її використання. Зважаючи на це вагомого
значення набуває виробництво овочевої продукції в ущільнених посівах з урахуванням алелопатичних зв’язків між ущільненими і ущільнюючими рослинами. Перевагами ущільнених посівів є
збільшення виходу сумарної продукції, а також
сукупного прибутку з одиниці посівної площі
основних і ущільнюючих рослин; економія місця
на земельній ділянці; збільшення тривалості використання землі впродовж вегетаційного періоду.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Розміщення рослин в ущільнених посівах
визначають строками посіву або висаджування та
можливостями механізованого обробітку. Різновидами ущільнення можна вважати і кулісні посіви, і
самоущільнення, тобто загущення посівів до певної межі. Дослідженнями Р. Ф. Недбала встановлено, що ущільнені посіви можна розглядати як один
зі шляхів підвищення продуктивності полів сівозміни [1]. У дослідах щодо вирощування насіння
петрушки за ущільнення міжрядь салатом, шпинатом, коріандром ученим було доведено економічну
доцільність цього прийому, оскільки його застосуÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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вання дало змогу одержати додаткову продукцію
на суму 71,2–95,7 тис. грн [2].
Використання як ущільнювача для огірка кукурудзи та баклажан у кулісному посіві створювало
більш сприятливий мікроклімат та було одним із
факторів одержання високого сумарного врожаю
основної культури і ущільнювачів. Приріст урожаю
становив 28–35 % відносно чистих посівів [3]. За даними Н. О. Дідуха [4], вирощування кукурудзи цукрової з квасолею спаржевою дало можливість отримати високу врожайність основної культури (3,7 т/га)
й рослини-ущільнювача (2,2 т/га) з одержанням прибутку 16,9 тис. грн/га з рівнем рентабельності 121,5 %
та коефіцієнтом енергетичної ефективності 1,67.
Використання квасолі овочевої як ущільнювача
для капусти білоголової пізньої, картоплі ранньої,
помідора та огірка в умовах східного Лісостепу
України також показало ефективність цього способу,
що дало можливість підвищити врожайність основних культур (на 2,6–6,5 %) і отримати додатковий
урожай зерна квасолі (1,0–1,3 т/га) [5]. Дослідження
також показали, що за ущільнення розсадного томату часником озимим збільшення сумарного врожаю
основної культури і ущільнювача становило до 25 %
[6]. Тобто, з економічної точки зору, цінність ущільнення посівів полягає у зниженні витрат коштів на
одиницю продукції та підвищенні сумарного прибутку за рахунок рослин-ущільнювачів.
Тому розробка технологічних прийомів вирощування овочевих культур в умовах ущільнення є
актуальною.
Мета досліджень – вивчити можливість вирощування томату за ущільнення посіву та одержання додаткового врожаю рослин-ущільнювачів в
умовах північного Степу України, зокрема визначити ступінь впливу рослин-ущільнювачів на ріст
і продуктивність томату та дати економічну оцінку
вирощування цієї культури в ущільнених посівах;
виявити більш перспективний ущільнювач томату,
який забезпечує вищу сумарну врожайність овочевої продукції, чистий прибуток та рівень рентабельності з одиниці площі в ущільнених посівах.
Матеріал і методика. Експериментальні дослідження проводили у 2016–2018 рр. у відділі селекції
та технології вирощування овочевих і баштанних
рослин Дніпропетровської дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН згідно з методикою дослідної справи в овочівництві і
баштанництві [7]. Ґрунт – звичайний середньосуглинковий чорнозем.
Польові досліди з вирощування томату в умовах ущільнення посіву виконували за краплинного
зрошення на розсадній і безрозсадній культурі з
шириною міжрядь 1,4 м. Вивчали ущільнення посіву томату (сорт Лагідний) цибулею шалот на зелене перо (сорт Джигіт) та кукурудзою цукровою молочно-воскової стиглості (сорт Делікатесна). Контроль – варіант без ущільнення. Ущільнюючі рослини висівали і висаджували в міжряддя томату.
Площа облікової ділянки основної культури 21 м2,
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рослин-ущільнювачів – 10 м2. Повторність досліду
чотириразова. Густота посіву томату 30–31 тис. шт./га,
кукурудзи цукрової – 14–15 тис. шт./га, цибулі шалот – 80–85 тис. шт./га. Проводили фенологічні
спостереження та біометричні дослідження на посівах основної та ущільнюючих культур.
Технологічні прийоми вирощування томату
та ущільнювачів – загальноприйняті для зони
північного Степу України. Попередник – озима
пшениця. Сівбу томату здійснювали в оптимальні
терміни, висадку розсади – у другій декаді травня.
Ущільнюючу культуру – цибулю шалот висаджували на глибину 4–5 см з густотою 80–85 тис. шт./га
за першої можливості роботи у полі ще до посіву та висадки розсади основної культури. Другий
ущільнювач – кукурудзу цукрову висівали у третій декаді квітня. Висаджування і висів ущільнювачів здійснювали вручну на заздалегідь розмаркованому полі. Збирання цибулі на зелене перо
(разом з цибулиною) починали за довжини листків 25–30 см, не допускаючи їхнього огрубіння, а
качанів кукурудзи цукрової – за настання молочно-воскової стиглості.
Сумарний врожай з визначенням економічної
ефективності вирощування в умовах ущільнення
посіву розраховували після завершення збирання
врожаю обох культур.
Обговорення результатів. Погодні умови в
роки проведення досліджень (2016–2018) у цілому
були сприятливими для росту і розвитку рослин
томату і ущільнювачів. Фенологічними спостереженнями встановлено високе приживлення розсади і достатню густоту сходів основної культури і
рослин-ущільнювачів.
Густота посіву була в межах розрахункової: томату розсадного – 31,5–32,4 тис. шт./га, посівного –
32,8–33,7 тис. шт./га; ущільнювачів цибулі шалот – 80–82 тис. шт./га, кукурудзи цукрової – 13,5–
13,9 тис. шт./га. За даними біометричних досліджень, у контрольному варіанті залежно від способу вирощування висота рослин томату і кількість
бічних стебел становила в середньому відповідно
53,1 і 48,4 см та 4,2 і 3,8 шт./росл., що вище, ніж за
ущільнення посіву, на 7,1 і 8,4 % та 8,3 і 8,8 %. Довжина листків цибулі та висота рослин кукурудзи
були в межах 38,5–42,6 см та 140–148 см.
Встановлено, що ущільнення посіву томату певним чином впливало на структурні елементи його
врожаю. Середня маса плодів за ущільнення цибулею шалот була майже на одному рівні з контролем
(на розсадному томаті 59,2 г проти 59,7 г, безрозсадному – 56,2 г проти 56,8 г), а за ущільнення кукурудзою цукровою дещо зменшувалась порівняно з контролем (відповідно на 7,1 % і 10,2 %). Зміни
у структурі врожаю томату залежно від способів
його вирощування та використання рослин-ущільнювачів впливали на врожайність як томату, так і
культури-ущільнювача (табл. 1).
Урожайність томату в контрольному варіанті
за розсадного способу вирощування в середньому
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Òàáëèöÿ 1. Âïëèâ óù³ëüíåííÿ ïîñ³âó íà âðîæàéí³ñòü òîìàòó òà ðîñëèí-óù³ëüíþâà÷³â (2016–2018 ðð.)
Óù³ëüíþâà÷ òîìàòó
(ôàêòîð À)

Ñïîñ³á âèðîùóâàííÿ
òîìàòó (ôàêòîð Â)

Óðîæàéí³ñòü
òîìàòó, ò/ãà

± äî êîíòðîëþ
ò/ãà
%

Ìàñà ïëîäó
òîìàòó, ã

Áåç óù³ëüíåííÿ (êîíòðîëü)
42,2
59,7
Öèáóëÿ øàëîò
ðîçñàäíèé
40,5
-1,7
4,1
59,2
Êóêóðóäçà öóêðîâà
39,5
-2,7
6,4
55,4
Áåç óù³ëüíåííÿ (êîíòðîëü)
37,7
56,8
Öèáóëÿ øàëîò
áåçðîçñàäíèé
36,1
-1,6
4,3
56,2
Êóêóðóäçà öóêðîâà
34,6
-3,1
8,2
53,2
Í²Ð05, ò/ãà: çà ôàêòîðîì À – 2,2, çà ôàêòîðîì Â – 3,0, çà âçàºìîä³ºþ ôàêòîð³â – 2,7

за три роки становила 42,2 т/га, за безрозсадного –
37,7 т / га, а за ущільнення посіву цибулею шалот вона
зменшувалась на 1,6 і 1,7 т/га і була в межах похибки
досліду. Більш помітне зниження врожаю плодів (2,7
і 3,1 т/га, або 6,4 і 8,2 %) відносно контролю встановлено в умовах ущільнення кукурудзою цукровою. Додатково одержано цибулі шалот на зелене перо 9,3 і
8,9 т/га, кукурудзи цукрової – 2,5 і 2,6 т/га.
Вищу сумарну врожайність з одиниці посівної площі (49,8 т/га) одержано за ущільнення
цибулею шалот за розсадного способу вирощу-

Óðîæàéí³ñòü
óù³ëüíþâà÷à, ò/ãà

Ñóìàðíèé
âðîæàé, ò/ãà

9,3
2,6
8,9
2,5

42,2
49,8
42,1
37,7
45,0
37,1

вання, що вище за контроль на 7,6 т/га (18,0 %).
Сумарний урожай томату та кукурудзи цукрової
був у межах контрольного варіанту (за розсадного способу вирощування 42,1 т/га проти 42,2 т/га
у контролі, за безрозсадного – 37,1 т/га проти
37,7 т/га).
Розрахунок економічної ефективності вирощування томату в дослідах показав, що чистий
прибуток та рентабельність залежали від урожайності основної культури та рослин-ущільнювачів
(табл. 2).

Òàáëèöÿ 2. Åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü âèðîùóâàííÿ òîìàòó â óù³ëüíåíèõ ïîñ³âàõ (2016–2018 ðð.)
Ïîêàçíèê

Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà
Âàðò³ñòü âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí/ãà
Âèðîáíè÷³ âèòðàòè, òèñ. ãðí/ãà
×èñòèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí /ãà
Ðåíòàáåëüí³ñòü, %

Âàð³àíò âèðîùóâàííÿ
Òîìàò áåç óù³ëüíåííÿ (êîíòðîëü) Òîìàò + öèáóëÿ øàëîò Òîìàò + êóêóðóäçà öóêðîâà
ðîçñàäíèé

42,2
157,3
59,3
98,0
165,3

40,5 + 9,3
49,8
150,9 + 74,4
225,3
56,9 + 21,8
78,7
146,6
186,3

39,5 + 2,6
42,1
147,2 + 21,0
168,2
55,5 + 5,0
60,5
107,7
178,0

36,1 + 8,9
45,0
115,6 + 71,2
186,8
41,9 + 20,4
62,3
124,5
199,8

34,6 + 2,5
37,1
111,4 + 20,3
131,7
40,3 + 4,4
44,7
87,0
194,6

áåçðîçñàäíèé

Óðîæàéí³ñòü, ò/ãà
Âàðò³ñòü âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí/ãà

37,7
126,2

Âèðîáíè÷³ âèòðàòè, òèñ. ãðí /ãà

43,8

×èñòèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí /ãà
Ðåíòàáåëüí³ñòü, %

82,4
188,1

Дані таблиці 2 свідчать, що за ущільнення посіву
томату сукупний прибуток по варіантах досліду становив 87,0–146,6 тис. грн/га, що перевищує контроль
на 4,6–48,6 тис. грн/га за збільшення рівня рентабельності на 6,5–21,0 %. Вищий сукупний прибуток (146,6
і 124,5 тис. грн/га) одержано в умовах ущільнення
томату цибулею шалот на зелене перо з рівнем рентабельності 186,3 і 199,8 %, що вище порівняно з посівом
без ущільнення відповідно на 48,6 і 42,1 тис. грн/га та
21,0 % і 11,7 %. За ущільнення кукурудзою цукровою
сумарний врожай був на рівні контролю, але за рахунок вищої ціни на кукурудзу порівняно з томатом за
розсадного способу це забезпечило зростання чистого
прибутку на 9,7 тис. грн/га і рентабельності на 12,7 %.
Висновки. За результатами досліджень розроблено елементи технології вирощування томату
за ущільнення посівів в умовах північного Степу
України, що забезпечують збільшення виходу овочевої продукції з одиниці площі за рахунок рослин-ущільнювачів.

1. В умовах ущільнення посіву томату цибулею
шалот на зелене перо вищий сумарний урожай
(49,8 т/га) досягається за розсадного способу вирощування, за безрозсадного – дещо нижче (45,0 т/га),
приріст урожаю – 7,6 і 7,3 т/га, а за ущільнення кукурудзою цукровою він був у межах контролю (42,1
і 37,1 т/га відповідно).
2. Ущільнення культурами міжрядь томату за
розсадного і безрозсадного способів вирощування
забезпечило додатковий врожай цибулі шалот на
зелене перо 9,3 і 8,9 т/га, качанів кукурудзи цукрової – 2,6 і 2,5 т/га.
3. Найвищий сукупний прибуток (146,6 тис. грн/га)
одержано за ущільнення розсадного томату, найвищу
рентабельність – за безрозсадного (199,8 %), що вище
за вирощування без ущільнення (на 46,4 тис. грн/га
і 11,7 %).
4. Наукова розробка захищена патентом на корисну модель № 136078 «Спосіб вирощування томату в ущільнених посівах».
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Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îïûòíàÿ ñòàíöèÿ Èíñòèòóòà îâîùåâîäñòâà è áàõ÷åâîäñòâà ÍÀÀÍ
Óêðàèíà, 52041, ñ. Àëåêñàíäðîâêà, óë. Îïûòíàÿ, 1, Äíåïðîâñêèé ðàéîí Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë.
å-mail: Opytnoe@i.ua
Öåëü. Âûÿâèòü âîçìîæíîñòü âûðàùèâàíèÿ òîìàòà ïðè
è 1,7 ò/ãà è áûëà â ïðåäåëàõ îøèáêè îïûòà. Áîëåå çàìåòíîå
óïëîòíåíèè ïîñåâà è ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî óðîæàÿ
ñíèæåíèå óðîæàÿ ïëîäîâ (íà 2,7 è 3,1 ò/ãà, èëè íà 6,4 è 8,2 %)
ðàñòåíèé-óïëîòíèòåëåé â óñëîâèÿõ ñåâåðíîé Ñòåïè Óêðàïî îòíîøåíèþ ê êîíòðîëþ âûÿâëåíî ïðè óïëîòíåíèè ñàõàðèíû. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû â òå÷åíèå 2016–
íîé êóêóðóçîé. Äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷åíî ëóêà øàëîò íà çå2018 ãã. íà Äíåïðîïåòðîâñêîé îïûòíîé ñòàíöèè Èíñòèòóòà
ëåíîå ïåðî 9,3 è 8,9 ò/ãà, êóêóðóçû ñàõàðíîé – 2,6 è 2,5 ò/ãà.
îâîùåâîäñòâà è áàõ÷åâîäñòâà ÍÀÀÍ. Ïîëåâûå îïûòû çàÁîëüøàÿ ñóììàðíàÿ óðîæàéíîñòü (49,8 ò/ãà) ïîëó÷åíà ïðè
êëàäûâàëè íà ðàññàäíîé è áåçðàññàäíîé êóëüòóðå ñ øèðèóïëîòíåíèè ëóêîì øàëîò â ðàññàäíîé êóëüòóðå, ÷òî ïðåâûíîé ìåæäóðÿäèé 1,4 ì â óñëîâèÿõ êàïåëüíîãî ïîëèâà. Îñøàåò êîíòðîëü íà 7,6 ò/ãà (18 %). Ñóììàðíûé óðîæàé òîìàòà
íîâíàÿ êóëüòóðà – òîìàò, ðàñòåíèÿ-óïëîòíèòåëè – ëóê øàëîò
è ñàõàðíîé êóêóðóçû áûë â ïðåäåëàõ êîíòðîëüíîãî âàðèàíòà
íà çåëåíîå ïåðî è ñàõàðíàÿ êóêóðóçà â ìîëî÷íî-âîñêîâîé
(42,1 ò/ãà è 37,1 ò/ãà). Ïðèáûëü è ðåíòàáåëüíîñòü çàâèñåëè
ñïåëîñòè. Ñóììàðíûé óðîæàé îñíîâíîé êóëüòóðû è ðàñòåîò óðîæàéíîñòè îñíîâíîé êóëüòóðû è ðàñòåíèé-óïëîòíèòåíèé-óïëîòíèòåëåé ñ ðàñ÷åòîì ýôôåêòèâíîñòè âûðàùèâàíèÿ
ëåé. Ñóììàðíàÿ ïðèáûëü ïðè ðàçíûõ âàðèàíòàõ óïëîòíåíèÿ
â óñëîâèÿõ óïëîòíåíèÿ ïîñåâà îïðåäåëÿëè ïîñëå çàâåðïîñåâà òîìàòà ñîñòàâëÿëà 87,0–146,6 òûñ. ãðí/ãà, ÷òî âûøå
øåíèÿ óáîðêè êóëüòóð ñîãëàñíî ìåòîäèêå îïûòíîãî äåëà â
êîíòðîëÿ íà 4,6–48,6 òûñ. ãðí/ãà, ñ âîçðàñòàíèåì óðîâîâîùåâîäñòâå è áàõ÷åâîäñòâå. Ðåçóëüòàòû. Óïëîòíåíèå
íÿ ðåíòàáåëüíîñòè ïðè óïëîòíåíèè ëóêîì øàëîò íà 21,0 è
ïîñåâà òîìàòà âëèÿëî íà ðîñò è ðàçâèòèå ðàñòåíèé, à òàêæå
11,7 %, à ñàõàðíîé êóêóðóçîé – íà 12,7 è 6,5 %. Áîëåå âûñîîòðàæàëîñü íà ýëåìåíòàõ ñòðóêòóðû óðîæàÿ. Ñðåäíÿÿ ìàñêàÿ ñóììàðíàÿ ïðèáûëü (146,6 è 124,5 òûñ. ãðí/ãà) è óðîâåíü
ñà ïëîäîâ òîìàòà ïðè óïëîòíåíèè ëóêîì øàëîò áûëà ïî÷òè
ðåíòàáåëüíîñòè (186,3 è 199,5 %) ïîëó÷åíû ïðè óïëîòíåíèè
íà îäíîì óðîâíå ñ êîíòðîëüíûì âàðèàíòîì áåç óïëîòíåíèÿ
òîìàòà ëóêîì øàëîò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñåâîì áåç óïëîòíå(ïðè âûðàùèâàíèè ðàññàäíûì ñïîñîáîì 59,2 ïðîòèâ 59,7 ã,
íèÿ. Âûâîäû. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé ðàçðàáîòàíû
áåçðàññàäíûì – 56,2 ïðîòèâ 56,8 ã), à ïðè óïëîòíåíèè ñàýëåìåíòû òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ òîìàòà ïðè óïëîòíåíèè
õàðíîé êóêóðóçîé íåñêîëüêî óìåíüøàëàñü ïî ñðàâíåíèþ c
ïîñåâîâ â óñëîâèÿõ ñåâåðíîé Ñòåïè Óêðàèíû, êîòîðûå îáåêîíòðîëåì (ñîîòâåòñòâåííî íà 7,1 è 10,2 %). Óðîæàéíîñòü
ñïå÷èâàþò óâåëè÷åíèå âûõîäà îâîùíîé ïðîäóêöèè ñ åäèíèòîìàòà â êîíòðîëüíîì âàðèàíòå ïðè ðàññàäíîì ñïîñîáå âûöû ïëîùàäè çà ñ÷åò ðàñòåíèé-óïëîòíèòåëåé.
ðàùèâàíèÿ ñîñòàâëÿëà 42,2 ò/ãà, áåçðàññàäíîì – 37,7 ò/ãà,
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîìàò, óïëîòíåíèå ïîñåâà, êóëüòóðà,
à ïðè óïëîòíåíèè ïîñåâà ëóêîì øàëîò óìåíüøàëàñü íà 1,6
ãóñòîòà, óïëîòíèòåëü, ñïîñîá âûðàùèâàíèÿ, ïðèáûëü

The influence of compact sowing on tomato yield and economic efficiency of its cultivation
Zavertaliuk V. F., Candidate of Agricultural Sciences
Bohdanov V. O., Candidate of Agricultural Sciences
Dnipropetrovsk Experimental Station of Institute of Vegetable and Melon Growing of NAAS
1, Opytna St., Oleksandrivka village, Dnipro district, Dnipropetrovsk region, 52041, Ukraine
å-mail: Opytnoe@i.ua
Purpose. To identify the possibility of tomato cultivation in
NAAS. Field trials were laid out as both transplanting and direct
compact sowing and obtaining additional yield of compacting
seeding crop at row spacing of 1.4 m with drip irrigation system.
plants in the Northern Steppe of Ukraine. Methods. The studTomato was the main crop; grey shallot for use as green onions
ies were carried out in 2016–2018 at the Dnipropetrovsk Experiand sweet corn for use in milk-wax ripeness were the compactmental Station of Institute of Vegetable and Melon Growing of
ing (companion) plants. The total yield of the main crop and the
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compacting plants with calculating the efficiency of cultivation in
compact sowing was measured after the crops were harvested
according to the experimental technique in vegetable and melon
growing. Results. Tomato compact sowing influenced on plant
growth and development, as well as was reflected in yield components. The average tomato fruit weight with shallot compacting was almost the same as in the control with no compacting
(59.2 vs. 59.7 g in transplanting crop and 56.2 vs. 56.8 g in direct
seeding crop) while with sweet corn compacting it was lower by
7.1 and 10.2 %. The yield of tomato in the control variant was
42.2 t/ha in transplanting crop and 37.7 t/ha in direct seeding crop;
when shallot compacting, it was reduced by 1.6 and 1.7 t/ha and
was within the standard error. A more noticeable decrease in fruit
yield (by 2.7 and 3.1 t/ha or 6.4 and 8.2 %) as compared to the
control was revealed with sweet corn compacting. Additionally,
it was produced 9.3 and 8.9 t/ha of grey shallot, 2.6 and 2.5 t/
ha of sweet corn. The more total yield (49.8 t/ha) was obtained
with shallot compacting in transplanting crop that exceeds the

control by 7.6 t/ha (18 %). The total yield of tomato and sweet
corn was within the control variant (42.1 and 37.1 t/ha). The profit
and profitability depended on productivity of the main crop and
the compacting plants. The total profit through various variants
of compact tomato sowing was 87,000–146,600 UAH/ha that
exceeded the control by 4,600–48,600 UAH/ha. The profitability
level increased by 6.5 and 21.0 % with shallot compacting and by
12.7 and 6.5 % with sweet corn compacting. The most total profit
(146,600 and 124,500 UAH/ha) and profitability level (186.3 and
199.5 %) were obtained when compact tomato sowing with shallot as compared to sowing with no compacting. Conclusions.
Resulted from the research, elements of the technology for
growing tomato with compact sowings in the conditions of the
Northern Steppe of Ukraine have been developed which provide
an increase in the yield of vegetable products per unit area due
to compacting plants.
Key words: tomato, compact sowing, crop, density, compacting plant, method of growing, profit
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