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Об’єм виробництва цвітної капусти ще не задовольняє потреб 

України. Одночасно спостерігається сезонність у надходженні продукції 
цього виду капусти. Попит на продукцію капусти цвітної пов’язаний з 
багатим хімічним складом та лікувальними властивостями. Саме тому на 
цю культуру слід більше звертати увагу і збільшити її виробництво в 
Україні. Актуальним є вирішення питання вирощування розсади, зокрема у 
касетах, та застосування високопродуктивних сортів. 

Для вирощування розсади використовують грунтосуміш таких 
компонентів, як торф, перегній і дернова земля у різних співвідношеннях. 
Розсаду капусти цвітної вирощують як без пересаджування сіянців так і з 
пересаджуванням. Оптимальний вік сіянців для пересаджування 10–12 діб 
від сходів. При пересаджуванні сіянців частково відбувається затримка 
росту рослин через травмування коренів і поновлення процесу закладання 
придаткових коренів. Проте у таких рослин формується добре розвинена 
мичкувата коренева система, що сприяє досить високому відсотку її 
приживання [1]. 

Ми з’ясували вплив способу вирощування на якісні показники 
розсади та врожайність капусти цвітної за ранньовесняних строків садіння 
на фоні краплинного зрошення. У досліді використовувались сорти 
капусти цвітної Гуд мен і Робер. Розсада даних сортів вирощувалась у 
пластикових касетах з розміром чарунок 6х6 та 4 х 4см, а також без 
касетним способом (контроль). Розсада висаджувалась у відкритий грунт 
15.04. 

Агротехнічні заходи проводилися відповідно до вимог рослин 
капусти цвітної і поставлених до досліджень питань. Догляд за рослинами 
полягав у систематичному розпушенні ґрунту, підживленні рослин, 
видаленні бур’янів, захисту рослин від шкідників шляхом обприскування 
рослин розчином хімічних препаратів після приживання. Добрива вносили 
за рекомендованими для зони вирощування нормами. 

Проводили фенологічні спостереження, біометричні вимірювання, 
обліки і аналізи. Фенологічні спостереження: початок і масова поява 
сходів, поява першого та 3–5 справжніх листків, приживання рослин, 
початок зав’язування головок і технічна стиглість, початок і кінець 
плодоношення рослин. Початком кожної фенологічної фази вважали час, 
коли в неї вступило 15 % рослин, а часом масової фази – коли вона 
наступала у 75 % рослин [2, 3]. 

Біометричні вимірювання проводили протягом періоду вегетації: 



визначали висоту рослин за допомогою мірної стрічки, кількість листків, їх 
площу асиміляційної поверхні за методикою В. І. Камчатного, діаметр 
стебла – штангенциркулем, масу надземної частини та коренів рослин 
ваговим методом. Спостереженню і вимірюванню підлягало 10 
контрольних рослин у трьох повтореннях кожного із варіантів. 

Облік врожаю проводили по мірі настання технічної стиглості у 
рослин поділяночно ваговим методом. Продукцію з облікової ділянки при 
кожному зборі розділяли на перший та другий сорт. Середню масу головки 
визначали діленням маси зібраного врожаю на кількість головок. 

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин в 
розсадний період показали, що масові сходи з’являлися на 5–6 добу за 
роками досліджень, досліджувані сорти не впливали на цей фактор. 

Найкоротшим терміном від строку садіння до першого збору урожаю 
характеризувався варіант розсади сорту Гуд мен з розміром чарунки 6х6 
см, і за роками досліджень у сорту Гуд мен становив 51–53 діб, а сорту 
Робер 54–59 діб. 

Найбільшу висоту на час висаджування за роки досліджень мали 
рослини безкасетного способу вирощування – 18,4–23,4 см у сорту Робер 
та 18,4–23,0 см у сорту Гуд мен. Рослини вирощені в касеті мали 
показники висоти менші, що пов’язано з меншим об’ємом грунтосумішки 
в чарунках. 

На показники діаметра розетки менше впливав сорт. Найбільший 
діаметр був у касетному варіанті з розміром чарунки 6х6 у сорту Робер, і 
становив за роками досліджень 45,3–42,4 см, а у сорту Гуд мен 40,5–
41,4 см. 

З отриманих даних спостерігаємо, що найбільш урожайним є сорт 
Гуд мен. Найбільша урожайність 24,3 і 21,9 т/га одержана у варіанті 
касетного способу вирощування з розміром чарунок 6х6 см. У сорту Робер 
найвища урожайність також було отримано із розсади вирощеної в касетах 
з розміром чарунок 6 х 6 см, цей показник становив 16,8 і 15,0 т/га. 

За показником середньої маси головки теж кращі результати 
одержали у сорту Гуд мен де розсада вирощувалась у касетах з розміром 
чарунки 6 х 6 см. – 510 і 449 г. У сорту Робер відповідно 315 і 353 г. 

На підставі одержаних даних встановлено що в зоні Правобережного 
Лісостепу України найдоцільніше вирощувати розсаду капусти цвітної 
сорту Гуд мен і сорт Робер в касетах з розміром чарунок 6х6 см. Розсада 
даного варіанту забезпечує одержання високої врожайності до 24,3 т/га, 
найбільшої середньої маси головки, та виходу врожаю першого сорту. 
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