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Наведено результати досліджень (2013–2015 рр.) 
щодо визначення впливу позакореневої обробки дерев 
яблуні препаратами «Атонік Плюс» і «Вапор Гард» 
на формування показників якості плодів (вміст сухих 
розчинних речовин (СРР), органічних титрованих 
кислот і цукрів). Об’єктом був літній сорт Ямба. 
Встановлено, що застосування першого з названих 
препаратів перед другою хвилею опадання зав’язі та 
збором урожаю сприяло збільшенню кількості сухих 
розчинних речовин і цукрів та зменшенню накопичен-
ня органічних титрованих кислот у плодах, і тим 
самим – покращенню смакових якостей останніх. У 
разі обробки антитранспірантом «Вапор Гард» під 
час першої хвилі опадання зав’язі та перед збиранням 
плодів у них підвищився вміст цукрів порівняно з конт-
ролем.  
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Постановка проблеми. Для отримання висо-
ких урожаїв в інтенсивних плодових насаджен-
нях велике значення має застосування удобрен-
ня, що сприяє забезпеченню потреб рослини в 
мінеральному живленні. Проте внесення добрив 
у ґрунт не завжди дає змогу повністю досягти 
цієї мети [3]. Таку ситуацію може виправити по-
закореневе підживлення протягом веґетаційного 
періоду. Воно коригує живлення дерев, а також 
запобігає розвитку функціональних розладів у 
рослинах [5]. У зв’язку з вимогами стосовно мак-
симальної екологізації сільськогосподарського 
виробництва, збільшення безпеки для навколиш-
нього середовища та людини пріоритет надаєть-
ся препаратам нешкідливим для теплокровних 
організмів [11]. Асортимент яблуні постійно 
оновлюється, а це ставить нові завдання щодо 
застосування екологічно безпечних препаратів 
та визначення особливостей їх впливу на показ-
ники якості плодів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Яблуня впевнено займає перше місце серед пло-
дових і ягідних культур в Україні. Однак у нау-
ковій літературі недостатня кількість інформації 

щодо впливу позакореневого живлення біопре-
паратами на якість плодів яблуні, хоч вони ма-
ють важливе значення в харчуванні людини. 
Аналізуючи споживчий кошик населення нашої 
країни, можна впевнено стверджувати, що в 
ньому серед продуктів харчування основну по-
зицію займають картопля та хліб. Натомість по-
треба у плодах і ягодах задовольняється лише на 
35–45 % [9].  
Плоди і овочі – головне джерело багатьох мі-

неральних елементів, необхідних людському ор-
ганізму [8], зокрема яблука містять значну кіль-
кість цукрів, органічних кислот, пектинових ре-
човин. За даними різних авторів, середньорічна 
фізіологічно необхідна норма їх споживання лю-
диною становить 60–70 кг. Для забезпечення 
повноцінного харчування населення необхідно 
якомога краще збалансувати річний план поста-
чання високоякісних свіжих плодів. На даний 
час важливого значення набуває взаємодія мак-
ро- та мікроелементів із ґрунтом, рослинами, 
тваринами й людиною та у зв’язку з інтенсифі-
кацією сільського господарства через необхід-
ність охорони навколишнього середовища від 
можливого забруднення добривами, гербіцида-
ми, пестицидами, відходами промисловості й 
іншими техногенними матеріалами [15]. 
За літературними даними, позакореневе піджив-

лення позитивно впливає на силу цвітіння, збіль-
шує кількість квіткових бруньок, стимулює пло-
доутворення, зменшує опадання зав’язі і плодів, 
сприяє прикріпленню їх до кільчатки [1, 6].  
У випадку позакореневого внесення мінераль-

них добрив можна внести через листя у 1,5–2 
рази більше поживних і фізіологічно активних 
речовин, ніж з іншими формами удобрення [11]. 
Під впливом позакореневої обробки макро-, 

мікроелементами та хелатними добривами у 
плодах яблуні спостерігалося достовірне збіль-
шення порівняно з контролем вмісту СРР – на 
12–32 %, аскорбінової кислоти – на 6–15 %, роз-
чинних цукрів – на 8–13 %, розчинного пектину 
– на 6–15 %, протопектина – на 8–15 %. Викорис-
тання комплексних добрив справляло позитивну 
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дію на інтеґральний рівень поживної та вітамін-
ної цінності яблук [10]. 
Молдавські вчені встановили, що застосуван-

ня мікроелементів покращує забарвлення плодів, 
збільшує цукристість, вміст СРР, вітаміну С, ду-
бильних речовин, посилює синтез пектинових 
речовин, знижує кислотність. В оброблених мік-
роелементами плодів збільшується стійкість до 
грибних захворювань, розтріскування та механіч-
них пошкоджень під час збору, пакування і 
транспортування. Фізіологічно активні речовини 
спрямовано діють на процеси розвитку плодів: 
можливо суттєво покращити їх якість, прискори-
ти або затримати дозрівання, покращити леж-
кість, а також підвищити стійкість до фізіологіч-
них і мікробіологічних втрат за довготривалого 
зберігання [1]. 
Вітчизняні науковці проводили дослідження з 

використанням комплексу макро- та мікроеле-
ментів на показники якості плодів яблуні, але 
біопрепарати нового покоління не вивчались. 
Літературні дані не описують у повній мірі 
вплив біопрепаратів саме на споживчі і товарні 
якості плодів яблуні, вирощених у правобереж-
ній частині Лісостепу України, тому це питання 
потребує більш детального вивчення. 
Мета досліджень полягає у вивченні ефектив-

ності впливу препаратів «Атонік Плюс» і «Вапор 
Гард» на формування товарних і споживчих яко-
стей плодів яблуні літнього сорту Ямба, виро-
щених у правобережній частині Лісостепу Укра-
їни. 
Завданням є визначення дії фітостимулятора 

«Атонік Плюс» та антитранспіранта «Вапор 
Гард» на формування товарних і споживчих яко-
стей плодів яблуні літнього сорту. 
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили в лабораторії післязбиральної обробки 
плодів Інституту садівництва НААН України 
протягом 2013–2015 рр. Зразки відбирали згідно 
з ДСТУ ISO 874 [4] в дослідних насадженнях 
державного підприємства «ДГ Новосілки» на-
званого інституту, висаджених у 2002 році за 
схемою 4х3 м, форма крони кругла, підщепа 54-
118, без поливу, система утримання ґрунту – 
природне задерніння. Біохімічний склад плодів 
визначали відповідно до «Методики оцінки яко-
сті плодово-ягідної продукції» [7].  
Позакореневу обробку дерев проводили з ви-

користанням препаратів «Атонік Плюс» та «Ва-
пор Гард». «Атонік Плюс» – це фітостимулятор, 
регулятор росту і плодоношення на природній 
основі з яскраво вираженою регенеративною та 
антистресовою дією. «Вапор Гард» – це натураль-
ний антитранспірант, поверхнево активна речо-

вина, що застосовується зокрема на плодово-
ягідних культурах для зменшення транспірації, 
покращання якості продукції та збільшення вро-
жайності. Дані препарати характеризуються ви-
сокими показниками безпеки для людини та дов-
кілля. 
У дослідах обприскували робочим розчином 

листову поверхню дерев. У кожному варіанті по 
6 облікових дерев. Варіанти обробки, період об-
робки та норми витрати препаратів представлені 
на схемі досліду (табл. 1).  
Для всіх варіантів досліду контролями була 

обробка дерев водою та біологічно активною 
речовиною в рекомендовані виробником строки, 
зокрема «Атоніком Плюс» – у період цвітіння, 
під час інтенсивного росту і розвитку плодів та 
перед збором урожаю (варіант «Атонік І»), «Ва-
пор Гард» – за 3–4 тижні до збирання плодів (ва-
ріант «ВГ ІІІ»). 
Сума активних температур 10 °С і вище від 

початку цвітіння до збору врожаю у 2013 році 
становила 1802,5 °С, кількість опадів – 133 мм, а 
ГТК – 0,74. У 2014 р. кількість опадів за згада-
ний період була вищою у 2,4 рази, ніж у поперед-
ньому році та становила 323,2 мм, сума активних 
температур 10 °С і вище знаходилась на рівні 
2013 р., водночас коефіцієнт зволоження стано-
вив 1,8.  
Період цвітіння та росту плодів у 2015 році 

характеризувався меншою сумою активних тем-
ператур 10 °С і вище, ніж у 2013 і 2014 (на 97,6 
та 94,7 °С відповідно), а кількість опадів на рівні 
63,2 мм забезпечила ГТК 0,37. 
Результати досліджень. Оптимальне зволо-

ження території в період від цвітіння до збору 
врожаю у 2013 році за показником ГТК (0,74) 
сприяло накопиченню маси плодами досліджу-
ваного сорту в усіх варіантах.  
Зокрема, у контролі з Н2О даний показник до-

рівнював 127, біопрепаратами – 130 г, що на 15 г 
менше, ніж у разі використання «Атоніка Плюс» 
перед другою хвилею опадання зав’язі та на 11 г 
менше, ніж у варіанті 2 (обприскування «Вапор 
Гардом»).  
Велика кількість опадів (323,3 мм) і ГТК на 

рівні 1,8 у період споживчої стиглості плодів 
позначилися на накопиченні ними маси у 
2014 р., котра у варіанті з обробкою водою ста-
новила 117 г. У випадку позакореневого обприс-
кування «Атоніком Плюс» перед другою хвилею 
опадання зав’язі даний показник був на 20 і 13 г 
вище порівняно з контрольним варіантом оброб-
ки цим препаратом та водою відповідно. Істотної 
різниці між цими варіантами в разі використання 
«Вапор Гард» не помічено. 
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1. Схема досліду 

Варіанти  Варіанти обробки 

Обробка Н2О (контроль) У період 
цвітіння 

За першої 
хвилі  

опадання 
зав’язі 

За другої 
хвилі  

опадання 
зав’язі 

За 3–4 тижні до 
збору врожаю 

«Атонік Плюс I» («Атонік І»)  
(0,2 л/га) (К1) 

У період 
цвітіння 

Перед другою хвилею  
опадання зав'язі 

За 3–4 тижні до 
збирання плодів 

«Атонік Плюс II» («Атонік ІІ») 
 (0,2 л/га) (В1) 

Перед другою хвилею опадання зав'язі За 3–4 тижні до 
збору врожаю 

«Вапор Гард III» (1 % розчин) (К2) За 3–4 тижні до збирання плодів 

«Вапор Гард I» («ВГ І»)  
(1 % розчин) (В2) 

Під час першої хвилі опадання 
зав’язі 

За 3–4 тижні до збору 
врожаю 

«Вапор Гард II» (ВГ ІІ) 
 (1 % розчин) (В3) 

Під час другої хвилі опадання 
зав’язі 

За 3–4 тижні до  
збирання плодів 

 
У 2015 році ГТК становив 0,37, що нижче, ніж 

у 2014 та 2013 роках на 1,43 і 0,77 відповідно. За 
таких умов маса яблук у період збирання залеж-
но від варіанту обробки в разі застосування 
«Атоніка Плюс» у контролі 1 та у варіант 1 дорів-
нювала 104 і 111 г відповідно. У разі викорис-
тання Вапор Гарда під час другої хвилі опадання 
зав’язі цей показник був на 4 г вищим, ніж перед 
збором урожаю. 
В середньому за 2013–2015 рр. у контрольних 

варіантах з обприскуванням водою, «Атоніком 
Плюс» та «Вапор Гардом» маса плодів була мен-
ша, ніж у варіантах досліду. Під час застосуван-
ня «Атоніка Плюс» перед другою хвилею опа-
дання зав’язі прибавка у масі в середньому по 
роках дослідження становила +7 % до контролю 
з Н2О та +4 % до контролю з цим препаратом.  
У 2013 році сума опадів у варіанті з обробкою 

H2O за період від початку цвітіння до збирання 
плодів становила 133 мм, вміст сухих розчинних 
речовин у них на час настання споживчої стиг-
лості був на рівні 9,8 %. Накопичення їх у конт-
рольних варіантах з обробкою «Атоніком Плюс» 
і «Вапор Гардом» було більше на 1 і 3 % відпо-
відно, порівняно з обприскуванням водою. Кіль-
кість СРР у випадку використання першого з 
препаратів перед другою хвилею опадання 
зав’язі становила 10,5 %, що на 7 і 6 % більше, 
ніж у контролі з H2O та «Атоніком Плюс» відпо-
відно. Обробка «Вапор Гардом» на накопичення 

сухих розчинних речовин у плодах істотно не 
вплинула. 
У 2014 р. сума опадів у період від початку 

цвітіння до збору врожаю (323,3 мм) вплинула 
на нагромадження СРР – їх вміст у всіх варіан-
тах був вищим, ніж у попередній рік. Однак іс-
нують відмінності за цим показником між варіан-
тами обприскування. Так, за обробки водою 
плоди накопичили даних речовин 10,3 %, 10,7 і 
10,4 % у контрольних варіантах з «Атоніком 
Плюс» і «Вапор Гардом» відповідно (табл. 2). 
Під час використання першого з цих препаратів 
більшу кількість сухих розчинних речовин від-
мічено за трикратного обприскування ним. Об-
робка «Вапор Гардом» у досліджуваних варіан-
тах у 2014 р. підвищила вміст СРР на 6 та 5 % 
відповідно порівняно з контролями.  
Незначна кількість опадів (63,2 мм) за період 

цвітіння і достигання плодів у 2015 році сприяла 
накопиченню плодами сухих розчинних речо-
вин. Так, їх кількість у контрольному варіанті з 
Н2О становила 11,4 %, у разі використання 
«Атоніка Плюс» найвищий вміст СРР (12,0 %) 
був за обприскування ним перед другою хвилею 
опадання зав’язі. Застосування «Вапор Гарда» не 
справило значного впливу на їх накопичення у 
яблуках. 
У середньому за 2013–2015 рр. найменшу кіль-

кість їх зафіксовано було у варіанті з обробкою 
H2O (10,5 %). Обприскування дерев «Атоніком 
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Плюс» та «Вапор Гардом» у досліджуваних ва-
ріантах сприяло на 2 % більшому накопиченню 
СРР, ніж у контролі з даними препаратами. 
Цукри є істотною складовою СРР, тому тен-

денції їх накопичення співпадають [13]. Однак у 
2013 і 2015 рр. така закономірність порушилась. 
Наприклад, у 2013 р., коли сума активних тем-
ператур 10 °С і вище в період від початку цві-
тіння до збору врожаю становила 1802,5 °С, 
вміст цукрів (від 7,3 % (контроль з Н2О) до 7,8 % 
– обприскування «Вапор Гардом» під час першої 
хвилі опадання зав’язі) був вищим порівняно з 
наступними роками. Позакореневе внесення 
«Атоніка Плюс» перед другою хвилею опадання 
зав’язі позитивно вплинуло на накопичення цук-
рів. Їх кількість у даному варіанті становила 7,7 %, 
тоді як у контролі з обробкою вказаним препара-
том – 7,4, а з Н2О – 7,3 %. Використання «Вапор 

Гард» (контрольне та під час другої хвилі опа-
дання зав’язі) сприяло збільшенню нагромад-
ження цукрів на 0,4, а під час першої хвилі – на 
0,5 % у порівнянні з обприскуванням водою. 
Велика сума опадів (323,3 мм) у 2014 році не-

гативно позначилась на накопиченні не лише 
СРР, а й цукрів – вміст цих речовин був нижчий, 
ніж в інші роки.  
У 2015 році за суми активних температур 

10 °С і вище у період від початку цвітіння до 
збирання плодів 1704,9 °С, найменшу кількість 
цих речовин (6,1 %) зафіксовано у варіанті з об-
робкою водою. У яблук, що були в стані спожив-
чої стиглості, цей показник за три- і двократного 
обприскування «Атоніком Плюс» різнився мало, 
але порівняно з контролем (Н2О) виявився на 13 % 
вищим.   

2. Вміст у плодах яблуні сорту Ямба органічних речовин  
залежно від обробки та року вирощування 

Вміст, % 
Варіант обробки Рік досліджень сухі розчинні 

речовини цукри органічні титровані 
кислоти 

2013 10,5 7,6 0,81 
2014 10,3 6,8 1,16 
2015 11,4 6,1 1,26 

Контроль (К) 

середнє 10,7 6,8 1,08 
2013 9,9 7,4 0,87 
2014 10,7 6,9 1,02 
2015 12,2 6,9 1,25 

«Атонік І» (К1) 

середнє 10,9 7,1 1,05 
2013 10,5 7,7 0,67 
2014 10,5 7,0 1,12 
2015 12,0 6,6 1,21 

«Атонік ІІ» (В1) 

середнє 11,0 7,1 1,00 
2013 10,1 7,7 0,70 
2014 10,4 6,9 1,09 
2015 11,5 6,9 1,19 

«Вапор Гард ІІІ» 
(К2) 

середнє 10,7 7,2 0,99 
2013 9,9 7,8 0,76 
2014 10,9 7,0 1,06 
2015 11,4 7,3 1,25 

«Вапор Гард І» 
(В2) 

середнє 10,7 7,4 1,02 
2013 10,1 7,7 0,67 
2014 10,9 6,3 1,09 
2015 11,6 6,6 1,21 

«Вапор Гард ІІ» 
(В3) 

середнє 10,9 6,9 0,99 
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Значну різницю у вмісті цукрів відмічено у 
варіантах, оброблених «Вапор Гардом» під час 
першої хвилі опадання зав’язі – на 0,4 та 0,7 % 
більше, ніж за контрольного обприскування цим 
антитранспірантом і водою відповідно. Дерева, 
оброблені «Вапор Гардом» під час другої хвилі 
опадання зав’язі, формували плоди зі вмістом 
цукрів 6,6 %, що на 0,5 % більше, ніж у контролі 
з водою, але менше, порівняно з обприскуван-
ням цим препаратом.  
У середньому за роки спостережень кількість 

цукрів у яблуках коливалася від 6,7 % (обприс-
кування водою) до 7,4 % (застосування «Вапор 
Гарда» під час першої хвилі опадання зав’язі). 
Найкраще вплинула на накопичення цих речо-
вин у плодах обробка насаджень «Атоніком 
Плюс» перед другою хвилею опадання зав’язі та 
«Вапор Гардом» під час першої хвилі (кількість 
цукрів у плодах дорівнювала 7,2 і 7,4 % відповід-
но).  
Важливим фактором нормального смаку яблук 

є органічні кислоти – занадто великий їх вміст 
порушує цукрово-кислотну рівновагу. Висока 
кислотність заважає використанню плодів у сві-
жому вигляді та обмежує їх придатність до пе-
реробки [14]. Істотний вплив на нагромадження 
даних речовин справляє сума активних темпера-
тур 10 °С і вище у період росту і розвитку пло-
дів. У 2013 р., коли сума цих температур 
1802,5 °С, зафіксовано найменшу кількість орга-
нічних кислот у яблуках. У контрольному варіан-
ті з обприскуванням «Атоніком Плюс» вміст тит-
рованих кислот становив 0,87 %, що на 0,2 % 
вище, ніж за використання «Атоніка Плюс» пе-
ред другою хвилею опадання зав’язі. У випадку 
обробки «Вапор Гардом» у першу хвилю опа-
дання зав’язі плоди містили 0,76 % органічних 
кислот, а у другу хвилю – 0,67 %. Водночас під 
час застосування фітостимулятора та антитранс-
піранта кількість органічних кислот була мен-
шою, ніж у контролі з водою. 
У 2014 р. сума активних температур 10 °С і 

вище дорівнювала 1799,6 °С, тобто була майже 
на рівні 2013 року. Проте велика кількість опадів 
(323,3 мм) за період від початку цвітіння до на-

стання споживчої стиглості яблук сприяла під-
вищенню вмісту органічних титрованих кислот у 
них, особливо у контролі з Н2О – 1,16 %. Три-
кратне обприскування «Атоніком Плюс» змен-
шило накопичення цих речовин (1,02 %) у 2014 
році. У вказаному році за обробки антитранспі-
рантом під час першої хвилі опадання зав’язі 
кількість органічних кислот у плодах становила 
1,06 %, що на 0,6 і 0,3 % менше, ніж під час ви-
користання даного препарату у контролі з ним та 
у другій хвилі опадання зав’язі відповідно. 
У 2015 р. найменша сума активних темпера-

тур 10 °С і вище за три роки спостережень 
(1704,9 °С) у період від початку цвітіння до збо-
ру плодів сприяла більшому нагромадженню 
титрованих кислот, кількість яких коливалась 
від 1,19 % (у контролі з використанням «Вапор 
Гарда») до 1,26 (у варіанті з Н2О). 
Результати вивчення вмісту органічних кислот 

у плодах досліджуваного сорту показали, що в 
середньому за роки спостережень найнижчий 
вміст органічних титрованих кислот був за вико-
ристання «Вапор Гарда» у контролі з ним та під 
час другої хвилі опадання зав’язі (0,99 %) і 
«Атоніка Плюс» – перед другою хвилею (1,00 %). 
Органолептичні показники плодів, а саме: ін-

тенсивність забарвлення, смак та консистенція 
м’якоті помітно вирізнялись у варіанті з обприс-
куванням яблук «Атоніком Плюс» перед другою 
хвилею опадання зав’язі, а також «Вапор Гар-
дом» – під час першої хвилі. Результати дегуста-
ції показали, що плоди оброблені антитранспі-
рантом під час першої хвилі опадання зав’язі 
характеризуються високими смаковими якостями. 
Висновок. Обприскування дерев яблуні сорту 

Ямба препаратом «Атонік Плюс» перед другою 
хвилею опадання зав’язі та збором урожаю, а 
також «Вапор Гардом» – у першу та другу хвилі 
та під час збирання плодів – сприяє покращанню 
якості яблук, а саме: підвищенню вмісту сухих 
розчинних речовин і цукрів. 
Застосування «Атоніка Плюс» у другій поло-

вині веґетації, а «Вапор Гарда» під час першої 
хвилі опадання зав’язі забезпечує отримання 
плодів з високими показниками якості.  
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