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Постановка проблеми. Однією з найбільш 
актуальних проблем сучасного овочівництва є роз-
ширення асортименту вирощуваних культур. При 
цьому основними вимогами є можливість їх вико-
ристання у дієтичному та оздоровчому харчуванні 
[1, с. 311].

Останніми роками спостерігається активна 
інтродукція нових для нашої країни, але досить 
популярних в європейських країнах овочевих куль-
тур [2, с. 30]. Однією з найбільш перспективних ово-
чевих культур є рукола, що здавна та широко куль-
тивуються у Південних регіонах Європи, особливо у 
Франції та Італії. При цьому вона прижилися в міс-
цях із досить суворим у порівнянні із Середземно-
морським кліматом, наприклад, у Північній Європі 
та Північній Америці. [3, с. 172].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Агроекологічні аспекти вирощування руколи в умо-
вах різних типів гідропоніки вивчалися вітчизняними 
та зарубіжними дослідниками [4, с. 15; 5, с. 22]. При 
цьому в першу чергу розглядалися саме агробіоло-
гічні та технологічні аспекти використання систем 
проточної гідропоніки.

Однак досить цікавими є можливість вирощу-
вання скоростиглих овочевих рослин, до яких від-
носиться, зокрема, і рукола, як додаткових при 
вирощуванні основних тепличних культур огірка 
або томату. Враховуючи дедалі більше поширення 
малооб’ємної гідропоніки в тепличному овочівни-
цтві, актуальним є вивчення ефективності виро-
щування руколи власне в умовах гідропонних плів-
кових теплиць. При цьому отримані результати 
можуть бути основою для розробки агротехнологіч-
них регламентів використання руколи як ущільню-
ючої культури при вирощуванні огірка або томату в 
умовах захищеного ґрунту [6, с. 373; 7, с. 21].

Мета статті. Метою досліджень є розробка опти-
мальних технологічних параметрів вирощування 
руколи в умовах гідропонної плівкової теплиці.

Облік урожайності земеної маси руколи прово-
дили окремо за варіантами і повтореннями. Важ-
ливим є встановлення ступеню впливу параметрів 
мікроклімату на формування рослин, а саме за раху-
нок зміни біометричних параметрів руколи. [8, с. 12].

В наших експериментальних досліджень вивча-
лися 4 сорти Eruca sativa Mill. (Знахарь, Либідь, Кол-
вівата та Грація) Характеристики сортів руколи, що 
вивчалися, наведені нижче.

Знахар – створений у 2008 році на дослідній 
станції «Маяк» Інституту овочівництва та баштан-
ництва Національної академії аграрних наук Укра-
їни (Чернігівська область), де зараз виготовляються 

сертифіковані насіння руколи. Це ранньостиглий 
сорт, перші сходи з’являються на 5-6 день, від 
сходів до збору врожаю проходить 27 діб. Стебло 
пряме, при сильно загущеній посадці може викрив-
лятися. Для паростка характерне слабке антоці-
анове забарвлення. Листя має ширину 6-10 см і 
довжину 23-25 см, помірно інтенсивного зеленого 
кольору. У розетці знаходиться 5-7 листків. Квітки – 
білі, діаметром 2,2-2,5 см із фіолетовими жилками. 
Врожайність 1-1,3 кг/кв. м. Сорт придатний до виро-
щування в загущених посівах та в умовах механізо-
ваних технологій. Він рекомендований для впрова-
дження у всіх зонах України. 

Либідь – виведений у 2014 році київським під-
приємством «НК ЕЛІТ». Цей ранній сорт руколи 
тішить першим урожаєм вже через 20 днів після 
появи сходів. Період вегетації – 95 днів. У роз-
етці знаходиться близько 10 довгих листків помір-
ного зеленого кольору без опушення та воскового 
блиску, перші листи – не розсічені. Середня вро-
жайність руколи Либідь – 2,5 кг/м2. Цей сорт руколи 
відрізняється високою врожайністю та стійкістю до 
стрілкування. Сорти руколи української селекції 
придатні для вирощування у відкритому та захище-
ному ґрунті.

Колтівата – голландський сорт внесений в реєстр 
у 2015 році. Є скоростиглим: за 20-25 днів зелень 
можна вживати в їжу. Великі зелені листя сильно 
розсічені і складають розетку заввишки 10-15 см. 
Квітки рослини кремові. Врожайність зелені 2,4 кг/м2,  
маса рослини – 40 г. Цей сорт руколи відрізняється 
сильним ароматом та гострим горіхово-гірчичним 
смаком, його соковите листя багате на ефірні олії та 
корисні речовини. Сорт підходить для вирощування 
у відкритому та захищеному ґрунті.

Грація – голландський сорт, виведений компа-
нією Enza Zaden, що характеризується темно-зеле-
ним забарвленням листя, однорідністю та компак-
тністю рослин. Листя з гарно порізаним нерівним 
краєм. Рослини чудово виглядають у пучку та в 
розетці. Листя довгий час залишається свіжим після 
збирання. Має високу стійкість до стрілкування. 
Призначений для ринку свіжої продукції та про-
мислової переробки. Період від повних сходів до 
початку господарської придатності від 22 до 26 днів 
Призначений для ринку свіжої продукції та про-
мислової переробки. Маса однієї рослини 35 г. Має 
високу стійкість до стрілкування.

Матеріали і методика дослідження.  
Дослідження проводили у науковій лабораторії  
Гідропонного вирощування овочів в куполь-
ній теплиці кафедри загального землеробства  
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Варіанти досвіду: 1. Ґрунтова культура 2. Суха 
гідропоніка

Дослідні рослини вирощували з площею жив-
лення – 330 см² та з розміщенням 25 росл./м² 
тепличної площі. Облікова площа ділянки – 4,8 м². 
Повторність у досліді – 4-х кратна. Рослини у досліді 
вирощувалися шляхом прямого посіву насіння на 
постійне місце.

У досліді вивчалися фенологічні та біометричні 
характеристики сортів руколи та біохімічні дослі-
дження, по ділянковий облік врожайності.

При цьому проведені дослідження включали:
1) фенологічні спостереження: відзначали дати 

посіву насіння, появи сходів та 1-2 справжніх листків 
цвітіння, збирання врожаю;

2) біометричні спостереження: вимірювали 
висоту рослин, діаметр головного стебла, довжину 
головного кореня, враховували кількість листя, масу 
кореневої системи та надземної частини рослин у 
фазі технічної стиглості. Вимірювання проводили 
окремо з кожної ділянки. Кількість контрольних рос-
лин на ділянці – 5 шт.

Вміст сухих речовин визначали термостатно-
ваговим способом згідно з ДСТУ 8402:2015; аскор-
бінової кислоти – індофенольним методом; нітра-
тів – іонометричним методом.

Статистичну обробку отриманих даних та оцінку 
достовірності результатів досвіду проводили за 
загальноприйнятою методикою – методом диспер-
сійного аналізу [9, с. 8; 10, с. 18].

Результати досліджень. У ході експеримен-
тальних досліджень в умовах плівкових гідропон-
них теплиць кафедри загального землеробства у 
зимовій сівозміні 2020–2021 років проведено порів-
няльне вивчення ефективності вирощування різних 
сортів руколи в умовах сухої гідропонної культури 
та традиційного ґрунтового вирощування [11, с. 80;  
12, с. 20; 13, с. 104].

Проведені фенологічні спостереження перед-
бачали облік термінів початку основних фаз розви-
тку рослин руколи. Вивчення динаміки проходження 
основних початкових етапів онтогенезу дозволило 

виявити вплив способу культури, отже, і умов виро-
щування, на ці показники (табл. 1).

Так, при вирощуванні в умовах гідропонічного 
вирощування перші сходи відзначалися на 3-4 добу 
після посіву насіння, тоді як за ґрунтової культури – 
на 4-5 добу. Це було характерно для усіх сортів рос-
лин, що вивчаються в досліді. У цьому цікаво від-
значити, що у активність проходження початкових 
етапів онтогенезу більшою мірою впливав метод 
культури. Так, відрізняються більшою швидкістю 
проростання рослини руколи, що давали масові 
сходи на 4,5-4,6 (сорти Колтівата та Грація) та на 
5,8 (сорти Знахар та Либідь) добу при гідропон-
ному способі вирощування. Тоді як при вирощу-
ванні в ґрунтовій культурі масові сходи з’явилися на 
5,3-5,4 (сорти Колтівата та Грація та 6,3 (сорти Зна-
хар та Либідь) добу.

Ця тенденція простежувалася й надалі протягом 
усього вегетаційного періоду росту та розвитку рос-
лин. Рослини в умовах гідропонної культури випе-
реджали у своєму розвитку аналогічні рослини, що 
виросли ґрунтовій культурі.

Аналіз біометричних показників рослин сор-
тів, що вивчаються, (табл. 2) показав, що рослини, 
вирощені в умовах гідропоніки, перевершували 
практично за всіма показниками аналогічні рослини 
у ґрунтовій культурі.

Так, встановлено, що на момент зрізання рос-
лини мали такі біометричні характеристики:

1)  сорт Знахар: висота рослин – 14,3 см та 
10,0 см, кількість листя – 14,0 шт та 15,8 шт, маса 
кореневої системи – 15,4 г та 12,3 г відповідно при 
гідропонній та ґрунтовій культурі;

2)  сорт Либідь: висота рослин – 14,8 см та 
11,2 см, кількість листя – 14,5 шт та 15,9 шт, маса 
кореневої системи – 16,1 г та 11,9 г;

3) сорт Колтівата: висота рослин – 13,9 см та 
11,3 см; кількість листя – 15,1 шт та 15,7 шт; маса 
кореневої системи – 15,9 г та 12,9 г;

4) сорт Грація: висота рослин – 14,4 см та 
10,9 см; кількість листя - 15,1 шт та 15,8 шт; маса 
кореневої системи – 16,1 г та 12,7 г.

При цьому рослини, що виросли в гідропонних 
горщиках при вирощуванні методом сухої гідропо-

Таблиця 1 – Терміни проходження початкових етапів онтогенезу різних сортів індау посівного  
та дворядника тонколистого при різних способах культури (середнє 2020–2021 рр.)

Назва сорту

Строки появи, доба
сходів 1-го

справжнього листа
2-го

справжнього листаперших
(10 %)

масових
(75 %)
Суха гідропоніка

Знахарь 4,2 5,8 10,1 12,3
Либідь 4,3 5,8 10,2 12,2

Колтівата 3,4 4,6 9,4 11,4
Грація 3,4 4,5 9,2 11,3

Ґрунтова культура
Знахарь 5,1 6,3 11,2 13,1
Либідь 5,0 6,3 11,2 13,2

Колтівата 4,2 5,4 10,7 12,6
Грація 4,1 5,3 10,5 12,6
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ніки, характеризувалися більш активним зростан-
ням (13,9 см – 14,8 см та 10,1 см – 11,3 см відповідно 
при гідропонній та ґрунтовій культурі) та формували 
кореневу систему більшої маси (15,4 г – 16,1 г та 
11,9 г – 12,9 г відповідно при гідропонній та ґрунто-
вій культурі).

Рослини, що виросли при грунтовій культурі, 
мали більшу кількість листків (15,7 шт. – 15,9 шт. 
проти 14,0 шт. – 15,1 шт. у варіантах на гідропоніці) 
та формували головний корінь більшої довжини 
(12,1 см – 12,7 см проти 10,9 см – 11, 5 см у випад-
ках на гідропоніці). Це, напевне, було зумовлено 
природними флуктуаціями водного режиму грунту, 

що сприяли формуванню кореневої системи  
орієнтованої забезпечення вологою рослинами. 
При цьому закономірності більшою мірою визна-
чалися способом культури, а не видовими та сор-
товими відмінностями. У подальшому рослини, що 
мали високі біометричні показники, як і варто було 
очікувати, були врожайнішими (див. табл. 3).

Аналіз даних табл. 3. показав, що найвищі показ-
ники врожайності рослин руколи за всіма сортами 
Знахар, Либідь, Колтівата та Грація були досягнуті 
при вирощуванні в умовах гідропоніки.

При цьому врожайність руколи була на рівні: 
сорт Колтівата – 1,706 кг/м²; сорт Грація – 1,695 кг/²; 

Таблиця 2 – Біометричні показники рослин руколи при ґрунтовій культурі та в умовах гідропоніки 
(середнє за 2020–2021роки)

Сорти 
руколи

Висота 
рослин,

см

Діаметр 
головного
стебла, мм

Число листків,
шт./росл.

Довжина 
головного
корню, см

Масса корневої
системи, г

Суха гідропоніка
Знахарь 14,3±0,6 5,1±0,2 14,0±0,3 10,9±0,6 15,4±0,8
Либідь 14,8±0,7 5,2±0,3 14,5±0,3 11,1±0,8 16,1±0,5

Колвівата 13,9±0,4 5,8±0,5 15,1±0,5 11,5±0,5 15,9±0,5
Грація 14,4±0,5 5,6±0,4 15,1±0,3 11,3±0,4 16,1±0,4

Грунтовая культура
Знахарь 10,0±0,5 4,9±0,6 15,8±0,5 12,4±1,2 12,3±0,8
Либідь 11,2±0,6 4,8±0,4 15,9±0,4 12,7±1,1 11,9±0,9

Колвівата 11,3±0,2 4,2±0,5 15,7±0,5 12,6±0,9 12,9±0,6
Грація 10,9±0,5 4,5±0,4 15,8±0,3 12,2±1,0 12,7±0,5

*Примітка. Показники наведені на момент збирання рослин.

Таблиця 3 – Порівняльна ефективність гідропонного та ґрунтового вирощування руколи в умовах 
захищеного ґрунту середнє за 2020–2021 роки)

Сорти
Маса однієї 
ролслини,
г/рослин.

В
ро

ж
ай

ні
ст

ь,
 

кг
/м

²

Строки, діб* Біохімічні характеристики листьев, 
мг/кг

зрізання 
рослин цвітіння**

суха 
речовина, 

%
аскорбінова 
кислота, мг

нитраты, 
мг/кг

1 2 3 4 5 6 7 8
Гидропоника

Знахарь 64,3 1,646 45,3 56,0 7,6 14,0 1725
Либідь 64,7 1,650 46,0 56,0 7,2 12,3 1718

Колтівата 66,7 1,706 45,5 55,3 7,3 12,8 1706
Грація 65,9 1,695 44,3 54,8 7,3 13,0 1704

НІР05= 0,015 кг/м²
Грунтовая культура

Знахарь 56,7 1,476 51,3 61,0 7,3 12,8 1715
Продовження таблиці 3

1 2 3 4 5 6 7 8
Либідь 55,9 1,442 51,0 60,3 7,1 11,5 1668

Колтівата 57,4 1,511 50,3 59,5 7,0 11,0 1650
Грація 56,9 1,498 49,8 56,8 7,1 11,8 1685

НІР05= 0,028 кг/м² ГДК=3000 
мг/кг

НІР05 АВ= 0,020 кг/м²
*- від дати появи сходів
**- терміни масового цвітіння визначали на дослідних рослинах
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сорт Либідь – 1,650 кг/м²; сорт Знахар – 1,646 кг/м²; 
Тоді як аналогічні посіви на ґрунтосуміші показали 
наступні показники: сорт Знахар – 1,476 кг/м²; сорт 
Либідь – 1,442 кг/м²; сорт Колтівата – 1,511 кг/м2; 
сорт Грація – 1,498 кг/м².

В умовах гідропоніки відзначалися прискорення 
термінів настання технічної стиглості культури (див. 
табл. 3). Так, збір врожаю проходив на 44,3-46,0 добу 
від появи сходів в умовах гідропоніки, тоді як при 
грунтовій культурі – лише на 49,8-51,3 добу. Терміни 
настання масового цвітіння, залежно від способу 
вирощування, мали аналогічну тенденцію (див. 
табл. 3) та склали: на гідропоніці – сорт Знахар – 
56,0 діб, сорт Либідь – 56,0 діб, сорт Колтівата – 
55,3 доби, сорт Грація – 54,8 доби; на грунтосуміші – 
сорт Знахар – 61,0 доба, сорт Либідь – 60,3 діб, сорт 
Колтівата – 59,5 діб, сорт Грація – 56,8 діб.

При цьому варто відзначити якісні характерис-
тики листя у всіх варіантах досліду. Проведений 
аналіз деяких біохімічних характеристик листя 
досліджених сортів, що вивчаються, та видів при 
вирощуванні в умовах гідропоніки та грунтової 
культури дозволив визначити наступне (див. табл. 
3). При гідропонному способі вирощування рослин 
вміст сухих речовин в листі коливалося в межах від 
7,2 до 7,6 %. При цьому максимальний вміст сухих 
речовин був у рослин руколи (сорт Знахар) 

У рослин руколи (сорти Либідь, Колтівата, Гра-
ція) сухих речовин у листі накопичувалося від 7,2 до 
7,3 %. Аналогічна ситуація спостерігалася і при 
ґрунтовій культурі, де вміст сухих речовин у листі 
руколи (сорт Знахар) склало 7,3 % проти 7,0 – 7,1 % 
-у рослин сортів Либідь, Колтівата та Грація). Варто 
відзначити загальну закономірність більшого нако-
пичення сухих речовин в листі у рослин при гідро-
понному вирощуванні у порівнянні з ґрунтовою куль-
турою для всіх досліджуваних сортів, що, напевно, 
є наслідком більш сприятливих умов забезпечення 
поживними речовинами. Разом із тим перевищення 
вмісту сухих речовин у сорту Знахар, що відзнача-
ється, скоріше за все обумовлено видовими осо-
бливостями даного сорту.

Біохімічний аналіз листя на вміст аскорбінової 
кислоти, що є важливою якісною ознакою для всіх 
листових овочевих культур, показав, що її накопи-
чення було в межах від 12,3 до 14,0 мг. При цьому 
найкращим був сорт Знахар, де вміст аскорбіно-
вої кислоти в листі склало 14,0 (гідропоніка) та 
12,8 (грунтова культура) мг. Аналогічна ситуація 
була і для інших сортів, де не спостерігалося зна-
чної відмінності в рівні накопичення аскорбінової 
кислоти залежно від методу вирощування.

Даний рівень накопичення аскорбінової кислоти 
у рослин руколи був значно меншим при ґрунтовому 
способі, ніж при вирощуванні на гідропоніці. Це було 
зумовлено, на нашу думку, тим, що хоч природнє 
ультрафіолетове випромінення однаково поширю-
ється всередині геокупольної плівкової теплиці, але 
інтенсивність фіто освітлення для ґрунтової куль-
тури значно менше, ніж для гідропоніки, за раху-
нок більшої відстані від фіто матиці до листової 
поверхні. А рівень сонячного світла є недостатнім в 
зимовий період вирощування культури.

Важливим показником, що характеризує якість 
овочевої продукції, є вміст нітратів. Особливо акту-
ально це для листових культур, що характеризу-
ються схильністю до надмірного накопичення в 
умовах дефіциту освітленості на тлі незбалансо-
ваного мінерального живлення. В результаті про-
ведених досліджень встановлено, що при гідро-
понному способі вирощування в листі міститься 
дещо більше нітратів (1704–1725 мг/кг) порівняно 
з ґрунтовим їх вирощуванням (1650–1715 мг/кг). 
Відзначена видова специфічність накопичення 
нітратів у листі. Так, при обох способах вирощу-
вання культури в листі рослин руколи сорту Зна-
хар нітратів більше, ніж у рослин інших сортів, що 
вивчалися. Так, вміст нітратів у листі руколи сорту 
Знахар склало1715 (ґрунтова культура) та 1725 (гід-
ропоніка) мг/кг при 1650-1685 (ґрунтова культура) 
і 1718-1704 (гідропонний спосіб вирощування) у 
рослин досліджуваних сортів: Либідь, Колтівата та 
Грація. Разом із тим всі зазначені рівні накопичення 
нітратів не перевищували встановлений гранично-
допустимий рівень зелених салатних культур.

Висновки. Проведений облік врожайності виро-
щування сортів руколи показав їх досить високу про-
дуктивність. При цьому достовірних відмінностей у 
врожайності, обумовлених сортовою приналежністю, 
не виявлено. На рівень урожайності достовірно 
впливав метод культури. Рослини, що виросли при 
гідропонній культурі, були врожайніші (1,650-1,706 кг/
м²), ніж при ґрунтовій культурі (1,442–1,511 кг/м²), та 
накопичували більше сухих речовин. Найбільш уро-
жайним був сорт руколи голландської селекції Колті-
вата як при ґрунтовій (1,511 кг/м²), так і при гідропон-
ній (1,706 кг/м²) культурі.
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