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Постановка проблеми. Про ступінь забезпечення рослин поживними речо-

винами можна судити за вмістом в їх листках азоту, фосфору і калію. Ряд авторів 
4, 5, 6 у своїх працях показали, що рівень живлення плодових культур та їх реа-
кцію на його зміни можна визначити за допомогою аналізу листя на початку сер-
пня. За сприятливих умов вміст елементів живлення в листках підвищується, а під 
час недостатнього живлення знижується. На концентрацію азоту, фосфору і калію 
в листі плодових рослин істотно впливають погодні умови. Хімічний аналіз його 
дає можливість судити про особливість живлення рослин 4.  

Мета досліджень – вивчити вміст азоту, фосфору і калію в листках підщеп 
груші. 

Методика досліджень. Дослідження проводили впродовж 1999 – 2001 років 
та у 2009 році на дослідній ділянці Тальянківського державного аграрного техні-
куму в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України. Цей район 
характеризується помірно-континентальним кліматом. Активна вегетація триває 
160–170 днів. Середньодобова температура понад + 5 С триває 225 днів. Середня 
кількість опадів за роки досліджень становила 651 мм. Кліматичні умови в цілому 
є сприятливими для вирощування груші на клонових підщепах. 

У період досліджень (1999–2001 роки) погодні умови були близькі до се-
редньобагаторічних для даної зони. Проте кількість опадів в окремі роки від-
різняється від середньобагаторічної. Найбільш вологими були 2000-2001 роки, 
коли кількість опадів становила 625-778 мм. Набагато нижче середньобагато-
річного рівня опадів випало у 1999 році, показник становив 550 мм, і це нега-
тивно вплинуло на ріст і розвиток підщеп і саджанців груші. У 2009 році рі-
вень опадів був на 5,4 та 20,1 % нижчим порівняно із 1999 роком та середнім 
рівнем за роки дослідження. 

Весняно-літній період був найтеплішим у 2001 р. Температура повітря за ро-
ки досліджень була вищою від середньобагаторічної норми (7,4 ºС): в 1999 і 2000 
роках вона становила відповідно 8,4 і 8,6, у 2001 р. – 9,7 ºС.  

Найнижча середньомісячна температура мінус 6,8 ºС спостерігалася в грудні 
1999 р. Але помітних пошкоджень маточних кущів і саджанців груші морозами в 
цей період не виявлено.  

Найвищу середньомісячну температуру (27,5 ºС) відмічено в липні 2009 ро-
ку. 

Об’єктами досліджень були вісім форм айви, аронія та ірга. За контроль було 
взято айву А, як найбільш поширену клонову підщепу для груші. Маточник кло-
нових підщеп був закладений у 1998 році. Схема садіння рослин у маточнику 
становила 1,2 х 0,5 м, агротехніка вирощування підщеп на дослідній ділянці зага-
льноприйнята для зони Лісостепу України. Грунт постійно знаходився в розпуше-
ному і чистому від бур’янів стані. Рослини вирощували шляхом вертикальних 
відсадків. 
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Для визначення вмісту загальних форм азоту, фосфору і калію в листках ко-
ристувалися методикою Українського інституту землеробства в модифікації А.О. 
Бондаренка та О.К. Харитонова  1 . 

Результати досліджень. Дослідженнями встановлено (табл. 1), що в серед-
ньому за роки вміст азоту в листках досліджуваних підщеп був неоднаковим. 
Найвищий його рівень відмічений у айви мліївської, аронії, К 61, і за період дос-
ліджень він сягав 2,09 – 1,93 % на суху речовину, у той же час у контролі цей 
показник був на рівні 1,83 %. Найменше азоту містилось у листках підщеп ВА 29, 
К 56 та ірги у межах, 1,17 – 1,33 % на суху речовину. 

Характеризуючи цей показник по роках, слід відзначити, що у 1999 р. вміст 
азоту в листі підщеп був істотно вищим у форм айви мліївської та аронії. Істотно 
нижчий вміст азоту в листі підщеп був ВА29, К56 та ірга. У всіх інших підщеп 
цей показник знаходився в межах помилки досліду. 

У 2000 р. вміст азоту в листі підщеп був істотно вищим у форм айви мліївсь-
кої, К61, аронії – відповідно на рівні 1,96 – 2,10 %, а істотно нижчий у ВА29, К56 
та ірги – відповідно 1,18 – 1,37 %. У всіх інших підщеп цей показник знаходився в 
межах помилки. 

 
Таблиця 1 - Вміст азоту в листі різних форм підщеп,  
                    % від маси сухої речовини 

Форма підщепи 
Рік досліджень 

Середнє 
1999 2000 2001 

Айва А (контроль) 1,79 1,86 1,83 1,83 

Айва мліївська 2,08 2,10 2,09 2,09 

Айва прованська 1,85 1,89 1,87 1,87 

ВА29 1,16 1,18 1,17 1,17 

ІС 2-10 1,87 1,89 1,88 1,88 

К56 1,18 1,21 1,19 1,19 

К61 1,91 1,96 1,93 1,93 

К86 1,69 1,71 1,70 1,70 

Аронія 1,94 2,01 1,98 1,98 

Ірга 1,29 1,37 1,33 1,33 

НІР05 0,13 0,07 0,09  

 
У 2001 році вміст азоту в листі підщеп був істотно вищим у форм айви мліїв-

ської та аронії. У більшості років істотне збільшення азоту в листі спостерігалось 
у форм підщеп айви мліївської та аронії – відповідно 1,98 – 2,09% від сухої речо-
вини. 

На відміну від азоту вміст фосфору в листках підщеп був більш стабільним 
(табл. 2).  
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Таблиця 2 - Вміст фосфору в листі різних форм підщепи, % від маси сухої 
речовини 

Форма підщепи 
Рік досліджень 

Середнє 
1999 2000 2001 

Айва А (контроль) 0,56 0,55 0,56 0,56 
Айва мліївська 0,46 0,47 0,47 0,47 
Айва прованська 0,45 0,45 0,45 0,45 

ВА29 0,45 0,45 0,45 0,45 
ІС 2-10 0,45 0,45 0,45 0,45 
К56 0,45 0,45 0,45 0,45 
К61 0,46 0,47 0,47 0,47 
К86 0,45 0,46 0,46 0,46 

Аронія 0,54 0,43 0,53 0,53 
Ірга 0,55 0,54 0,54 0,54 
НІР05  0,05 0,04 0,03  
 

Експериментально було доведено, що найвищий вміст елемента у сухій ре-
човині листків груш був у айви А (контроль) і в 1999-2001 роках становив у сере-
дньому 0,56 %. Дещо нижчий показник був у листках аронії і ірги – відповідно 
0,54-0,53 і 0,55-0,54 % у 1999 і 2001 роках. Найменший вміст фосфору за три роки 
серед досліджуваних клонових підщеп був у 2000 році у аронії – на рівні 0,43 %. 

У листі айви прованської, ВА29, ІС2-10, К56 масова частка фосфору впро-
довж 1999-2001 років була на 18,8-19,6 % нижчою, ніж у контролі. Встановлено, 
що у підщеп К61 і К86 вміст елемента в сухій речовині біомаси листків за дослі-
джувані роки теж був меншим відповідно на 16,0-17,8 і 17,8-19,6 % порівняно з 
контролем. 

Характеризуючи цей показник за роками, слід зазначити, що у 1999 році 
вміст фосфору в листках підщеп аронія та ірга практично був на рівні контролю, а 
в усіх інших підщеп вміст фосфору в листі був істотно меншим  порівняно з конт-
ролем і з підщепами аронія та ігра. Така сама закономірність спостерігалася в 
2001 році. В 2000 р. вміст фосфору в листі ірги досягав практично контрольного 
показника та істотно переважав усі інші варіанти. 

Таким чином, за всі роки досліджень вміст фосфору в листі був найбільшим 
порівняно з контролем у підщеп ірги та аронії. 

Аналізуючи вміст калію (табл. 3), видно, що у 1999 році істотно вищим вміс-
том цього елемента живлення в листках відрізнялися підщепи айви мліївської, 
К61, аронії та ірги. На рівні контролю цей показник був у підщеп айви провансь-
кої, ВА29 і К86. У листі підщеп ІС2-10 та К56 калію було істотно менше, ніж у 
контрольному варіанті.  

За результатами досліджень П.Г. Копитка  3 , у 2000 і 2001 роках більше 
калію в листі мали підщепи аронія та ірга. 

Отже, в середньому за три роки досліджень вищим вмістом основних елеме-
нтів живлення відзначилися форми підщеп аронія та ірга. 

Дослідження пов’язані із вивченням масової частки азоту, фосфору та калію 
у листках груш також проводились у 2009 році за умов низького рівня випадання 
опадів порівняно із 1999-2001 роками. Як видно із табл. 4, вміст азоту в листі 
підщеп був вищим у форм айви мліївська, К61 і аронія відповідно на 15,0; 5,7 і  
8,6 %. Проте порівняно з 2000 роком у листках цих груш масова частка елемента 
була нижчою відповідно на 5,2; 6,6 та 6,4 %. 
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Таблиця 3 – Вміст калію в листі різних форм підщеп груші, в % від маси су-
хої речовини 

Форма підщепи 
Рік досліджень 

Середнє 
1999 2000 2001 

Айва А (контроль) 0,90 0,99 0,94 0,94 
Айва мліївська 1,01 0,98 1,01 1,0 
Айва прованська 0,83 0,85 0,84 0,84 
ВА29 0,91 0,88 0,85 0,89 
ІС 2-10 0,80 0,88 0,85 0,84 
К56 0,59 0,61 0,60 0,60 
К61 0,99 0,94 0,97 0,97 
К86 0,92 0,91 0,92 0,92 
Аронія 1,56 1,62 1,59 1,59 
Ірга 1,26 1,23 1,25 1,25 
НІР05  0,09 0,07 0,07  

 
У всіх інших підщеп у 2009 році вміст азоту знаходився в межах помилки 

досліду і був нижчим від середніх показників 1999-2001 років. 
Характеризуючи вміст фосфору у сухій речовині біомаси листків груш  по 

роках, слід зазначити, що у 2009 р. вміст фосфору в листках підщеп аронія та ірга 
практично був на рівні контролю, а у всіх інших підщеп вміст фосфору в листі був 
істотно меншим порівняно з контролем і з підщепою аронія. 

Експериментально було встановлено, що в 2009 році у підщеп ігра і аронія 
вміст калію був відповідно на 23,0 і 50,0 % вищим, ніж у контролі. Проте, порів-
нюючи масову частку елемента у цих підщеп із середнім значенням за 1999-2001 
роки, встановлено, що рівень калію був нижчим відповідно на 1,9 і 5,7 %. У 2009 
році на рівні контролю вміст калію був у підщеп айва мліївська, К 61, ІС 2-10,К 
86, у всіх інших підщеп цей показник був істотно менше, ніж у контрольному 
варіанті. 

Таблиця 4 - Вміст азоту, фосфору, калію в листі різних форм підщеп груші, у 
% від маси сухої речовини 

Форма підщепи 
2009 рік досліджень 

азот фосфор калій 
Айва А (контроль) 1,73 0,51 1,0 
Айва мліївська 1,99 0,43 1,0 
Айва прованська 1,77 0,41 0,82 
ВА29 1,07 0,42 0,85 
ІС 2-10 1,78 0,42 0,81 
К56 1,09 0,42 0,71 
К61 1,83 0,47 0,99 
К86 1,62 0,42 0,90 
Аронія 1,88 0,51 1,50 
Ірга 1,23 0,53 1,23 
НІР05  0,11 0,03 0,09 
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Висновки і перспектива подальших досліджень. 
1. На реградованому чорноземі, який недостатньо забезпечений азотом, 

вміст цього елемента в листках підщеп груш був у межах 1,17 – 2,09 %, що також 
нижче оптимального рівня. 

2. В оптимальних межах 0,45 – 0,56% знаходився фосфор. 
3. Незважаючи на це, реградований чорнозем на оптимальному рівні, 

проте вміст його в листках різних форм айви був заниженим, що значно нижче від 
оптимального рівня. 
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Постановка проблеми. У меліоративній науці й практиці разом із створен-

ням приладу для вимірювання сумарного випаровування і доказом його репрезен-
тативності важливе місце займає встанолення просторової інтерполяції, тобто на 
якій відстані від місця установки балансоміра можна отримати достовірні величи-
ни сумарного випаровування, заміряні з його допомогою для керування режимами 
зрошення. 

Стан вивчення проблеми. Планування штучного зволоження визначено як 
процес передбачення оптимальної кількості й розподілу в часі поливної води за 
окремими масивами, полями та ділянками. Прогнозування зрошення дозволяє 
вирішити задачі щодо подачі необхідної кількості поливної води на окремі поля 
сівозмін, а також для задоволення господарств у цілому. Головна мета оптимізо-


