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Постановка проблеми. Формування якості 
плодів томата відбувається на рослині впродовж 
веґетаційного періоду і залежить від впливу різ-
них абіотичних і біотичних факторів, індивідуа-
льних для кожної фази онтогенезу [2, с. 496]. 
Тісна взаємодія культур з умовами навколиш-
нього середовища вимагає забезпеченості теп-
лом, вологою та сонячною енерґією. Мінливість 
кліматичних показників корегує хімічний склад 
плодів, що відображається на їх якості. Агротех-
нічні заходи при вирощуванні томатів направле-
ні на створення передумов для оптимального 
розвитку культури. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Тепло є визначальним фактором для темпів рос-
ту, тривалості веґетаційного періоду, плодоутво-
рення, врожайності томатів [2, с. 495]. Оптима-
льна температура для їх розвитку: при пророс-
танні насіння 22−23 °С, але не нижче 10−11 °С;  
у фазі цвітіння вдень не нижче 25 °С, вночі − 
12 °С; при зав’язуванні плодів 22−25 °С та під 
час достигання 25 °С. Коливання температури на 
5 °С вище або нижче оптимуму призводить до 
послаблення процесів життєдіяльності.  
Вологозабезпеченість протягом веґетації 

впливає на продуктивність і якість томатів [5]. 
Оптимальний рівень вологості ґрунту − 70−80 %, 
повітря − 60−70 % від повної вологості [4, с. 30]. 

Проте Південь України є зоною недостатнього 
зволоження. Нестача природної відносної воло-
гості повітря лімітує формування високих вро-
жаїв томата, погіршує якість плодів. Зрошення є 
обов’язковим агротехнічним прийомом  процесі 
вирощування томатів, адже їх продуктивність у 
такому разі зростає на 42−77 %, проте на 
4,8−6 % знижується вміст сухих речовин у пло-
дах [6, с. 9; с. 153].  
Вид ґрунту та рівень родючості в значній мірі 

визначають врожайність та якість плодів томата. 
Ефективно вирощувати томати можна на легких, 
родючих, достатньо аерованих ґрунтах із нейт-
ральною кислотністю [2, с. 496, с. 505]. Най-
більш придатні для томата супіщані та суглини-
сті ґрунти. За оптимального зволоження ґрунту 
на врожайність і якість плодів найбільше впли-
ває система живлення, яку регулюють викорис-
танням органічних і мінеральних добрив [5]. За  
внесення оптимальних доз добрив у плодах то-
мата покращуються смакові та поживні власти-
вості [5; 6, с. 14], але підвищується вміст нітратів 
[6, с. 153]. Відомо, що нітрати, які накопичують-
ся в продукції впродовж веґетаційного періоду, 
генерують утворення токсичного, надзвичайно 
активного гідроксил-радикалу, який може по-
шкоджувати мембранну структуру клітин [8]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослі-

джень було встановлення закономірностей 
впливу агрокліматичних факторів на формуван-
ня показників якості плодів томата під час веґе-
тації. Завдання досліджень − дати теоретичне 
обґрунтування і прогнозування врожайності та 
якості томатів при вирощуванні в умовах  крап-
линного зрошення.  
Матеріал і методика досліджень. Дослідження 

проводилися впродовж 2007–2011 рр. на базі лабо-
раторії «Технологія первинної переробки і збері-
гання продуктів рослинництва» Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету. 
Плоди томата сорту Рио Гранде Оригинал ви-

рощували в умовах відкритого ґрунту в ПП «Ди-
мура» Запорізької області. Ґрунт у господарстві − 
чорноземи південні солонцюваті. У господарстві 

Досліджено вплив погодних умов на врожайність і 
формування показників якості томатів, вироще-
них на краплинному зрошенні. Кореляційним аналі-
зом встановлено сильну залежність суми актив-
них температур при вирощуванні томатів та уро-
жайності, виходу стандартної продукції, вмісту 
сухих речовин у плодах. Визначено сильний позити-
вний зв'язок між кількістю опадів при вирощуванні 
та рівнем нітратів у плодах. Показано слабкий 
зв'язок між рівнем опадів і врожайністю. Виявле-
но сильний вплив відносної вологості повітря на 
вихід стандартної продукції, вміст сухих речовин і 

нітратів у плодах. 
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полив культури здійснювався за допомогою крап-
линного зрошення. У період масового плодоутво-
рення вологість ґрунту була 80−85 % НВ.  
Математичну обробку результатів досліджень 

виконували за Б. А. Доспєховим та ін. [3], а та-
кож за допомогою комп’ютерної програми  
Microsoft Office Excel 2003.  
Результати досліджень. Якість плодів томата 

широко варіює навіть у межах одного сорту. Це 
обумовлене багатьма факторами, а саме: ґрунто-
вими, погодно-кліматичними умовами, технологі-
єю вирощування. Недооцінка цих факторів при-
зводить до зниження товарної якості продукції, що 
викликає значні комерційні збитки. Допускається, 
що залежно від специфіки року вирощування пло-
ди томата можуть мати різні біохімічні та фізико-
механічні показники, проте вони повинні відпові-
дати нормам і вимогам стандартів щодо зовніш-
нього вигляду, смаку і запаху, розміру плоду, сту-
пеня стиглості, наявності дефектів [7].  
Кореляційний аналіз показав сильний позитив-

ний зв'язок (r = 0,77−0,99) між сумою активних 

температур у процесі вирощування томатів і таки-
ми показниками як урожайність, вихід стандартної 
продукції, вміст сухих речовин (рис. 1). Між су-
мою активних температур і вмістом нітратів у 
плодах існує пряма залежність середньої сили.  
Дослідженням впливу суми опадів на якісні по-

казники томатів встановлено сильний позитивний 
зв'язок (r = 0,94) між рівнем нітратів у плодах та 
кількістю опадів при вирощуванні (рис. 2). Ко-
реляційна залежність між рівнем опадів і вро-
жайністю показала слабкий прямий зв’язок  
(r = 0,17), що вказує на незначний вплив даного 
погодного фактора на якість плодів томата, по-
скільки томати вирощені на краплинному зро-
шенні. Крім того, кореляційним аналізом вста-
новлено зв’язок середньої сили між рівнем опа-
дів і виходом стандартної продукції (r = 0,61). 
Виявлена зворотна кореляція середньої сили між 
рівнем опадів та вмістом сухих речовин у плодах 
(r = −0,43). Зниження сили зв’язку також пояс-
нюється вирощуванням із застосуванням крап-
линного зрошення. 
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Рис. 1. Кореляційна залежність суми активних температур і якісних показників томатів 

(2007−2011 рр.):  – врожайність;  – вихід стандартної продукції; 
  − вміст сухих речовин;  − вміст нітратів. 
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Рис. 2. Кореляційна залежність суми опадів  і якісних показників томатів (2007−2011 рр.): 

 – врожайність;  – вихід стандартної продукції; 
  − вміст сухих речовин;  − вміст нітратів. 
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Рис. 3. Кореляційна залежність ВВП  і якісних показників томатів (2007−2011 рр.): 
  – врожайність;  – вихід стандартної продукції; 

  − вміст сухих речовин;  − вміст нітратів. 
Для томатів характерний сильний прямий 

зв’язок між відносною вологістю повітря (ВВП) 
і виходом стандартної продукції (r = 0,69), рів-
нем нітратів у плодах (r = 0,97), а також сильний 
зворотний між ВВП та вмістом сухих речовин у 
плодах  (r = −0,72) (рис. 3). Кореляційна залеж-
ність ВВП і врожайності знижується до серед-
ньої (r = 0,36).  
Висновки: 1. Погодні умови вирощування 

впливають на комплекс якісних показників пло-
дів томата. Удосконалення технологій виробни-

цтва томатів, яке передбачає застосування крап-
линного зрошення, управління живленням, до-
тримання сівозмін, контроль шкідливих організ-
мів, дає можливість максимально реалізувати 
біологічний потенціал томатів і, таким чином, 
отримати продукцію високої якості.  

2. Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямі є встановлення закономірностей 
змін фізіологічних і біохімічних показників пло-
дів томата за зберігання залежно від агрокліма-
тичних умов формування якості під час веґетації.   
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