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Щодо удобрення кімнатних квіткових і 
декоративних рослин, то в даний час це питання 
вивчено недостатньо і на практиці вирішується 
непрофесійно, спираючись на загально відомі  фі-
зіолого-агрохімічні рецепти і рекомендації, що 
розроблені для сільськогосподарських культур. 

Це перший і основний їхній недолік. Дру-
гим важливим недоліком кімнатного квітникарст-
ва є намагання створити оптимальні умови міне-
рального живлення для всіх кімнатних рослин (як 
квіткових, так і декоративних) шляхом викорис-
тання лише одного “універсального” добрива. Це 
дуже спрощений, непрофесійний, аматорський 
підхід, який не враховує біологічних особливос-
тей окремих рослин і тому не може забезпечити їх 
оптимальний ріст і розвиток. 

Методика проведення досліджень.  

  Дослідження ефективності застосування рідких 
комплексних добрив виробництва ПП “Дана-К” 
серії “Флоран” проводились у вегетаційних дослі-
дах з 3-ма кімнатними квітковими (бальзамін, бе-
гонія і азалія індійська) та  4-ма декоративними 
рослинами (драцена, хлорофітум, спатіфіллюм і 
юкка).  

 Досліди проводилися в спеціально облад-
наному приміщенні зі штучним регулюванням 
освітлення, теплового режиму та відносної воло-
гості повітря. 

Для закладки дослідів використовувалися 
пластмасові посудини (горщики) і землесуміші, 
склад яких і співвідношення компонентів зміню-
валися залежно від біологічних особливостей і 
вимог кімнатних рослин [1,2,3]. 

У модельних дослідах з квітковими рос-
линами бальзаміном і бегонією РКД “Універсал” 
застосовувався в період їх спокою, а РКД “Лепес-
ток” – впродовж фази цвітіння.  

Для підживлення азалії індійської, яка не 
переносить твердої поливної води і лужного сере-
довища субстрату, застосовувався цільовий сис-
темний препарат “Азалія”.Декоративні рослини 
(драцена, хлорофітум, спатіфіллюм і юкка) під-
живлювали препаратом “ізумруд”, який викорис-
товувався протягом всього часу досліджень. Пе-
ред застосуванням добрив дослідні рослини вирі-
внювали за кількістю пагонів, листків, бутонів і 
квіток. 

Результати досліджень та їх обговорен-
ня.   

Вплив добрив на ріст і розвиток рослин 
визначався за кількістю активно функціонуючих і 
новоутворених листків, бутонів,  квіток, розміром 
асиміляційної поверхні листя, а також за станом 
розвитку,  зовнішнім виглядом і габітусом рослин.  
 Дані, наведені в таблиці 1, свідчать, що 
серед усіх дослідних кімнатних квітів азалія 

індійська має найбільш високу здатність до лис-
тоутворення (87,5-94,6 листків у перерахунку на 1 

рослину) при найменшій площі листкової поверх-
ні (464,0-566,1 см2). Друге місце за цією ознакою 
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займає драцена (77,0-84,3 листків із сумарною 
площею листя 1810,7-2413,7 см2), третє – бальза-
мін (43,8-50,7 листків і 1373,1-1710,9 см2 площі). 

 Об’єднуючи кімнатні рослини в групи за 
їх здатністю до листоутворення, не означає, що 
існує тісний  кореляційний зв’язок між кількістю і 
величиною асиміляційної поверхні листків. Коре-

ляція між цими показниками може бути як пози-
тивна, так і від’ємна. Наприклад, азалія індійська 
серед досліджуваних квітів має найвищий показ-
ник активно функціонуючих листків, а їхня площа 
мінімальна, тоді як бегонія при меншій на поря-
док кількості листків сформувала майже  вдвічі 
більшу, ніж азалія листкову поверхню.  

 

Таблиця1. Вплив рідинно-фазних комплексних добрив на листоутворення та площу листків у досліді з кімнатними 
рослинами ( в перерахунку на 1 рослину) 

 Кількість листків Листкова поверхня 
Варіанти  
досліду 

всього збільшення 
від РКД* 

площа збільшення від 
РКД* 

 шт % кв.см % 
Б а л ь з а м і н  (Impatiens petersiana) 

1. Без добрив (Н2О) 43,8 - - 1373,1 - - 
2. “Універсал”+”Лепесток” 50,7 +6,9 15,8 1710,9 +337,8 24,6 
3. Нітроамофоска (водний розчин) 49,2 +5,4 12,3 1650,5 +277,4 20,2 

Б е г о н і я  (Begonia tuberhybrida) 
1. Без добрив (Н2О) 8,3 - - 779,5 - - 
2. “Універсал”+”Лепесток” 9,2 +0,9 10,8 925,3 +145,8 18,7 
3. Нітроамофоска (водний розчин) 8,9 +0,6 7,2 898,8 +119,3 15,3 

А з а л і я   і н д і й с ь к а  (Azalea indica) 
1. Без добрив (Н2О) 87,5 - - 464,0 - - 
2. “Азалія” 94,6 +7,1 8,1 566,1 +102,1 22,0 
3. Нітроамофоска (водний розчин) 93,0 +5,5 6,3 540,1 +76,1 16,4 

Д р а ц е н а  (Dracaena draco) 
1. Без добрив (Н2О) 77,0 - - 1810,7 - - 
2. “Ізумруд” 84,3 +7,3 9,5 2413,7 +603,0 33,3 
3. Нітроамофоска (водний розчин) 83,1 +6,1 7,9 2207,2 +396,5 21,9 

Х л о р о ф і т у м  (Chlorophytum comosum) 
1. Без добрив (Н2О) 16,4 - - 1721,9 - - 
2. “Ізумруд” 18,2 +1,8 11,0 2388,3 +666,4 38,7 
3. Нітроамофоска (водний розчин) 17,8 +1,4 8,5 2248,8 +526,9 30,6 

С п а т і ф і л л ю м  (Spathiphyllum wallisii) 
1. Без добрив (Н2О) 27,5 - - 2890,8 - - 
2. “Ізумруд” 30,4 +2,9 10,5 4110,7 +1219,9 42,2 
3. Нітроамофоска (водний розчин) 30,1 +2,6 9,5 3856,3 +965,5 33,4 

Ю к к а  (Yucca elephantipes) 
1. Без добрив (Н2О) 23,7 - - 3312,3 - - 
2. “Ізумруд” 26,8 +3,1 13,1 4845,9 +1533,6 46,3 
3. Нітроамофоска (водний розчин) 26,5 +2,8 11,8 4541,2 +1228,9 37,1 

* РКД – рідкі комплексні добрива 
У зв’язку з тим, що інтенсивність ростових проце-
сів знаходиться в тісній залежності від застосуван-
ня добрив, необхідно зазначити, що площа листя у 
декоративних квітів значно більша, ніж у квітко-
вих рослин (в середньому в 3,7 разів на контролі). 
Тому їхня потреба у поживних елементах помітно 
зростає, ефективність добрив характеризується 
більш високими абсолютними і відносними показ-
никами.  
 Підживлення декоративних рослин водним 
розчином нітроамофоски (НАФКА) за впливом на 
збільшення площі листків поступалося РКД “Ізум-
руд” в середньому на 9,4%. Позитивний ефект 
НАФКИ при підживленні квіткових рослин був та-
кож нижче (на 4,8%) порівняно з новими комплек-
сними добривами “Універсал” і “Лепесток”, що ці-

лком узгоджується з уявленням про сучасну теорію 
мінерального живлення рослин [4] і пояснюється 
кращим екологічно збалансованим співвідношен-
ням основних макро- і мікроелементів, що містять-
ся в їх складі у легкодоступній формі. 
 Зовнішній вигляд та естетична привабливість 
кімнатних рослин визначаються кількістю квіток, 
їх морфо-ботанічною будовою, формою, розміром, 
яскравістю забарвлення, тривалістю періоду цві-
тіння тощо. 
 Важливою характеристикою квітів є також 
здатність рослин до бутоноутворення. Як видно з 
табл.2, високий ступінь утворення бутонів  власти-
вий азалії індійській і бальзаміну, які на контроль-
ному варіанті мали 17,6 і 15,1 бутонів. У бегонії їх 
було втричі менше – 5,3 шт/рослину. 

 Застосування нових РКД збільшило наведені 
показники відповідно на 26,70; 15,23 і 18,87%. 
Проте НАФКА діяла менш ефективно, очевидно, в 
зв’язку з тим, що в її складі відсутні мікроелементи 

бор і цинк, які позитивно впливають на процеси 
бутоноутворення і цвітіння.  
 Найбільше квіток, як і бутонів, сформувала 
азалія індійська, найменше – бальзамін. Проміжне 
місце належить бегонії. Екологічно збалансовані за 
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складом, вмістом і співвідношенням основних ма-
кро- і мікроелементів нові досліджувані добрива 
“Універсал”, “Лепесток”, “Азалія” і в даному ви-
падку виявились більш ефективними за нітроамо-
фоску. Зокрема,  у досліді з бальзаміном вони за-
безпечили збільшення кількості квіток відносно 

контролю на 12,59%, а в дослідах з рослинами бе-
гонії і азалії – на 17,51 і 25,60% відповідно. 

Така ж тенденція зберігалась при застосуванні 
для підживлення квітів нітроамофоски, але порів-
няно з добривами нового покоління вона діяла на   

Таблиця 2 Утворення бутонів і квіток на кімнатних квіткових рослинах залежно  від застосування рідких 
комплексних добрив  

 Кількість бутонів Кількість квіток 
 

Варіанти  
досліду 

 
усього 

приріст 
 від РКД* 

 
усього 

приріст 
 від РКД 

 шт. шт. % шт. шт. % 
Б а л ь з а м і н  (Impatiens petersiana) 

1. Без добрив (Н2О) 15,1 - - 14,3 - - 
2. “Універсал”+”Лепесток” 17,4 +2,3 15,23 16,1 -1,8 12,59 
3. НАФКА** 16,5 +1,4 9,27 15,3 +1,0 6,99 

Б е г о н і я  (Begonia tuberhybrida) 
1. Без добрив (Н2О) 5,3 - - 21,7 - - 
2. “Універсал”+”Лепесток” 6,3 +1,0 18,87 25,5 +3,8 17,51 
3. НАФКА 6,0 +0,7 13,21 24,1 +2,4 11,06 

А з а л і я   і н д і й с ь к а  (Azalea indica) 
1. Без добрив (Н2О) 17,6 - - 37,5 - - 
2. “Азалія” 22,3 +4,7 26,70 47,1 +9,6 25,60 
3. НАФКА 20,8 +3,2 18,18 43,5 +6,0 16,00 

* РКД – рідкі комплексні добрива 
                  ** НАФКА – нітроамофоска (водний розчин) 

6-10% менш ефективно (варіант 3). Однак реакція 
рослин на застосування добрив, визначена за пока-
зником квіткоутворення, в обох випадках була іде-
нтичною: максимальну кількість квіток формувала 
азалія індійська (43,5-47,1), мінімальну – бальзамін 
(15,3-16,1), середню – бегонія (24,1-25,5). Аналогі-
чна тенденція спостерігалась на контролі, тобто на 
варіанті  
без добрив, що свідчить про те, що процес квіткоу-
творення є біологічною властивістю рослин, яким 
можна управляти, створюючи для квітів різні умо-
ви шляхом регулювання мінерального живлення. 
Як показали результати досліджень, високоефек-
тивними засобами регулювання живлення рослин і 
квіткоутворення є добрива нового покоління – 
“Універсал”, “Лепесток” і “Азалія”, які містять 
азот, фосфор, калій, магній і 7 мікроелементів, у 
тому числі бор і цинк, за рахунок яких посилюєть-
ся процес квіткоутворення, період цвітіння триває 
на 10-12 діб довше, збільшується розмір квіток у 
діаметрі, їх забарвлення стає більш яскравим і 
привабливим. Рослини, удобрені рідкими комплек-
сними добривами, мали найкращий зовнішній ви-
гляд і габітус. 

Висновки.  

1. Встановлено, що використання багатоком-
понентних розчинів рідких комплексних добрив 
для підживлення квітів збільшувало облистяність 
рослин в середньому на 11,50, а розмір листкової 
площі – на 32,30% порівняно з абсолютним конт-
ролем. Найвищий приріст листкової поверхні спо-
стерігався у декоративних рослин. За впливом на 
ростові процеси нітроамофоска дещо поступалася 
рідким комплексним добривам. 

2. Квіткові рослини, удобрені РКД, збільшува-
ли кількість квіток азалії індійської на 25,60, бего-
нії – на 17,51, бальзаміну – на 12,59%, тоді як при 
застосуванні НАФКИ наведені показники знизи-
лись до рівня 16,00, 11,06 і 6,99%, тобто майже 
вдвічі. 

3. Перевага РКД проявлялася також у форму-
ванні квіток більшого розміру, яскравого забарв-
лення, привабливого естетичного вигляду. Під 
впливом РКД період цвітіння тривав на 10-12 діб 
довше, покращувався габітус рослин. 
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