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Consequently, modern pedagogical education in Great Britain involves the 

preparation of a teacher who masters not only the professional knowledge and 

professional pedagogical skills, but also the ability to conduct independent scientific 

researches.  

 

Тематика: Сільськогосподарські науки 

 

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ПЛОДІВ ПАТИСОНА (CUCURBITA PEPO 

VAR. MELOPEPO L.) ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН В 

УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
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Важливим питанням при вивченні рослин патисона є встановлення 

оптимальної схеми сівби та густоти стояння рослин. Найбільш ефективною 

площею живлення вважається площа, що забезпечує максимальний і 

високоякісний урожай з одиниці площі. Оптимальний розмір площі живлення 

залежить від овочевої рослини, родючості ґрунту, інтенсивності освітлення, 

тривалості вирощування культури та особливостей агротехніки [6]. 

Урожайність рослин патисона залежить від погодніх умов, особливо від суми 

активних температур і опадів [5]. Проте, схема розміщення рослин відіграє 

важливу роль у формуванні врожаю. Значна увага при їх розробці приділяється 

підвищенню урожайності овочевих культур з одночасним скороченням витрат 

на виробництво одиниці продукції [7]. 

Дослідження з вивчення формування врожаю плодів патисона (cucurbita 

pepo var. melopepo l.) залежно від схеми розміщення рослин проводили у 2016-

2018 роках на дослідному полі Вінницького НАУ. Сівбу насіння проводили за 
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рекомендованими для зони строками в І декаді травня. Дослід налічував 4 

варіанти, повторність досліду чотириразова. Варіантами досліду були такі 

схеми розміщення рослин: 90 × 90 (12,3 тис. шт./га), 90 × 70 (15,9 тис. шт./га), 

70 × 70 (20,4 тис. шт./га), 90 × 50 (22,2 тис. шт./га). Технологія вирощування 

патисона – загальноприйнята для зони. Спосіб вирощування – безрозсадний.  

Згідно методиці, передбачено фенологічні спостереження, біометричні 

вимірювання та обліки [1, 3, 4]. Плоди патисона збирали вибірково у міру їх 

формування 3–4 рази на тиждень згідно з вимогами діючого стандарту – 

«ДСТУ 6016:2008 Огірок, кабачок, патисон. Технологія вирощування. Загальні 

вимоги» [2].  

В результаті проведених досліджень встановлено вплив схеми 

розміщення рослин на проходження фенологічних фаз. На початкових фазах 

росту та розвитку патисона істотної різниці між настанням фаз у досліджуваних 

варіантів не спостерігалось. Так, поодинокі сходи відмічали на 10-11 добу після 

сівби, масові – на 13-14 добу. Коротшим періодом від масових сходів до 

початку формування плоду відзначився варіант за схеми розміщення 90х90 см 

(контроль) – 38 діб. Найдовшим даний період було зафіксовано на варіанті за 

схеми розміщення 90х50 см – 41діб, що на 3 доби триваліший порівняно з 

контролем.  

Тривалість вегетаційного періоду характеризує ступінь скоростиглості 

сортів і залежить не тільки від біологічних особливостей самої культури чи 

сорту, а й від технологічних прийомів вирощування. За тривалістю 

вегетаційного періоду досліджувані варіанти суттєво не відрізнялись. За схеми 

розміщення 90х90 см та 90х70 см даний міжфазний період становив – 125 діб, а 

за схеми розміщення 70х70 см та 90х50 – 124 доби, що на одну добу менше.  

За результатами проведених досліджень встановлено вплив схеми 

розміщення на біометричні параметри рослин. Встановлено, що із зменшенням 

площі живлення рослин довжина їх стебла збільшувалась, проте товщина 

стебла зменшувалась. Найбільша довжина стебла була відмічена за схеми 

розміщення 90 × 50 см – 71,8 см, що на 7,3 см більше від контролю. На 
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варіантах за схеми розміщення 90х70 см та 70х70 см довжина стебла складала 

65,8 см та 67,7 см, що більше контролю на 1,3-3,2 см. Тоді як товщина стебла 

більшою була на контрольному варіанті – 31,6 мм, а найменшим цей показник 

був за схеми розміщення 90х70 см – 29,4 мм.  

За більш зріджених посівів рослини патисона формували більшу кількість 

листків, тоді як із збільшенням кількості рослин на площі їх кількість 

зменшувалась. Так, за схеми розміщення рослин 90х90 см кількість листків 

дорівнювала 25,5 шт./рослину, тоді як за схеми розміщення 90 × 50 см – 

21,8 шт./рослину, що на 3,7 шт./рослину. Істотно більшу площу листків мали 

рослини за схеми розміщення 90х50 – 23,8 тис. м
2
/га та 70х70 см – 18,6 тис. 

м
2
/га, що на 12,3 та 7,1 тис. м

2
/га більше контрольного варіанту. Найменша 

площа листків була за схеми розміщення рослин 90х90 см – 11,5 тис. м
2
/га.  

По величині зібраного врожаю спостерігається чітка залежність між 

густотою рослин і врожайністю патисона. Найбільшу врожайність за середніми 

даними забезпечили варіанти за схеми розміщення 90х50 см – 65,2 т/га та 

70х70 см – 63,3 т/га, що на 20,5 та 22,4 т/га більше контролю. Найменша 

врожайність була за схеми розміщення 90х90 см (контроль) – 42,8 т/га. 

Істотність даної різниці підтверджено результатами дисперсійного аналізу по 

роках досліджень. Найменш врожайним виявився 2016 рік, що пов’язано з 

найменш сприятливими погодними умовами під час вирощування культури.  

Для визначення якості продукції патисона сорту Перлинка, проводили 

вимірювання біометричних показників плодів під час збору врожаю. Найменшу 

кількість плодів патисона було відмічено у схемі: 90 × 50 см – 11,3 шт./рослину, 

що на 1,6 шт./рослину менше контролю. Найбільшу кількість плодів на рослині 

відмічено за схеми розміщення рослин 90 × 90 см – 12,9 шт./рослину. 

Найбільша маса плоду була відмічена у варіантах за схеми розміщення 

90х90 см та 90х70 см – 270 г. Істотно менша маса плоду була відмічена у 

варіантів за схеми розміщення 90х50 см – 260 г, що на 10,0 г менше від 

контролю. Найбільший діаметр плоду був у варіанті за схеми розміщення 

90х50 см – 12,5 см, що більше за контроль на 0,9 см. Усі досліджувані варіанти 
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мали вищі показники діаметру плоду відносно контрольного варіанту. 

Найменший даний показник був у варіанті за схеми розміщення 90х90 см – 11,6 

см.  

Отже, схема розміщення рослин не впливала суттєво на проходження фаз 

розвитку патисона та його вегетаційний період. Проте, за показниками 

біометрії рослин відмічено вплив досліджуваного фактора. Найбільшу 

врожайність за роки досліджень забезпечили варіанти за схеми розміщення 

90х50 см – 65,2 т/га та 70х70 см – 63,3 т/га, що на 20,5 та 22,4 т/га більше від 

контролю.  
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