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ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАВУНА
У БОГАРНИХ УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

В останні роки визначилася 
чітка тенденція до збільшен
ня виробництва рослинницької 
продукції (особливо овочевої) із 
вмістом нітратів, що перевищує 
можливо допустиму норму. У 
цілому в Україні понад 30% сіль
ськогосподарської продукції має 
вміст нітратів, що перевищує до
пустимий рівень.

Система внесення добрив по
винна відповідати грунтово-еко
логічним умовам, спеціалізації

сівозмін, чергуванню культур, їх 
біологічним особливостям. Тим 
часом доцільне економічно ефек
тивне та екологічно раціональне 
їх внесення є важливішим факто
ром покращення екологічної об
становки.

Серед родин овочевих культур 
найбільшою здатністю до нако
пичення нітратів є гарбузові.

Кавуни і дині, що доспіли до 
середини липня, максимально 
накопичують нітрати, які, потра

пляючи в організм, є небезпеч
ним канцерогеном. Фахівці вмі
ють розрізняти кавуни, процес 
достигання яких пришвидшува
ли хімікатами, без лаборатор
них досліджень. Якщо прожилки 
білі і товсті, значить, там наявна 
значна доза нітратів. Найбільша 
кількість нітратів концентруєть
ся у шкірці і за три сантиметри 
від неї.

Так, за даними Всесвітньої ор
ганізації охорони здоров'я, гра-
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нично допустимі концентрації 
нітратів у добовому раціоні хар
чових продуктів не повинні пере
вищувати 450-500 мг/кг норми. 
Для кавунів вона не повинна пе
ревищувати 60 мг/кг сирої маси.

Споживання овочевої про
дукції на Дюдину має складати у 
середньому 161 кг на рік, із них 
кавунів 16,5 кг (взагалі баштан
них -  31 кг).

Харчове значення їх полягає у 
наявності високого вмісту добре 
засвоюваних вуглеводів. Солод
кий смак зумовлюється високим 
вмістом фруктози. У плодах сто
лових кавунів міститься каро
тин, вітаміни В1, В2 ,ВЗ, РР, фо
лієва та пантотенова кислоти. У 
м'якуші плодів кавунів є всі жит
тєво необхідні амінокислоти, але 
ще більше їх міститься у корі ка
вунів.

Наукові дослідження та пере
довий досвід свідчать, що при 
вирощуванні якісної овочевої 
продукції, а особливо баштанної, 
використання добрив, що міс
тять мікроелементи, обов'язкове. 
Роль мікроелементів у розви
тку рослин важко переоцінити. 
Вони відіграють важливу роль 
у всіх важливих процесах жит
тєдіяльності рослин: у діленні 
клітин та синтезі білків, підви
щують активність ферментів та 
є важливою складовою клітин
ної оболонки, допомагають на
копичувати хлорофіл у рослинах,

зміцнюють імунітет до хвороб, 
знімають стрес у рослин після 
посухи, внесення пестицидів, по
кращують ефективність засвою
вання основних добрив з ґрунту. 
Наведені процеси надають мож
ливість отримувати максималь
ні урожаї овочевих культур, які 
потенційно закладені в сортах і 
гібридах та значно покращують 
якість продукції.

Вилучення фосфорних добрив 
призводить до погіршення якос
ті плодів кавуна. Високі норми 
азотних добрив особливо нега
тивно впливають при їх внесенні 
у другій половині вегетації. Крім 
того, вміст азоту в рослинах у

надлишкових кількостях, пере
важно у період плодоношення, 
зумовлює накопичення його в 
плодах у вигляді амінів і нітратів, 
які можуть не тільки погіршити 
смакові якості плодів, а також 
спричинити токсичну дію на спо
живача.

Вирішальним фактором для 
збільшення виробництва ба
штанної продукції є постійне 
вдосконалення технології їх ви
рощування, зокрема вирощуван
ня екологічно чистої продукції та 
зниження пестицидного наван
таження на навколишнє серед
овище. Одними з таких елемен
тів є використання прогресивних 
форм підживлення у зоні недо
статнього зволоження,

Для з'ясування ефективності 
використання добрив при по
закореневому підживленні, які 
легко засвоюються рослинами 
і застосовуються як доповне
ння та для компенсації нестачі 
елементів живлення у рослинах, 
було закладено дослід на землях 
приватного сільськогосподар
ського підприємства Василів- 
ського району Запорізької об
ласті.
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Попередники -  горох, ози
ма пшениця. Схема розміщення 
рослин 140x100 см забезпечувала 
достатнє освітлення рослин ка
вуна сорту Крімсон Світ.

Вносили розрахункові норми 
добрив на запланований врожай 
з урахуванням вмісту елементів 
живлення у грунті за даними аг- 
рохімлабораторії. Вирощували 
кавуни у богарних умовах.

У нашому досліді основну нор
му добрив (нітроамофоску 80%) 
вносили восени під оранку, вра
ховуючи посушливі умови зони. 
Для рівномірного розподілу їх у 
кореневмісному шарі грунту на 
період росту рослин здійснюва
ли припосівне внесення нітро- 
амофоски із застосовуванням 
пристрою у зону рядка та позако
реневе підживлення добривами, 
що містять мікродобрива.

Контролем був варіант загаль
ноприйнятого грунтового вне
сення добрив.

У варіантах досліду добрива вно
сили невеликими нормами 0.5-1.0 
л/га у триразових позакореневих 
обробках. Такий спосіб сприяє пе
ретворенню нітратів у інші азотні 
форми. Завдяки цьому їх вміст у 
рослинах значно зменшується.

1. Варіант -  контроль загаль
ноприйнятий спосіб внесення до
брив;

2. Варіант - позакореневе під
живлення:

а - проводили у фазі трьох 
листків: %: N-36, М§0-4; Мп-1,3; 
Си-0,27; Ре-0,027; В-0,027; 2п- 
0,013; Мо-0,0067

б - через 10 днів: %: N-36, 
М&0-4; Мп-1,3; Си-0,27; Ре-0,027; 
В-0,027; 2п-0,013; Мо-0,0067.

в - у фазі утворення огудини:
3.%: N-6,0; РП  -12,0; К 0-6,0;

М&0-0,01; Мп-0,01; Си-0,01; Ре- 
0,01; В-0,02; 2п-0,005; Мо-0,005 + 
соли бора.

На період від цвітіння до утво
рення плодів азотні добрива не 
вносили, тому що їх надлишок 
може спровокувати масове опа
дання квіток та зав'язі, особливо 
в умовах теплового стресу при 
богарному утриманні.

Як показали результати дослі
джень, відбувався інтенсивний 
розвиток рослин, які мали роз
винутий, не уражений хвороба
ми і не пошкоджений шкідника
ми листовий апарат. Хімзахист 
рослин протягом вегетації не 
проводився, крім обробки на
сіння перед сівбою, оскільки 
були майже відсутні шкідливі 
організми.

За помірного збалансовано
го внесення добрива позитивно 
вплинули на хімічний склад пло
дів, цукристість кавуна збіль
шилася на 0,4%, приріст урожаю 
склав 6,6 ц/га. Плоди мали вміст 
нітратів нижче середньодопусти- 
мої норми.

Наведений спосіб живлення до
цільний як економічно так і еко
логічно через економію коштів на 
препарати та позитивний вплив на
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