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Abstract 
Introduction of minor vegetable plants including spinach in production is promising and quite necessary for 

modern vegetable growing. Assortment of vegetable products and its volume of production does not answerable 

to requirements of population balanced nutrition and it production in different zones of Ukraine.  

Vegetable intake in northern Polissya and Forest-steppe regions is limited to cultivated cabbage, red beet and 

carrot. These vegetables occupy up to 80% of the crop area but they are most scarce vegetablein south regions. 

Green vegetable plants are grown only in a mixed field of vegetable crop rotation, where their total area is several 

times smaller.  

Proposed technology of spinach growing under the condition of open ground of Ukraine Right bank Forest-

steppe is a promising technology which assists in obtaining of high yields with excellent quality indices. The 

proposed technology of growing spinach for Ukraine provides a high yield. This technology provides an increase 

in plant yield from 20,7 to 28,8 t/ha under favorable conditions. In the conditions of the Forest-Steppe of Ukraine 

hybrids Sporter F1 and Spiros F1 provide commodity yield at the level of 14,8 t / ha and an additional increase in 

commodity yield by 19-24 %. 

Анотація 

Впровадження у виробництво малопоширених овочевих рослин, включаючи шпинат, є перспектив-

ним і цілком необхідним для сучасного овочівництва України. Асортимент овочевої продукції та її обсяг 

виробництва не відповідає потребам збалансованого харчування населення та його виробництву в різних 

зонах України. 

Споживання овочів у регіонах північного Полісся та Лісостепу обмежується вирощеною капустою, 

червоною буряком та морквою. Ці овочі займають до 80% посівів, але вони є найбільш дефіцитними ово-

чевими в південних регіонах. Зелені овочеві рослини вирощують лише в змішаному полі сівозміни, де їх 

загальна площа в кілька разів менша.  

Запропонована технологія вирощування шпинату для відкритого ґрунту України Правобережжя Лі-

состепу - це перспективна технологія, яка допомагає отримувати високі врожаї продукції. Така технологія 

забезпечує в підвищенні врожайності з 20,7 до 28,8 т/га за сприятливих умов. В умовах Правобережного 

Лісостепу України гібриди Спортер F1 і Спірос F1 забезпечують отримання товарної врожайності на рівні 

14,8 т/га і додаткове збільшення товарної врожайності на 19–24 %. 

 

Keywords: spinach, vegetable products, cultivation, varieties, hybrids, scheme, plant density, biometrics, 

leaf area, yield. 

Ключові слова: шпинат, овочеві продукти, вирощування, сорти, гібриди, схема, густота рослин, біо-

метрія, площа листка, урожайність. 

 

Постановка проблеми. За останні роки дослі-

дженням питань технології вирощування шпинату 

городнього присвячено роботи багатьох вітчизня-

них науковців, а саме: Горової Т. К., Корнієнко С. І., 

Хареби В. В., Хареби О. В., Позняк О. В. та інших. 

Однак, широке впровадження у виробництво шпи-

нату стримується через відсутність зональної на-

уко-обґрунтованої технології вирощування. Укра-

їна входить в десятку світових лідерів за валовим 

виробництвом овочевої продукції, проте генетич-

ний потенціал вітчизняних сортів і гібридів викори-

стовується лише на 30 %. Від впровадження у виро-

бництво цінних за вмістом та лікувальними власти-

востями малопоширених овочевих рослин 

вирішується проблема забезпечення населення ві-

тамінною продукцією, що урізноманітнює харчу-

вання людей. Останнім часом в Україні значно зро-

стає інтерес до вирощування зеленних овочевих ро-

слин, асортимент яких із кожним роком 

збільшується. Серед малопоширених або нішових 

представників шпинат городній є досить перспек-

тивною овочевою рослиною в Україні [7, 11].  

Нестабільність виробництва овочів у ринкових 

умовах підкреслюють багато вчених. Характерною 

особливістю овочівництва є висока трудомісткість і 

порівняно обмежені можливості механізації виробни-

чих процесів. Чимало приміських сільськогосподар-
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ських підприємств розвивали цю галузь на інтенсив-

ній основі, використовуючи досягнення науково-тех-

нічного прогресу [14].  

Негативно вплинули на розвиток овочевої га-

лузі економічні важелі, а саме: скасування системи 

державних закупівель, гостра нестача нової тех-

ніки, інфляція, диспаритет цін. Внесення органіч-

них добрив скоротилося у десятки разів, що стало 

одним з головних чинників падіння врожайності, а 

отже, і збитковості галузі. Ці негативні тенденції 

вплинули на переміщення виробництва овочевої 

продукції із сільськогосподарських підприємств в 

господарства населення [4].  

Проте, у господарствах до мінімуму зменшені 

площі перцю солодкого, баклажан, капусти цвітної, 

зеленних та інших овочевих рослин. Спостеріга-

ється недостатній обсяг виробництва зеленого го-

рошку, капуст савойської, брюссельської і коль-

рабі, салату кочанного, шпинату та кукурудзи цук-

рової. Одночасно недостатньо виробляється білих 

коренеплодів, а саме: петрушки, пастернаку, селери 

[10]. У північних поліських і лісостепових районах 

України споживання овочів обмежується капустою 

білоголовою, буряком столовим і морквою, що зай-

мають до 80 % посівних площ, а на півдні капуста 

білоголова є найбільш дефіцитним овочем. 

Аналіз останніх досліджень. Шпинат город-

ній (Spinacia oleracea) – травʼяниста рослина ро-

дини лободових, листя якого споживають свіжим, 

вареним і консервованим. Походить від дикої фо-

рми шпинату з Кавказьких гір, проте вирощувався 

ще в древній Персії. Після поширення в середзем-

номорських країнах, шпинат почав завойовувати 

популярність і на півночі, його вирощують для оде-

ржання листків, які збирають для споживання у 

фазі розвинутої розетки. Листки його споживають 

в сирому або переробленому вигляді [13].  

Нині відомо два види шпинату городнього, 

який є однорічною рослиною: ярий з гладким насін-

ням, та озимий – з колючим. Особливістю шпинату 

городнього є те, що структура його хлорофілу дуже 

наближена до гемоглобіну крові людини, тому він 

надзвичайно корисний, його обов'язково слід вжи-

вати за будь-яких захворюваннях крові, дітям з ни-

зьким рівнем гемоглобіну. В свою чергу вживання 

шпинату сприятливо впливає на роботу кишково-

шлункового тракту, добре очищає стінки шлунку 

від шлаків. Насправді заліза в шпинаті не набагато 

більше аніж у свіжому горосі, через високий вміст 

щавлевої кислоти.  

Як джерело вітамінів шпинат використовують 

у дієтотерапії та під час лікування. Терапевтична 

активність рослини пояснюється наявністю різно-

манітних за складом та біологічною дією речовин. 

Калій підтримує осмотичний тиск крові, необхід-

ний для забезпечення проведення нервових імпуль-

сів, скорочення м’язів, регуляції серцевого ритму і 

рівня цукру в крові [5, 8, 15]. Натрій шпинату підт-

римує осмотичний тиск крові, обмін води, активує 

травні ферменти, регулює тонус м’язів і нервової 

системи, а кальцій регулює секрецію деяких гормо-

нів, білків та ферментів, проявляє антиоксидантну 

дію, бере участь у процесах виведення з організму 

солей важких металів і радіонуклідів, є основним 

будівельним матеріалом для кісткової тканини, 

тощо. Кобальт активізує процеси утворення ерит-

роцитів і гемоглобіну, впливає на активність деяких 

ферментів, бере участь у виробленні інсуліну, необ-

хідний для синтезу вітаміну В12 [2, 3, 9]. 

В умовах України рослини шпинату у фазі ро-

зетки витримують зниження температури до - 12-18 
оС і зимують під снігом. Це дає змогу вирощувати 

його і як озиму культуру. Рослина вибаглива до ро-

дючості ґрунту, вирощувати його можна на більш 

важких гумусових ґрунтах. Шпинат розміщують в 

якості попередника для теплолюбивих овочевих ро-

слин (огірка, помідор). Він позитивно реагує на 

внесення мінеральних добрив: на сірих лісових ґру-

нтах – N90-120 P45-60 K90-120; на чорноземах – N60-90 P60-

90 K60-90. Під час підживлення є доцільним внесення 

азотних і калійних добрив 1-2 рази у дозі N20 P20 K20 

[6]. 

Згідно даних О.Ю. Барабаша [1] листки міс-

тять підвищену кількість білків, вуглеводів, вітамі-

нів, особливо аскорбінової кислоти (до 80 мг), ка-

ротину (до 9 мг), В1, В2, Е, К. За вмістом білка, за-

ліза, фосфору, кальцію, калію, натрію, магнію і 

йоду, а також вітамінів А і С шпинат городній посі-

дає одне з перших місць серед зеленних овочевих 

рослин. 

Шпинат городній – рослина короткого світло-

вого дня. Його краще висівати в другій половині 

літа, завдяки цьому можна отримати високий уро-

жай зеленої продукції. За висіву насіння весною фо-

рмується дрібне листя через підвищення темпера-

тури та браку вологи. Однак і у інших регіонах, 

його можна висівати кожних два тижні і регулярно 

отримувати молоду зелену масу впродовж літа. 

Шпинат городній – одна з найбільш скоростиглих 

рослин, споживати в їжу можна вже через 25 діб пі-

сля сходів. Рослини його придатні для конвеєрного 

вирощування впродовж року, включаючи літній пе-

ріод.  

Коренева система рослини шпинату стриж-

нева, середньо-розвинена, проникає в ґрунт на гли-

бину до 1 м, розгалужена. Листки черешкові, видо-

вжено-овальної форми, цілокраї, пухирчасті. У 

фазу господарської придатності утворює розетку 

соковитих, ніжних листків (через 20–30 діб після 

появи сходів), а потім прямостійке трав’янисте сте-

бло (через 80–100 діб від появи сходів) висотою до 

60–80 см.  

Шпинат городній – скоростигла, стійка до при-

морозків, вимоглива до вологи рослина. Насіння 

проростає через 8-10 діб за температури 4 оС. Сходи 

здатні витримувати заморозки до -8 оС. Дорослі ро-

слини більш стійкі до зниження температури, не ги-

нуть за -12 оС. На півдні України шпинат збирають 

і взимку. Оптимальною для розвитку рослин є тем-

пература 15-18 оС.  

Шпинат невимогливий до освітлення, проте за не-

достатньої кількості зменшується вміст аскорбінової ки-

слоти в листках. Розвиток шпинату за довгого дня про-

ходить швидше, за короткого дня - затримується утво-

рення квітконосного пагона, збільшується кількість 

листків в розетці, підвищується продуктивність [6, 11].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
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Мета статті: рекомендувати зональну техно-

логію вирощування шпинату городнього в умовах 

України. 

Виклад основного матеріалу. Для вирощу-

вання шпинату придатні високопоживні грунти, які 

не засмічені бур’янами, з реакцією ґрунтового роз-

чину рН 6,0–6,5. Основний обробіток ґрунту під 

шпинат є традиційним. Кращими попередниками є 

просапні овочеві рослини, під які вносились органі-

чні добрива, а також ранні зернові. Після збирання 

попередника рекомендується проводити лущення 

дисковими лущильниками на глибину  

8-10 см, з послідуючою оранкою на глибину орного 

шару, і за потреби, – культивацію з метою зни-

щення бур’янів. На бідних ґрунтах вартує внесення 

перегною або торфокомпосту нормою 30-40 т/га. 

Одночасно слід застосувати мінеральні добрива – 

суперфосфат і калійну сіль.  

В умовах Правобережного Лісостепу України 

рано навесні грунт слід боронувати з метою збере-

ження ґрунтової вологи. Першу культивацію прово-

дять з одночасним боронуванням, під яку вносять пре-

парати бактерійного походження вітчизняної компа-

нії БТУ-центр: Граундфікс (5 л/га) та Мікохелп (2 

л/га).  

Насіння слід висівати у ранні строки, одночасно з 

ранніми зерновими. До і після сівби насіння поле кот-

кують. В якості передпосівної обробки насіння шпи-

нату городнього слід застосовувати регулятори ро-

сту рослин Емістим С чи Азотофіт сприяють швид-

шому проростанню, посилюють ріст і розвиток 

рослин та обумовлюють збільшення врожайності 

товарної продукції на 2,0–6,1 т/га та підвищенні по-

казників біохімічного складу. 

Для висіву використовують овочеві сівалки точ-

ного висіву з нормою висіву 12-15 кг/га, глибина його 

загортання – 1,5-2,0 см. Застосування широкорядного 

способу сівби за схеми розміщення 45×10 см з гус-

тотою рослин 250 тис шт /га чи стрічкового способу 

(20+50)×10 см з густотою рослин 300 тис шт/га збі-

льшує вихід товарної продукції до 6,1 т/га. Збіль-

шення густоти рослин від 110 до 280 тис шт/га обу-

мовлює збільшення врожайності сортів шпинату 

городнього на 2,6–3,9 т/га, зменшенню кількості 

листків, діаметру розетки та площі листків, що об-

грунтовується погіршенням умов освітлення рос-

лин та ґрунтового живлення.  

Догляд за посівами полягає в своєчасному ро-

зпушуванні міжрядь, знищенні бур’янів, форму-

ванні густоти стояння рослини. За період вегетації 

проводять 3-4 розпушування міжрядь у фазу появи 

сходів і до змикання рослин в рядку, в т. ч. після 

поливів, сильних опадів, масової появи бур’янів. 

Перше проріджування проводять після позначення 

рядків шляхом боронування легкими боронами 

впоперек рядків. Повторно проріджують через 15-

20 діб після першого, відстань між рослинами в ря-

дку має становити 20-25 см із внесенням Азотофіту 

(0,3 л/га), Органік балансу (0,5 л/га) і Липосаму (0,3 

л/га). Під час вегетації, для попередження ушко-

дження рослини хворобами, проводять обприску-

вання розчином Фітоциду, Фітохелпу чи Мі-

кохелпу дозою 1,0-2,0 л/га в баковій суміші із Бі-

токсибациліном чи Актоверм формули (8-10 л/га). 

Пізньостиглі сорти можна також вирощувати 

розсадним способом. По можливості проводять 2-3 

поливи, строки яких залежать від вологості ґрунту 

в кореневмісному шарі. Орієнтовні строки їх прове-

дення: формування розетки листків та технічної 

стиглості.  

Одним із основних показників росту і розвитку 

рослини шпинату є її висота, яка залежить від біоло-

гічних особливостей сорту чи гібриду та погодних 

умов. Згідно даних Улянич О. І., Яновського Ю. П., 

Алексейчук О. М. та інших [12] висота рослин шпи-

нату сорту Малахіт і гібриду Спірос F1 може збіль-

шуватись до 23,5–29,7 см. Одночасно, величина ве-

гетативної маси шпинату городнього у повній мірі 

залежить і від кількості листків на рослині. На поча-

тку утворення розетки у рослин спостеріється майже 

однакова кількість листків – 4,7–5,9 шт/росл, а вже у 

фазу технічної стиглості загальна кількість листків 

збільшується до 18,7–21,5 шт/росл гібриду Спірос F1 

та сорту Малахіт відповідно. 

Досить важливим біометричним показником 

рослини вважають площу листкової пластинки. 

Чим більший цей показник, тим вища загальна вро-

жайність. Цілком закономірним вважають пряму 

залежність наростання величини продовж вегета-

ційного періоду за правильного харчування рос-

лини та від форми листка у розетці [12]. На початку 

росту рослин, площа листкової пластинки за відпо-

відних умов може становити 5,8–6,7 см2 у сортів і 

7,2–8,2 см2 у гібридів. Однак вже у фазу технічної 

стиглості лоща листка збільшується до 20,2 

±0,10 см2 по сорт Малахіт, і до 24,7±0,21 см2 по гі-

бриду СпіросF1 (рис. 1 ). 

Урожайність вегетативної маси сортів і 

гібридів шпинату городнього за неоднакових 

кліматичних умов може змінюватись, одночасно 

змінюючи товарність продукції (табл. 1). Менш 

урожайною може бути рослина шпинату за 

посушливих умов. Так, для прикладу, у 2013 році 

менше випадало опадів, що вплинуло на загальну 

кількість вологи в грунті, тому і врожайність 

рослин зменшувалась. Аналогічна тенденція 

спостерігалась за вирощування сортів та різних 

гібридів шпинату. Проте, за рівномірного 

забезпечення рослини вологою та належного 

поживного режиму загальна врожайність 

збільшується і може становити 20,7–26,2 т/га у 

випадку вирощування сортів та 24,6-28,8 т/га за 

вирощування гібридів шпинату.  
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Рис.1. Наростання площі листкової пластинки шпинату залежно фази росту рослини, см  

(середнє за 2012–2015 рр.). 

 

У результаті вирощування сорту Красень По-

лісся чи Бос урожайність за величиною перевищу-

вала врожайність сорту Матадор лише на 18-25 %. 

Високий урожай шпинату можна одержати за воло-

гості ґрунту біля 75 % і повітря в межах 80-85 %. В 

умовах Правобережного Лісостепу України гіб-

риди Спортер F1 і Спірос F1 забезпечують отри-

мання товарної врожайності на рівні 14,8 т/га і до-

даткове збільшення товарної врожайності на 19–

24 % [12].  

 Таблиця 1  

Загальна врожайність шпинату городнього залежно від сорових особливостей, т/га 

Сорт, гібрид 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 
Середнє за 

2012–2015 рр. 

± до конт-

ролю 

Коефіцієнт стабі-

льності  

Левіса (Ksf) 

Матадор (К)* 20,8 14,2 22,2 21,5 19,7 0 1,56 

Красень По-

лісся 
22,5 15,0 24,5 23,5 21,5 +1,8 1,56 

Бос 20,7 14,8 26,2 24,4 22,0 +2,3 1,65 

Малахіт 22,9 16,3 26,2 24,4 22,5 +2,8 1,61 

НІР05 0,7 0,6 0,8 0,8    

Лазіо F1 (К)* 24,6 15,9 27,2 25,9 23,4 0 1,71 

Спортер F1 25,7 16,3 27,1 26,9 24,0 +0,6 1,66 

Спірос F1  26,9 16,7 28,8 27,2 24,9 +1,5 1,73 

НІР05 0,5 0,3 0,7 0,9    

*(К) – контроль 

 

Розрахований коефіцієнт стабільності Левіса 

вказує, що гібриди шпинату городнього Лазіо F1 і 

Спірос F1 є більш стабільні за урожайністю, незва-

жаючи на різні умови вирощування, сорти мали ко-

ефіцієнт стабільності Левіса у межах (Кsfn= 1,56-

1,65,) тоді як гібриди мали даний показник вищого 

значення (Кsfn = 1,71-1,73.) 

Висновки. 1. Впровадження в Україні у виро-

бництво малопоширених або нішових овочевих ро-

слин, в тому числі шпинату городнього, є перспек-

тивним і досить необхідним. 2. Запропонована тех-

нологія вирощування шпинату городнього в умовах 

відкритого грунту України є перспективною, 

сприяє в одержанні високої врожайності з відмін-

ними показниками якості. Для вирощування слід 

використовувати гібриди шпинату городнього Спо-

ртер F1 і Спірос F1, а також сорти Красень Полісся 

чи Бос з використанням стрічкового способу сівби 

за схемою (20+50)х10 см чи широкорядного за схе-

мою 45х10 см. Передпосівна обробка насіння шпи-

нату городнього регуляторами росту рослин Еміс-

тим С чи Азотофіт забезпечує швидке проростання 

насіння, посилює ріст і розвиток рослин та обумов-

лює збільшення врожайності товарної продукції. 3. 

З метою отримання екологічно безпечної продукції 

шпинату городнього слід застосовувати препарати 

бактерійного походження вітчизняної компанії 

БТУ-центр. 
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Abstract 

Aim. The investigation of peculiarities of winter rapeseed (Brassica napus L.) growing technology elements, 

such as sowing time and fertilization level, on yield and quality indexes of crop seeds. Methods. It was used the 

general scientific and special research methods: field method, balance-calculation method for the planned yield, 

taking into account the content of nutrients in the soil, visual, measurement-weight, biochemical method and math-

ematical, and statistical in the process of performing the work. 

Results. There was an improvement of biometric parameters for plant overwintering and plant condition at 

the time of spring vegetation renewal with increasing fertilizer rates, the most optimal ones were formed during 

the second sowing period on August 21 for all sowing dates. The highest yield was obtained on the second sowing 

period in the version with the maximum fertilization, it was 3.8 t / ha. The strongest correlation - 0.827 was ob-

served when comparing the yield with the mass of 1000 seeds, according to the coefficient of determination, the 

variation of the yield depended on the elements of the crop structure by 52.4-68.5%. The minimum acid value of 

1.05 KOH / g was obtained for the second sowing period on August 21, with the maximum fertilizer variant; in 

general, the value of this indicator decreased with the increase of fertilizer rate; the content of glucosinolates in-

creased with increasing rate of fertilizer; protein content was influenced by both the sowing period and the fertilizer 

level, the highest value of which was 22.65% achieved during the second sowing period with maximum fertiliza-

tion. The highest oil content was also obtained with the introduction of N240P120K240 - 47.99%, but for the third 

sowing period on September 5. The content of erucic acid increased proportionally with the increase in the level 

of fertilizer, with no significant effect of the sowing period on this indicator.  

Conclusions. The results of the study indicate a significant influence of the sowing period, fertilizer system 

and biological features of the hybrid on the key moments of plant growth and development, the formation of their 

biometric parameters, yields and quality indicators, which is confirmed by the results of mathematical data pro-

cessing. 

Анотація 

Мета. Дослідження особливостей впливу технологічних елементів вирощування озимого ріпаку 

(Brassica napus L.), таких як строк посіву та рівень удобрення, на врожайні та якісні показники насіння 

культури. Методи. В процесі виконання роботи застосовували загальнонаукові та спеціальні методи дос-

лідження: польовий метод, балансово-розрахунковий метод на заплановану врожайність з урахуванням 


