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Дидів О., Дидів І., Заневич-Байковська А., Франчук Й., Роса Р., Гайко Л. Вплив нового комплексного 
мінерального добрива Нітроамофоски-М на врожайність і якість капусти цвітної 

Вперше в умовах Західного Лісостепу України на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах 
проведені дослідження з вивчення впливу різних норм нового комплексного мінерального добрива Нітроамофоски-
М на врожайність та біохімічний склад капусти цвітної. 

Предметом дослідження був гібрид капусти цвітної Бригантина F1. Схема досліду передбачала такі варіанти: 
1) Контроль (без добрив); 2) Аміачна селітра (N60) – фон; 3) Фон + N18P36K44; 4) Фон + N36P72K88; 5) Фон + 
N54P108K132; 6) Фон + N77P144K176.  

У середньому за два роки досліджень великий діаметр (20 і 21 см) та масу головок (910 і 1280 г) одержали у 
варіантах: Фон + N36P72K88 і Фон + N54P108K132, тоді як на контролі (без добрив) ці показники були найменші та 
становили відповідно 14 см та 650 г. 

За безрозсадного способу вирощування капусти цвітної із використанням комплексного мінерального 
добрива Нітроамофоски-М у нормі 400 кг/га (N36P72K88) та 600 кг/га (N54P108K132) одержали високий урожай 
товарних головок (58,3 та 62,9 т/га), що перевищує контроль (без добрив) відповідно на 19,1 і 23,7 т/га. 
Встановлено, що підвищені норми добрив Нітроамофоски-М 800 кг/га (N77P144K176) не сприяють суттєвому 
зростанню врожайності порівняно з варіантом 5 за внесення добрив у нормі 600 кг/га (N54P108K132). 

Комплексне мінеральне добриво Нітроамофоска-М підвищувало якість головок капусти цвітної, зокрема 
найвищий вміст сухої речовини (10,3 %), загального цукру (5,2 %), аскорбінової кислоти (61,8 мг/100 г) одержали у 
варіанті 5 за внесення Нітроамофоски-М у нормі 600 кг/га (N54P108K132). Вміст нітратного азоту в усіх варіантах 
досліду не перевищував гранично допустиму концентрацію (400 мг/кг сирої маси). 

З метою одержання високого врожаю з доброю якістю продукції головок капусти цвітної гібрида 
Бригантина F1 за безрозсадного способу вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах Західного 
Лісостепу України доцільно вносити нове комплексне мінеральне добриво Нітроамофоска-М у нормі 600 кг/га 
(N54P108K132) на фоні аміачної селітри (175 кг/га – N60). 

Ключові слова: капуста цвітна, безрозсадний спосіб, комплексне мінеральне добриво, норми добрив, 
діаметр та маса головки, урожайність, якість продукції. 

 
Dydiv O., Dydiv I., Zanevych-Baikovska A., Franchuk J., Rosa R., Haiko L. Influence of the new complex 

mineral fertilizer Nitroammophoska-M on the yield and quality of cauliflower 
The effect of different rates of the new complex mineral fertilizer Nitroammophoska-M on the yielding capacity and 

biochemical composition of cauliflower in the Western Forest-Steppe of Ukraine on dark gray podzolic loamy soils is 
studied for the first time. 

A hybrid of cauliflower Brigantine F1 was taken as the subject of the research was. The scheme of the experiment 
included the following versions: 1) Control (without fertilizers); 2) Ammonium nitrate (N60) – background; 3) Background 
+ N18P36K44; 4) Background + N36P72K88; 5) Background + N54P108K132; 6) Background + N77P144K176. 
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For two years of the research, a large diameter (20 and 21 cm) and weight of heads (910 and 1280 g) were obtained 
on the versions: Background + N36P72K88 and Background + N54P108K132, while in the control version (without fertilizers), 
these figures were the lowest and amounted to 14 cm and 650 g respectively. 

Having applied the field-seeded method of growing cauliflower using the complex mineral fertilizer 
Nitroammophoska-M at the rate of 400 kg/ha (N36P72K88) and 600 kg/ha (N54P108K132), one obtained the high yielding 
capacity of cauliflower heads (58.3 and 62.9 t/ha), which exceeded the control (without fertilizers) by 19.1 and 23.7 t/ha 
respectively. It was found that the increased rates of Nitroammophoska-M fertilizers of 800 kg/ha (N77P144K176) did not 
contribute to a significant increase in yielding capacity as compared to the version 5 with the application of fertilizers at a 
rate of 600 kg/ha (N54P108K132). 

The complex mineral fertilizer Nitroammophoska-M improved the quality of cauliflower heads, in particular, it 
provided the highest content of dry matter (10.3 %), total sugar (5.2 %), ascorbic acid (61.8 mg/100 g) in the version 5 
Nitroammophoska-M at the rate of 600 kg/ha (N54P108K132). The content of nitrate nitrogen in all versions of the experiment 
did not exceed the maximum allowable concentration (400 mg/kg of wet weight). 

There is a suggestion to apply a new complex mineral fertilizer Nitroammophoska-M at the rate of 600 kg/ha 
(N54P108K132) on the background of ammonium nitrate (175 kg/ha – N60) in order to obtain a high yielding capacity with 
good quality of cauliflower heads of the hybrid Brigantine F1. One should apply the field-seeded method of cultivation on 
dark gray podzolic soils in the Western Forest-Steppe of Ukraine. 

Key words: cauliflower, field-seeded method, complex mineral fertilizer, fertilizer rates, diameter and weight of the 
head, yielding capacity, product quality. 

 
Постановка проблеми. Західний Лісостеп 

України сприятливий для вирощування високих 
урожаїв капустяних овочевих рослин, зокрема 
капусти цвітної. Аналіз літературних джерел 
свідчить про те, що одним із суттєвих факторів 
підвищення урожайності овочевих культур є вне-
сення органічних і мінеральних добрив, мікро-
добрив, регуляторів росту та їх комбіноване 
застосування [1; 9; 11]. 

Для формування доброго врожаю капусти 
цвітної з високою якістю продукції, крім основних 
елементів живлення, важливу роль відіграють 
мікроелементи, які входять до складу ферментів. 
Мікроелементи стимулюють ріст рослин капусти, 
прискорюють їх розвиток, підвищують стійкість 
рослин до несприятливих умов зовнішнього середо-
вища та хвороб. За наявності мікроелементів рослини 
краще засвоюють основні елементи живлення [10]. 

Внесення добрив та способи вирощування – 
один із найбільш швидкодіючих факторів, який 
впливає на врожайність та якість овочевої продук-
ції [1]. Тому з огляду удосконалення технології 
вирощування і одержання екологічно безпечної 
продукції капусти цвітної на сьогодні актуального 
значення набуває вивчення ефективності оптималь-
них норм нового комплексного мінерального 
добрива Нітроамофоски-М з мікроелементами в 
умовах Західного Лісостепу України. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз публікацій свідчить про те, що урожайність 
і якість капусти цвітної значною мірою залежать 
від багатьох чинників. За даними О. Й. Дидів [3; 
4], необхідно врахувати біологічні особливості 
сортів та гібридів капусти цвітної для конкретної 

ґрунтово-кліматичної зони, системи обробітку, 
способу вирощування. 

Відомо, що одним із суттєвих факторів під-
вищення врожайності овочевих культур, зокрема 
капустяних, є внесення органічних та мінеральних 
добрив. Як показують дослідження О. Й. Дидів 
[5], в умовах Західного Лісостепу України на 
темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрун-
тах внесення мінеральних добрив у нормі 
N120Р90К120 на фоні 3 т/га СаСO3  забезпечило 
високий урожай головок цвітної капусти 
(55,7 т/га) з доброю якістю продукції.  

За даними багатьох науково-дослідних 
установ країни, доцільним при вирощуванні 
капусти цвітної [1; 9] є сумісне внесення 
органічних та мінеральних добрив. Під капусту 
вносять повне мінеральне добриво (кг/га д.р. N60-

120, Р60-100, К60-150) залежно від типу і родючості 
ґрунту. Слід враховувати, що у ґрунті щорічно 
розкладається 40–50 т органічної маси попе-
редника. Підвищені й високі дози азотних добрив, 
особливо в тих випадках, коли їх вносять без 
урахування біологічних особливостей культури й 
сорту, оптимального співвідношення між NРК, 
сприяють накопиченню нітратів у головках 
капусти [6]. 

Застосування фосфорно-калійних добрив на 
сірих лісових ґрунтах у дозах Р120К120 підвищувало 
вміст у головках капусти цвітної вітаміну С на 
4,1 мг/100 г, цукрів – на 0,2 %. Внесення 
мінеральних добрив у дозах N120Р120К120 та 27 т/га 
гною і сумісного внесення 27 т/га гною + 
N90Р40К120 суттєво підвищило врожайність капусти 
цвітної, але при цьому знизився у головках вміст 
сухої речовини, цукрів, вітаміну С [1; 7; 9]. 
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Постановка завдання. Метою досліджень 
було вивчити вплив норм нового комплексного 
мінерального добрива Нітроамофоски-М на 
врожайність і якість головок цвітної капусти за 
безрозсадного вирощування в умовах Західного 
Лісостепу України. 

 
Виклад основного матеріалу. Дослідження 

проводили на дослідному полі кафедри садів-
ництва та овочівництва. І. П. Гулька Львівського 
національного аграрного університету. У дослідах 
застосовували комплексне мінеральне добриво 
Нітроамофоску-М з мікроелементами у формі 
водорозчинних гранул. Добриво входить до 
Державного реєстру пестицидів та агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні. Його 
хімічний склад: N – 9,0 %, P2O5 – 18 %, K2O – 
22 %, CaO – 20 %, S – 1,2 %, та мікроелементи 
Na2O – 0,5 %, MgO – 0,5 %, Fe – 0,1 %, Zn – 
97,8 мг/кг, Cu – 6,5 мг/кг, Mn – 310 мг/кг. 
Унікальність цього добрива полягає в тому, що 
наявність у його складі карбонатів кальцію та маг-
нію забезпечує меліоративний ефект, який прояв-
ляється в нейтралізації підвищеної кислотності, 
покращанні агрофізичних властивостей ґрунту, 
створенні агрономічно-цінної його структури та 
кращому засвоєнні елементів живлення рослинами 
капусти цвітної. Внесення такого добрива 
ефективне на різних типах ґрунтів, а особливо на 
кислих. 

Схема досліду передбачала такі варіанти: 
1) Контроль (без добрив); 2) Аміачна селітра (N60) 
– фон; 3) Фон + N18P36K44; 4) Фон + N36P72K88; 5) 
Фон + N54P108K132; 6) Фон + N77P144K176. 

Навесні під культивацію вносили міне-
ральне добриво Нітроаомофоску-М згідно зі 

схемою досліду, а також як фон у всіх варіантах 
досліду – аміачну селітру в нормі 175 кг/га. До-
сліди закладали згідно з методикою дослідної 
справи в овочівництві та баштанництві [2]. Попе-
редником капусти цвітної була картопля. Капусту 
цвітну гібридна Бригантина F1 вирощували 
безрозсадним способом. Строки висіву насіння – 
III декада квітня, на глибину 1,5–2,0 см. 

Облікова площа ділянки – 20 м2. Повтор-
ність досліду триразова, розміщення варіантів 
систематичне. Ґрунт дослідного поля темно-сірий 
опідзолений легкосуглинковий в орному горизонті 
(0–20 см), характерний такими агрохімічними 
показниками: рНсол. – 5,5–5,6, гідролітична 
кислотність – 3,44–3,60 мг-екв/100 г ґрунту, сума 
увібраних основ – 11,0–12,4 ммоль/100 г ґрунту, 
вміст гумусу – 2,30–2,35 %, забезпеченість 
легкогідролізованим азотом – 119–126 мг/кг, 
рухомим фосфором – 98–112 мг/кг, обмінним 
калієм – 90–94 мг/кг. Технологія вирощування 
капусти цвітної загальноприйнята для умов 
Західного Лісостепу України. 

На дослідних ділянках проводили догляд за 
посівами, який передбачав інтегрований захист від 
бур’янів та шкідників. У період вегетації рослин 
визначали середню масу головки та її діаметр. 
Облік урожаю проводили суцільно ваговим мето-
дом у першій декаді серпня. У зібраних головках 
капусти цвітної визначали біохімічні показники. 
Статистичну обробку отриманих даних резуль-
татів досліджень проводили методом диспер-
сійного аналізу за методикою Б. А. Доспехова [8]. 

Дослідженнями встановлено, що норми 
внесення мінерального добрива Нітроамофоски-М 
з мікроелементами впливали на масу та діаметр 
головки капусти цвітної (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вплив мінерального добрива Нітроамофоски-М на масу  
та діаметр головки капусти цвітної, середнє за 2019–2020 рр. 
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У середньому за два роки досліджень 
(табл. 1) діаметр головки змінювався в межах від 
14 см (контроль) до 23 см (Фон + N77P144K176 ). 
Середня маса головок зростала із збільшенням 
норм мінерального добрива, приріст до контролю 
становив від 110 г (Аміачна селітра (N60) – фон) до 
970 г (Фон + N77P144K176). Найбільший діаметр 
(23 см) та середню масу головки (1620 г) 
одержали за внесення: Фон + N77P144K176. 

Встановлено, що менш сприятливі ґрунтово-
кліматичні умови були у 2019 році досліджень 
порівняно із 2020 роком, що вплинуло загалом на 
зменшення діаметра та маси головки капусти 
цвітної, а відповідно, й урожайності. У середньому 

за два роки досліджень найменшу врожайність 
капусти цвітної відзначали у контрольному варіанті 
(без добрив) – 39,2 т/га. Так, внесення N18P36K44 на 
фоні аміачної селітри N60 забезпечило приріст 
урожаю порівняно з контрольним варіантом на 
10,6 т/га, або 27 %. За безрозсадного способу виро-
щування збільшення норми комплексного мінераль-
ного добрива у два рази Фон + N36P72K88 виявилось 
дуже ефективним. Зокрема врожайність капусти 
цвітної порівняно з контролем зросла на 19,1 т/га або 
48,7 %. За внесення комплексного добрива в нормі 
Фон + N54P108K132 приріст урожаю головок капусти 
цвітної порівняно з нормою Фон + N54P108K132 
становила лише 4,6 т/га або 11,7 % (табл. 2). 

 
Таблиця 1 

Якісні показники врожаю капусти цвітної залежно від норм мінерального добрива 
Нітроамофоски-М, середнє за 2019–2020 рр. 

Варіант досліду Середній діаметр 
головки, см 

±, до 
контролю 

Середня 
маса 

головки, г 

±, до 
контролю 

Без добрив (контроль) 14 - 650 - 

Аміачна селітра (N60) – фон 16 2 760 110 

Фон + N18P36K44 18 4 820 170 

Фон + N54P108K132 20 6 910 260 

Фон + N54P108K132 21 7 1280 630 

Фон + N77P144K176 23 9 1620 970 

HIP0,5  0,75  75,4  
 

Таблиця 2 

Урожайність капусти цвітної залежно від норм комплексного мінерального добрива 
Нітроамофоски-М, т/га 

Рік Приріст до контролю 
Варіант досліду 

2019 2020 
Середнє 

т/га % 

Без добрив (контроль) 38,7 39,8 39,2 - - 

Аміачна селітра (N60) – фон 43,9 45,7 44,8 5,6 14,2 

Фон + N18P36K44 48,8 50,8 49,8 10,6 27,0 

Фон + N36P72K88 57,2 59,4 58,3 19,1 48,7 

Фон + N54P108K132 61,3 64,6 62,9 23,7 60,4 

Фон + N77P144K176 63,8 65,9 64,8 25,6 65,3 

НІР05 2,52 2,64    
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Підвищені норми добрив Фон + N77P144K176 
сприяли незначному підвищенню врожайності 
(1,9 т/га) та зниженню якості товарної продукції 
капусти цвітної. Отож, урожайність капусти 
цвітної за безрозсадного вирощування зростала до 
певного рівня внесення норм комплексного 
мінерального добрива. 

На якість овочевої продукції великий вплив 
мають ґрунтово-кліматичні умови, сорти, агро-
техніка вирощування, система удобрення та спо-
соби вирощування. Мінеральні добрива активно 
впливають на обмін речовин у рослинах та якість 
агропродукції [7; 9]. Тому для підвищення вро-
жайності та покращання якості продукції капусти 
цвітної необхідно раціонально застосовувати 
комплексні мінеральні добрива. 

Ефективність добрив зумовлює агрофізичні, 
агрохімічні та мікробіологічні властивості ґрунтів, 
що неабияк позначається на якості агропродукції. 
На основі проведених досліджень встановлено, що 
залежно від норм комплексного мінерального 

добрива Нітроамофоски-М та року досліджень, 
змінювався біохімічний склад головок капусти 
цвітної (табл. 3). 

Аналізуючи табл. 3, необхідно зазначити, 
що загалом комплексне мінеральне добриво 
Нітроамофоска-М з мікроелементами підвищує 
вміст сухої речовини. Так, за внесення міндобрива 
в нормі Фон + N18P36K44 зріс вміст сухої речовини 
порівняно з контролем на 0,6 %. Найвищий вміст 
сухої речовини 9,8 та 10,3 % виявлено у варіантах 
Фон + N36P72K88 та Фон + N54P108K132. Натомість за 
внесення підвищених норм комплексного 
мінерального добрива Фон + N77P144K176 спосте-
рігали зниження вмісту сухої речовини до 9,2 %. 

Встановлено, що застосування комплекс-
ного мінерального добрива сприяє збільшенню 
вмісту загального цукру в головках капусти 
цвітної порівняно з контролем (без добрив). 
Високий вміст загального цукру (4,6 та 5,2 %) 
спостерігали у варіантах: Фон + N36P72K88 та Фон 
+ N54P108K132. 

 
Таблиця 3 

Вплив комплексного мінерального добрива Нітроамофоски-М на біохімічні показники 
капусти цвітної, середнє за 2019–2020 рр. 

Варіант Суха речовина, 
% 

Загальний 
цукор, 

% 

Вітамін С, 
мг/100 г Нітрати, мг/кг 

Без добрив (контроль) 9,0 3,8 53,7 213 

Аміачна селітра (N60) – фон 9,3 4,2 56,3 235 

фон + N18P36K44 9,6 4,4 58,2 257 
фон + N36P72K88 9,8 4,6 60,4 268 
фон + N54P108K132 10,3 5,2 61,8 296 
фон + N77P144K176 9,2 3,0 56,9 342 

HIP0,5  0,65 0,21 4,76 18,7 
 

Важливим показником якості овочевої 
продукції є вміст вітаміну С. Отримані результати 
досліджень підтверджують, що за внесення 
комплексного мінерального добрива в нормі Фон 
+ N18P36K44 вміст вітаміну С зріс на 4,5 мг/100 г 
порівняно з контрольним варіантом. Найвищий 
вміст аскорбінової кислоти (61,8 мг/100 г) 
відзначено у варіанті за внесення комплексного 
добрива в нормі N18P36K44. За внесення N77P144K176 
спостерігали тенденцію до зниження вітаміну С 
(56,9 мг/100 г). 

У середньому за два роки досліджень вміст 
нітратів у головках капусти цвітної за 
безрозсадного вирощування не перевищував ГДК 
в усіх варіантах досліду. Так, за внесення 
комплексного мінерального добрива в нормі Фон 

+ N18P36K44 вміст нітратного азоту порівняно з 
контролем (без добрив) зріс лише на 44 мг/кг 
сирої маси. Тоді як у варіанті Фон + N54P108K132 
концентрація нітратів у головках капусти цвітної 
зросла порівняно з контролем на 83 мг/кг сирої 
маси. Найбільший вміст нітратного азоту 
(342 мг/кг сирої маси) виявили в головках капусти 
цвітної за внесення комплексного мінерального 
добрива в нормі Фон + N77P144K176. 

Висновки. Одержані результати досліджень 
з вивчення ефективності різних норм нового 
комплексного мінерального добрива 
Нітроамофоски-М за безрозсадного способу 
вирощування капусти цвітної на темно-сірих 
опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу України 
є цілком новими та актуальними. Встановлено, що 
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застосування комплексного мінерального добрива 
Нітроамофоски-М у нормі 400 кг/га (N36P72K88) та 
600 кг/га (N54P108K132) на фоні аміачної селітри 
(N60) дало змогу одержати високий урожай 
головок капусти цвітної (58,3 і 62,9 т/га) з доброю 
якістю продукції. 
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