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Найвищі показники висоти рослин сортів гороху овочевого спостерігалися 
на варіантах досліду, де було застосовано мінеральні добрива, передпосівну 
обробку насіння Ризобофітом та мікродобривом Вуксал Екстра СоМо, 
проведено позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал Мікроплант під 
час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час бутонізації у 
сортів гороху овочевого  Скінадо – 84,2 см та Сомервуд – 84,3 см. Однак, 
більший вплив на формування висоти рослин забезпечувала передпосівна 
обробка насіння мікродобривом Вуксал Екстра СоМо на фоні внесення норми 
мінеральних добрив N30P60K60, та передпосівної обробки насіння Ризобофітом  і 
була вищою у сортів гороху Скінадо та Сомервуд на 3,2 та 3,8 см порівняно із  
контролем. Найбільша кількість насінин на рослині була отримана на варіанті 
досліду, де було застосовано позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал 
Мікроплант під час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час 
бутонізації на фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60, та проведення 
передпосівної обробки насіння Ризобофітом та мікродобривом Вуксал Екстра 
СоМо. У  сортів гороху овочевого  Скінадо – 67,41  і Сомервуд – 72,48 шт., що 
на 19,77 та 21,56 шт. більше порівняно із  контролем.  

Застосування вапнування (0,5 і 1,0 норми за г. к.) приводило до помірного 
підвищення кількості насінин на рослині. Найкращий варіант забезпечив 
найвищу кількість насінин на рослині, де було  проведено вапнування (1,0 норми 
за г. к.) на фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60 та проведення 
передпосівної обробки насіння Ризобофітом і  мікродобривом Вуксал Екстра 
СоМо та було застосовано позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал 
Мікроплант під час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час 
бутонізації у сортів Скінадо – 67,94 і Сомервуд – 73,59 шт., це вище ніж на 
контролі на 20,3 та 22,67 шт., відповідно. 

Ключові слова: горох, вапнування, удобрення, позакореневі підживлення. 
Табл. 2. Літ. 10. 
 

Постановка проблеми. Горох овочевий важлива білкова культура. Вона 
містить 20-22% сухої речовини, 6-7% білку, 5-7% цукрів, 2-4% крохмалю. За 
вістом білку він займає провідне місце серед овочевих культур. Біологічну 
цінність білка визначають його легка засвоюваність організмом людини, 
склад незамінних амінокислот: лізину (1,52 м%), триптофану (0,25%), треоніну 
(0,84%) та ін. [1, 2].  
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Аналіз останніх результатів досліджень і публікацій. Своїми 

дослідженнями вчені підтверджують, що для рослин дуже важливим є 
забезпечення їх мікроелементами і біологічно активними речовинами, що 
надходять до них разом із мікродобривами та регуляторами росту рослин, 
які нині вже є невід'ємною частиною сучасних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, особливо при впровадженні нових 
високопродуктивних сортів гороху овочевого, що вимагають збалансованого 
рівня живлення [3, 4]. Сьогодні у зв'язку з високою вартістю мінеральних 
добрив система підживлення в основному звелась до двох її елементів: 
припосівної інкрустації насіння та позакореневого підживлення рослин. 
Навіть припосівне удобрення використовують у технологіях вирощування 
рослин не всі господарства. Тому  виникла необхідність у зосередженні уваги і 
на цьому напрямку досліджень [5, 6, 7]. 

Методика проведення досліджень. Схема досліду включала вивчення 
таких варіантів: Фактор А – сорти: 1. Скінадо – контроль. 2. Соммервуд; 
Фактор В – вапнування: 1. Без вапнування; 2. 0,5 норми вапна за г. к.; 3. 1,0 
норми вапна за г. к. Фактор С – Підживлення: 1. N30Р60К60 + Інокуляція  (фон) – 
контроль; 2. Фон+ Вуксал Екстра СоМо (1 л/т насіння); 3. Фон+ Вуксал Екстра 
СоМо (1 л/т насіння)+ Вуксал Мікроплант під час росту вегетативної маси  – 1,5 
л/га; 4. Фон+ Вуксал Екстра СоМо (1 л/т насіння)+ Вуксал Мікроплант під час 
росту вегетативної маси  – 1,5 л/га + Вуксал Кальцій, Бор (фаза бутонізації) – 
1,5 л/га. 

Проведення польового досліду супроводжувалось фенологічними 
спостереженнями.  Фіксувались дати настання та проходження фенофаз: 
сходи, бутонізація, цвітіння, технічна стиглість [8]. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Причини певних змін 
врожайності сортів гороху розкривають зміни співвідношень між окремими 
елементами структури. У гороху це густота рослин на час збирання, 
кількість бобів на рослину, кількість зерен в бобі, кількість зерен на рослину 
і маса 1000 зерен [9]. Завдяки оптимізації умов вирощування шляхом 
відповідного поєднання дії структурних елементів технології (сорт, система 
удобрення і захисту, інокуляція) можна досягти максимальної реалізації 
генетичного потенціалу сортів гороху [10]. 

Висота стебла сортів гороху овочевого насамперед залежала від 
гідротермічного режиму років досліджень, застосування вапнування та 
позакореневих підживлень та сортових  особливостей. Значно вищі показники 
висоти рослин спостерігалися в умовах 2019 року і незалежно від варіанта 
досліджень змінювалися від 79,7 см до 97 см у сорту Скінадо та від 78,6 до 95,8  
см у сорту Сомервуд (Табл. 1). Нижчу висоту рослин відмічено в умовах 2017 
року, так у сорту Скінадо,  висота змінювалася від 68,9 до 80,2 см, а у сорту 
Сомервуд від 70,2 до 85,3 см, це пов’язано із погіршенням вологозабезпечення 
у критичні періоди за фазами росту й розвитку  рослин сортів гороху овочевого,  
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Таблиця 1 
Висота стебла сортів гороху овочевого  залежно від застосування 

вапнування та позакореневих підживлень, діб 
Позакореневі    
підживлення 

фактор С 

Вапнування 
Фактор B 

Роки 
Середнє 2017 2018 2019 

Скінадо 

1. N30Р60К60 + 
Інокуляція  (фон) – 
контроль.  

Без вапнування 68,9 77,8 79,7 75,5±3,3 

0,5 норми вапна за г. к. 71,4 80,2 82,3 77,9±3,3 

1,0 норми вапна за г. к. 72,6 83,4 85,0 80,3±3,9 

2. Фон+ Вуксал 
Екстра СоМо  

Без вапнування 72,9 80,2 83,1 78,7±3,0 

0,5 норми вапна за г. к. 74,7 83,2 85,4 81,1±3,3 

1,0 норми вапна за г. к. 75,9 85,9 87,2 83,0±3,6 

3. Фон+Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант  

Без вапнування 73,4 83,1 86,3 80,9±3,9 

0,5 норми вапна за г. к. 75,6 86,4 89,4 83,8±4,2 

1,0 норми вапна за г. к. 77,8 88,8 91,7 86,1±4,2 

4. Фон+ Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант + Вуксал 
Кальцій, Бор  

Без вапнування 76,9 85,7 89,9 84,2±3,3 

0,5 норми вапна за г. к. 78,7 88,6 93,4 86,9±4,3 

1,0 норми вапна за г. к. 80,2 92,5 97,0 89,9±5,0 
Сомервуд 

1. N30Р60К60 + 
Інокуляція  (фон) – 
контроль.  

Без вапнування 70,2 75,4 78,6 74,7±2,4 
0,5 норми вапна за г. к. 73,2 78,1 81,5 77,6±2,4 

1,0 норми вапна за г. к. 75,1 81,2 84,2 80,2±2,7 

2. Фон+ Вуксал 
Екстра СоМо  

Без вапнування 74,8 78,4 82,3 78,5±2,2 

0,5 норми вапна за г. к. 76,4 81,3 84,2 80,8±2,3 

1,0 норми вапна за г. к. 77,8 83,4 86,1 82,4±2,4 

3. Фон+Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант  

Без вапнування 77,7 81,5 85,2 81,5±2,2 

0,5 норми вапна за г. к. 79,8 84,6 88,6 84,3±2,5 

1,0 норми вапна за г. к. 82,9 86,7 90,3 86,5±2,1 

4. Фон+ Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант + Вуксал 
Кальцій, Бор  

Без вапнування 80,5 83,8 88,5 84,3±2,3 

0,5 норми вапна за г. к. 83,6 88,2 92,3 88,0±2,5 

1,0 норми вапна за г. к. 85,3 91,6 95,8 90,9±3,1 
Джерело сформовано на основі власних досліджень 
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порівняно з умовами 2019 року, які були більш сприятливими за умовами 
зволоження. 

Найнижчі показники висоти рослин спостерігалися на варіантах досліду, 
де  на фоні внесення норми мінеральних добрив N30P60K60, проводили 
передпосівну обробку насіння Ризобофітом у рослин гороху овочевого сорту 
Скінадо – 75,5 см, а у сорту Сомервуд – 74,7 см.  

Застосування вапнування ґрунту  на  фоні внесення норми мінеральних 
добрив N30P60K60, проведення передпосівної обробки насіння Ризобофітом 
призводило до підвищення висоти рослин у сорту Скінадо та Сомервуд  на 2,4; 
2,9 і 4,8; 5,5 см відповідно за вапнування ґрунту (0,5 та 1,0 норми за г. к.)  
відповідно. 

Однак, більший вплив на формування висоти рослин забезпечувала 
передпосівна обробка насіння мікродобривом Вуксал Екстра СоМо на фоні 
внесення норми мінеральних добрив N30P60K60, та передпосівної обробки 
насіння Ризобофітом  і була вищою у сортів гороху Скінадо та Сомервуд на 3,2 
та 3,8 см порівняно із  контролем. 

Найвищі показники висоти рослин сортів гороху овочевого спостерігалися 
на варіантах досліду, де було застосовано мінеральні добрива, передпосівну 
обробку насіння Ризобофітом та мікродобривом Вуксал Екстра СоМо, 
проведено позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал Мікроплант під 
час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час бутонізації у сортів 
гороху овочевого  Скінадо – 84,2 см та Сомервуд – 84,3 см. 

Кількість насінин на рослині є комплексною ознакою, яка залежить від 
кількості бобів на рослині та кількості насінин в бобі. Крім того, даний 
показник досить чітко відображає якість процесу запилення і запліднення, 
абортивності квіток і бобів у рослин залежно від гідротермічного  режиму років 
досліджень та застосування технологічних  прийомів вирощування.  

За результатами наших досліджень кількість бобів на рослині  залежала від 
гідротермічного режиму років досліджень і змінювалася в умовах 2019 року від 
52,81 шт. до 79,80 шт., а в умовах 2017 року, який характеризувався менш 
сприятливим гідротермічним режимом кількість бобів на варіантах досліду 
змінювалася від 41,85 до 69,11 шт. (Табл. 2).   

На  контрольному варіанті, де було проведено внесення норми 
мінеральних добрив N30P60K60, та передпосівної обробки насіння Ризобофітом, 
кількість насінин на рослині склала у сортів Скінадо – 47,63 шт., а у Сомервуд – 
50,92 шт. 

За передпосівної обробки насіння мікродобривом Вуксал Екстра СоМо на 
фоні застосування мінеральних добрив N30P60K60 та передпосівної обробки 
насіння Ризобофітом забезпечила збільшення кількості насінин на рослині  в 
сортів гороху овочевого Скінадо і Сомервуд порівняно із  контролем на  8,35 і 
6,47 шт. відповідно. 
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Таблиця 2 

Кількість насінин на рослині гороху  овочевого залежно від застосування 
вапнування та позакореневих підживлень, т/га 

Позакореневі    
підживлення 

фактор С 

Вапнування 
Фактор B 

Роки 
Середнє 2017 2018 2019 

Скінадо 

1. N30Р60К60 + 
Інокуляція  (фон) – 
контроль.  

Без вапнування 41,85 48,28 52,81 47,64±3,2 

0,5 норми вапна за г. к. 41,98 48,49 52,95 47,81±3,2 

1,0 норми вапна за г. к. 41,99 49,54 53,77 48,39±3,5 

2. Фон+ Вуксал 
Екстра СоМо  

Без вапнування 48,56 55,57 63,86 55,99±4,4 

0,5 норми вапна за г. к. 48,76 55,79 64,56 56,37±4,6 

1,0 норми вапна за г. к. 49,31 56,39 64,72 56,81±4,5 

3. Фон+Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант  

Без вапнування 55,04 61,54 67,91 61,49±3,7 

0,5 норми вапна за г. к. 55,26 61,78 68,06 61,72±3,7 

1,0 норми вапна за г. к. 55,34 61,85 68,56 61,91±3,8 

4. Фон+ Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант + Вуксал 
Кальцій, Бор  

Без вапнування 61,13 66,31 74,79 67,41±4,0 

0,5 норми вапна за г. к. 61,28 66,54 74,96 67,59±4,0 

1,0 норми вапна за г. к. 61,43 67,28 75,13 67,94±4,0 
Сомервуд 

1. N30Р60К60 + 
Інокуляція  (фон) – 
контроль.  

Без вапнування 44,92 50,97 56,89 50,92±3,5 
0,5 норми вапна за г. к. 45,05 51,19 57,19 51,14±3,4 

1,0 норми вапна за г. к. 45,56 51,47 57,27 51,43±5,3 

2. Фон+ Вуксал 
Екстра СоМо  

Без вапнування 47,86 58,13 66,20 57,39±5,3 

0,5 норми вапна за г. к. 47,99 58,20 66,36 57,51±5,3 

1,0 норми вапна за г. к. 48,72 58,58 66,52 57,94±5,1 

3. Фон+Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант  

Без вапнування 54,82 61,53 70,29 62,21±4,5 

0,5 норми вапна за г. к. 55,82 61,69 70,46 62,65±4,3 

1,0 норми вапна за г. к. 55,96 62,17 70,62 62,92±4,2 

4. Фон+ Вуксал Екстра 
СоМо + Вуксал 
Мікроплант + Вуксал 
Кальцій, Бор  

Без вапнування 67,64 71,63 78,18 72,48±3,1 

0,5 норми вапна за г. к. 67,88 72,13 78,44 72,82±3,1 

1,0 норми вапна за г. к. 69,11 72,46 79,20 73,59±3,0 
Джерело сформовано на основі власних досліджень 

Застосування позакореневого підживлення мікродобривом Вуксал Мікроплант 
під час росту вегетативної маси на фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60  
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та передпосівної обробки насіння Ризобофітом та мікродобривом Вуксал 
Екстра СоМо забезпечила збільшення кількості насінин на рослині   у сортів 
гороху овочевого Скінадо і Сомервуд на 13,85 і 11,29 шт. порівняно із  
контрольним варіантом. 

Найбільша кількість насінин на рослині була отримана на варіанті досліду, 
де було застосовано позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал 
Мікроплант під час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час 
бутонізації на фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60, та проведення 
передпосівної обробки насіння Ризобофітом та мікродобривом Вуксал Екстра 
СоМо. У  сортів гороху овочевого  Скінадо – 67,41  і Сомервуд – 72,48 шт., що 
на 19,77 та 21,56 шт. більше порівняно із  контролем.  

Застосування вапнування (0,5 і 1,0 норми за г. к.) приводило до помірного 
підвищення кількості насінин на рослині.  

Найкращий варіант, де було  проведено вапнування (1,0 норми за г. к.) на 
фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60, та проведення передпосівної 
обробки насіння Ризобофітом і  мікродобривом Вуксал Екстра СоМо та було 
застосовано позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал Мікроплант під 
час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час бутонізації 
забезпечив найвищу кількість насінин на рослині у сортів Скінадо – 67,94 і 
Сомервуд – 73,59 шт., це вище ніж на контролі на 20,3 та 22,67 шт., відповідно. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Більший вплив на 
формування висоти рослин забезпечувала передпосівна обробка насіння 
мікродобривом Вуксал Екстра СоМо на фоні внесення норми мінеральних 
добрив N30P60K60, та передпосівної обробки насіння Ризобофітом  і була вищою 
у сортів гороху Скінадо та Сомервуд на 3,2 та 3,8 см порівняно із  контролем. 

Найвищі показники висоти рослин сортів гороху овочевого спостерігалися 
на варіантах досліду, де було застосовано мінеральні добрива, передпосівну 
обробку насіння Ризобофітом та мікродобривом Вуксал Екстра СоМо, 
проведено позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал Мікроплант під 
час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час бутонізації у сортів 
гороху овочевого  Скінадо – 84,2 см та Сомервуд – 84,3 см. 

Найбільша кількість насінин на рослині була отримана на варіанті досліду, 
де було застосовано позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал 
Мікроплант під час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час 
бутонізації на фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60, та проведення 
передпосівної обробки насіння Ризобофітом та мікродобривом Вуксал Екстра  
СоМо. У  сортів гороху овочевого  Скінадо – 67,41  і Сомервуд – 72,48 шт., що 
на 19,77 та 21,56 шт. більше порівняно із  контролем.  

Застосування вапнування (0,5 і 1,0 норми за г. к.) приводило до помірного 
підвищення кількості насінин на рослині.  
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Найкращий варіант, де було  проведено вапнування (1,0 норми за г. к.) на 

фоні внесення мінеральних добрив N30P60K60, та проведення передпосівної 
обробки насіння Ризобофітом і  мікродобривом Вуксал Екстра СоМо та було 
застосовано позакореневі підживлення мікродобривами Вуксал Мікроплант під 
час росту вегетативної маси та Вуксал Кальцій, Бор під час бутонізації 
забезпечив найвищу кількість насінин на рослині у сортів Скінадо – 67,94 і 
Сомервуд – 73,59 шт., це вище ніж на контролі на 20,3 та 22,67 шт., відповідно. 
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АННОТАЦИЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ РАСТЕНИЙ СОРТА ГОРОХА 

ОВОЩНОГО ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПОЧВ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

Однако, большее влияние на формирование высоты растений 
обеспечивала предпосевная обработка семян микроудобрением Вуксал Экстра 
СОМО на фоне внесения нормы минеральных удобрений N30P60K60, и 
предпосевной обработки семян Ризобофитом и была выше у сортов гороха 
Скинадо и Сомервуд на 3,2 и 3,8 см по сравнению с контролем  . 

Наибольшее количество семян на растении была получена на варианте 
опыта, где была применена внекорневые подкормки микроудобрениями Вуксал 
Микроплант во время роста вегетативной массы и Вуксал Кальций, Бор во 
время бутонизации на фоне внесения минеральных удобрений N30P60K60 и 
проведение предпосевной обработки семян Ризобофитом и микроудобрения 
Вуксал Экстра Сомой.  В сортов гороха овощного Скинадо - 67,41 и Сомервуд - 
72,48 шт., что на 19,77 и 21,56 шт.  больше по сравнению с контролем. 

Применение известкования (0,5 и 1,0 нормы по г. к.) Приводило к 
умеренному повышению количества семян на растении.  Лучший вариант 
обеспечил высокое количество семян на растении, где было проведено 
известкование (1,0 нормы по г. к.) На фоне внесения минеральных удобрений 
N30P60K60 и проведения предпосевной обработки семян Ризобофитом и 
микроудобрения Вуксал Экстра СОМО и было применено внекорневые 
подкормки микроудобрениями Вуксал Микроплант под  время роста 
вегетативной массы и Вуксал Кальций, Бор во время бутонизации у сортов 
Скинадо − 67,94 и Сомервуд − 73,59 шт., это выше чем на контроле на 20,3 и 
22,67 шт., соответственно. 

Ключевые слова: горох, известкование, удобрения, внекорневые 
подкормки. 

Табл. 2. Лит. 10. 
 

ANNOTATION 
FORMATION OF HARVEST STRUCTURE OF PLANTS OF VEGETABLE 
VARIETIES DEPENDING ON CROP SPECIFICS, LIMITATION OF SOIL 

AND NUTRITIONAL SYSTEM 
The highest indicators of plant height of vegetable pea varieties were observed 

in the variants of the experiment, where mineral fertilizers, pre-sowing treatment of 
seeds   with  Rhizobophit  and microfertilizer Vuxal Extra CoMo, foliar fertilization  
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with microfertilizers Vuxal Microplant during vegetative growth and Wuxal 
Caucasus  vegetable Skinado − 84.2 cm and Somerwood − 84.3 cm. 

However, the greater influence on the formation of plant height was provided by 
pre-sowing treatment of seeds with microfertilizer Vuxal Extra CoMo against the 
background of mineral fertilizers N30P60K60, and pre-sowing treatment of seeds with 
Rhizobophit and was higher in pea varieties Skinado and Somerwood by 3.2 and 3.8 
cm compared to control  . 

The largest number of seeds per plant was obtained in the variant of the 
experiment, which was applied foliar fertilization with microfertilizers Vuxal 
Microplant during vegetative growth and Vuxal Calcium, Boron during budding on 
the background of mineral fertilizers N30P60K60, and pre-sowing treatment of seeds 
with Rhizobophit  Skinado pea varieties − 67.41 and Somerwood − 72.48 pieces, 
which is 19.77 and 21.56 pieces.  more than the control. 

The use of liming (0.5 and 1.0 norms per g. K.) Led to a moderate increase in 
the number of seeds per plant.  The best option provided the highest number of seeds 
on the plant, where liming was carried out (1.0 norm per hectare) on the background 
of mineral fertilizers N30P60K60 and pre-sowing treatment of seeds with Rhizobophit 
and microfertilizer Vuxal Extra CoMo and applied foliar fertilization with 
microfertilizers Vuxal Micro  time of growth of vegetative mass and Vuxal Calcium, 
Boron during budding in varieties Skinado − 67.94 and Somerwood − 73.59 pieces, 
which is higher than in the control by 20.3 and 22.67 pieces, respectively. 

Key words: peas, liming, fertilizers, foliar fertilization. 
Tabl. 2.  Lit.  10. 
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