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квасоля та горох овочеві, особливо сорти селекції Сквирської 
дослідної станції давали значно більшу врожайність насіння без 
застосування хімічних засобів захисту проти бур’янів, які сильно 
пригнічували ріст та розвиток культурних рослин. Гербіциди вдалося 
повністю замінити додатковими механічними операціями по 
знищенню бур’янів (прополкою, рихленням). 

Що стосується коренеплідних культур – моркви (Шантене 
сквирська, Квітневська), буряка столового (Делікатесний, Зміна), то на 
них також вдалося відійти від хімічних засобів захисту завдяки 
використанню комплексу біологічних препаратів (Біокомплекс-БТУ, 
Гуміфілд, Бітоксибацилін та ін.) та механічного знищення бур’янів. 

Це звичайно збільшило собівартість виробленої продукції, але 
значно підвищило якість насіння. Створений на Станції гібрид огірка 
Сквирський характеризується високою стійкістю проти переноспорозу 
та має високі смакові якості. Всього за рядом показників (стійкістю 
проти хвороб та шкідників, придатністю до безгербіцидних технологій 
вирощування) нами було відібрано ряд овочевих культур їх сортів і 
гібридів, зокрема, цибуля Сквирська, морква Шантене сквирська, 
Квітневська, Сквирянка F1, редька зимова Сквирська чорна, буряк 
столовий Делікатесний, Зміна, капуста білоголова Веснянка, Нісса, 
капуста червоноголова Олена, перець солодкий Обрій, Данко, огірок 
Сквирський F1, кукурудза цукрова Брусниця, Роксолана F1, горох 
овочевий Стригунок, Селена, Вікма, квасоля Присадибна, Українка, 
Тосик, селера коренеплідна Цілитель та ін. Дані овочеві культури 
характеризуються високим господарським та біологічним потенціалом 
і відповідають основним критеріям застосуванню в органічному 
виробництві. 
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Вирощування більшості сільськогосподарських культур вимагає 

внесення додаткових елементів живлення. Одним із таких елементів є 
фосфор. У більшості випадків цей елемент вносять у вигляді 
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мінеральних добрив. Але даний захід є як високозатратним, до того ж, 
ступінь засвоєння рослинами діючої речовини з добрив не перевищує 
20 %. Іншим шляхом є застосування органічних добрив, але вміст у 
них доступних фосфатів є занизьким [1, с. 107]. 

З метою вирішення даної проблеми в Інституті 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН розроблено технологію компостування органічної речовини з 
місцевими фосфоритами, яка дозволяє отримувати біоорганічне 
добриво (Фосфогумін), з підвищеним вмістом лабільних Р2О5 [2, 3].  

Для компостування використовували чотири компоненти: гній 
великої рогатої худоби (ВРХ), фосфоритне борошно, активну 
фосфатмобілізувальну бактерію Pseudomonas putida 17 [4] та 
вермикультуру. Оптимальним поєднанням компонентів 
вермикомпостування гною ВРХ, є внесення до компосту 
фосфоритного борошна у кількості 10 % від маси гною і бактеріальної 
суспензії P. putida 17 на рівні 8 х 10 6 клітин на кілограм субстрату з 
тривалістю компостування три місяці. Такі технологічні параметри 
забезпечують найбільше вивільнення водорозчинних фосфатів (до 
20 %). Крім того, біоорганічне добриво характеризується високим 
вмістом фітогормонів ауксинової і цитокінінової природи [5, с. 82].  

Ефективність Фосфогуміну досліджували при вирощуванні 
огірків у польових умовах. Паралельно з біоорганічним добривом, 
одержаним за впливу P. рutida 17, для порівняння досліджували також 
вермикомпост (стандартне біоорганічне добриво), отриманий без 
внесення фосфатмобілізувальних бактерій. Добрива вносили локально 
у гранульованій формі із розрахунку 2 гранули на 1 насінину (0,07 –
 0,09 г). Як свідчать одержані результати трьохрічних дослідів (2008 –
 2010рр.), достовірне збільшення урожайності огірків відмічено при 
внесенні Фосфогуміну (табл. 1).  

Таблиця 1 
Урожайність огірків при застосуванні біоорганічних добрив 

Урожайність, кг / 10 рослин 

Варіанти досліду 
2008 р. 2009 р. 2010 р. середні 

значення 

Приріст урожайності до 
показників варіанту зі 

стандартним 
біоорганічним добривом, 

% 
Контроль 6,2 6,5 3,9 5,5 – 
Стандартне 
біоорганічне 
добриво 

5,0 6,8 4,7 5,5 – 

Фосфогумін 9,4 8,1 5,9 7,8 41,8 
HIP0,05 2,84 0,8 0,94  – 
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Так, у 2008 р. застосування зазначеного добрива сприяло 
збільшенню врожайності огірків на 88% при показниках у варіанті із 
стандартним біоорганічним добривом на рівні 5,0 кг / 10 рослин. У 
2009 р. приріст склав 19,1% по відношенню до стандартного 
біоорганічного добрива (при урожайності огірків у варіанті за 
використання Фосфогуміну, на рівні 8,1 кг / 10 рослин проти 6,8 кг / 10 
рослин за внесення стандартного біоорганічного добрива), а в 2010 
році – 25,5% (відповідно, 5,9 кг / 10 рослин проти 4,7 кг / 10 рослин). 
Середня врожайність за три роки при внесенні Фосфогуміну, складає 
7,8 кг / 10 рослин проти 5,5 кг / 10 рослин у варіанті з внесенням 
стандартного біоорганічного добрива, що демонструє приріст на рівні 
41,8%. 

Варто зазначити, що при цьому зростала кількість плодів     
(табл. 2), що є позитивною ознакою, оскільки свідчить, що збільшення 
урожайності відбувається за рахунок зростання чисельності одиниць 
продукції, а не їх маси. Середня кількість плодів за результатами 
трьохрічних спостережень змінюється від 191,0 од. / 10 рослин у 
варіанті із застосуванням стандартного біоорганічного добрива до 
247,4 од. /10 рослин при внесенні Фосфогуміну. Зростання як 
урожайності огірків, так і, особливо, їх кількості при внесенні 
вермикомпосту, одержаного за впливу P. putida 17, пояснюється не 
лише покращенням фосфорного живлення рослин, а й високим 
вмістом у добриві біологічно активних речовин – фітогормонів. 

Таблиця 2 
Кількість плодів огірків при застосуванні біоорганічних добрив 

Кількість плодів, од. / 10 рослин Варіанти досліду 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
Середні 
значення 

Контроль 188,5 233,7 144,8 189,0 
Стандартне біоорганічне 
добриво 190,7 232,0 150,3 191,0 

Фосфогумін 290,7 285,0 166,5 247,4 
HIP0,05 98,33 36,0 13,3 - 

 
Визначення вмісту Р2О5 у продукції показало, що його відносна 

кількість майже не змінюється, проте загальний винос збільшується, 
відповідно до урожайності культур (табл. 3). Так, при внесенні 
біоорганічного добрива Фосфогуміну винос Р2О5 з урожаєм 
збільшується на 26 % у порівняні з контрольним варіантом і на 25 % із 
стандартним біоорганічним добривом.  

Внесення у ґрунт Фосфогуміну сприяло також покращенню 
розвитку вегетативної маси рослин та збільшенню вмісту хлорофілу в 
листках огірків. 
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Таблиця 3 
Вплив компостів на винос фосфору з урожаєм огірків 

Варіанти досліду Вміст Р2О5 
у сухій речовині, % 

Винос Р2О5 з 
урожаєм, кг/га 

Контроль 1,05 6,87 
Стандартне біоорганічне 
добриво 1,02 6,94 

Фосфогумін 1,07 8,68 
НІР0,05 0,01 0,85 

 
Отримані результати демонструють зростання вмісту хлорофілу 

a і b при внесенні цього біоорганічного добрива, по відношенню до 
стандартного, від 115,39 мг/100 г до 127,61 мг/100 г (10,5 %) (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Вміст хлорофілів у листках огірків 
Вміст хлорофілу, мг на 100 г Варіанти досліду 

А b а+b 
Контроль 75,9 ± 4,3 10,9 ± 0,8 86,8 ± 3,5 
Стандартне біоорганічне 
добриво 97,2 ± 3,9 18,2 ± 1,4 115,4± 5,3 

Фосфогумін 103,9 ±10,4 23,7 ± 2,3 127,6±12,6 
 
Важливо відмітити, що використання Фосфогуміну в 

технологіях вирощування огірків сприяло зростанню вмісту у плодах 
вітаміну С та зменшенню рівня нітратів. Так, застосування зазначеного 
біодобрива забезпечує максимальні показники аскорбінової кислоти 
(11,76 мг/100 г), які перевищують на 19% вміст вітаміну С у плодах, 
отриманих за внесення стандартного біоорганічного добрива (табл. 5). 
Вміст нітратів у даному варіанті складає 15,3 мг/кг, що на 23,4% 
менше ніж у варіанті із стандартним біоорганічним добривом і на 
34,8% нижче контрольних показників (табл. 5). Ця особливість 
пояснюється залежністю рівня нітратів від урожайності культури. 

 
Таблиця 5 

Вміст вітаміну С та нітратів у плодах огірків при застосуванні 
біоорганічних добрив 

Варіанти досліду Вміст аскорбінової 
кислоти, мг % 

Вміст нітратів, 
мг/кг 

Контроль 9,12 23,47 
Стандартне біоорганічне 
добриво 9,90 19,97 

Фосфогумін 11,76 15,30 
НІР 0,05 0,77 2,15 
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Таким чином, застосування Фосфогуміну в технологіях 
вирощування огірків сприяє покращеному росту і розвитку рослин, 
зокрема вегетативної маси. Ця обставина забезпечує приріст 
урожайності. Так, внесення при вирощуванні огірків біоорганічного 
добрива Фосфогуміну, отриманого при вермикомостуванні з 
фосфоритами за впливу P. putida 17, сприяє приросту урожайності 
огірків до 42% і покращенню якості отриманої продукції. 
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