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АНОТАЦІЯ 

Шаповаленко Р.М. Продуктивність гібридів буряків цукрових за 

застосування елементів біологізації, мікродобрив і регуляторів росту в умовах 

Правобережного  Лісостепу України. Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі з 

галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 201 

«Агрономія» – Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 

м. Київ, 2021. 

Актуальність теми. Отримання сталих врожаїв буряків цукрових 

високої продуктивності в умовах зростаючого потепління і гострого дефіциту 

гною, потребує пластичних гібридів з високою адаптивністю та застосування 

осучаснених альтернативних систем удобрення, які передбачають внесення 

соломи пшениці озимої, мінеральних добрив та засобів інтенсифікації – 

мікродобрив та регуляторів росту. Сівба вітчизняними гібридами та 

застосування альтернативного удобрення є факторами, які стабілізують 

родючість грунту, покращують вологозабезпечення та мінеральне живлення 

рослин, що передбачає отримання сталих врожаїв високої продуктивності. 

Інформація отримана у тимчасових польових дослідах дозволяє оптимізувати 

технологію вирощування буряків цукрових на засадах сталості і 

інноваційності, а тому є на часі і актуальна. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

Правобережного Лісостепу України встановлено фізіологічні, морфологічні та 

агробіологічні особливості формування врожайності і технологічних якостей 

коренеплодів у гібридів буряків цукрових вітчизняної селекції за 

альтернативного їх удобрення з внесенням соломи, мінерпальних добрив, 

мікродобрив та регулятора росту. 

Удосконалено технологію вирощування буряків цукрових шляхом 

впровадження пластичних високопродуктивних вітчизняних гібридів та 

застосування осучасненої альтернативної системи удобрення. 
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 Дістали подальшого розвитку питання ефективності вирощування 

гібридів буряків цукрових за альтернативного удобрення; розробляння вимог 

до застосування добрив під буряки цукрові в умовах нестійкого зволоження 

Правобережного Лісостепу України.  

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

польових досліджень удосконалено технологію вирощування буряків 

цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України, рекомендовано для 

впровадження високопродуктивний гібрид буряків цукрових вітчизняної 

селекції Ромул та осучаснену альтернативну органо-мінеральну систему 

удобрення (5 т/га соломи пшениці озимої + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) 

+ регулятор росту «Наномінераліс»), що забезпечило отримання врожайності 

коренеплодів понад 60 т/га, прибутку понад 11000 грн./га.   

Основні результати досліджень. Встановлено, що за вирощування 

гібридів Злука та Ромул сталість органічної речовини чорнозему вилугуваного 

досягалась за внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100: на кінець вегетації 

вміст гумусу в шарі 0-30 см становив 2,98-2,99% з перевагою до контролю без 

добрив на 0,12%. 

Досліджено, що альтернативна органо-мінеральна система удобрення 

формувала сприятливі умови азотного живлення буряків цукрових. За 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 вміст нітратного азоту на початок 

вегетації в шарі 0-30 см грунту порівняно з контролем без добрив підвищився 

на 4,3-5,2 мг/кг, 30-40 см – на 4,0-3,9; амонійного – відповідно на 3,0-3,5 та 2,0 

мг/кг ґрунту. На кінець вегетації вміст нітратного азоту у шарі 0-30 см 

зменшився у 2,0-2,1 рази, 30-40 см – у 1,6-1,7 рази. 

Встановлено, що застосування в основне удобрення буряків цукрових 5 

т/га соломи + N50 + N100Р100K100 істотно збільшувало фонд рухомого фосфору і 

калію в чорноземі вилугуваному. Вміст рухомого фосфору на початок 

вегетації в шарі 0-30 см становив 93-96, калію – 109-110 мг/кг ґрунту зі 

зменшенням на кінець вегетації – відповідно у 1,2-1,3 та 1,3 рази. 

Досліджено, що найвищих темпів росту і розвитку рослини буряків 

цукрових досягали за осучасненої органо-мінеральної системи удобрення (5 
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т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту 

«Наномінераліс») і вирощування гібрида Ромул: маса одного коренеплоду у 

серпні 607 г/рослину, вересні – 660 з перевищенням маси коренеплоду гібрида 

Злука – відповідно на 49 та 45 г/рослину. Дворазове внесення регулятора росту 

«Наномінераліс» (обробка насіння та позакоренево у фазі змикання листків у 

рядку) посилювало темпи росту і розвитку буряків цукрових. 

Встановлено, що площа листкової поверхні упродовж вегетації у гібрида 

Злука була більшою, ніж у гібрида Ромул на 7,6-15,4%, однак темпи усихання 

листків від фази максимального розвитку до збирання врожаю вищими 

визначено у гібрида Ромул. Застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» формувало найбільшу 

площу листкової поверхні обох гібридів буряків цукрових: у гібрида Злука у 

липні – 5065 см2/рослину, серпні – 3394, вересні – 2323; гібрида Ромул – 

відповідно 4783, 3096 та 2017 см2/рослину.  

Встановлено, що гібрид Ромул мав вищий вміст хлорофілу у листкових 

пластинках упродовж вегетації порівняно з гібридом Злука на 0,14-0,38%. 

Максимального вмісту хлорофілу у листкових пластинках досягали за 

застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор 

росту «Наномінераліс»: у липні – 3,03%, серпні – 2,72%, вересні – 2,17%. 

Гібрид Ромул у період інтенсивного росту коренеплоду (серпень-вересень) 

відзначався вищою продуктивністю фотосинтезу, ніж гібрид Злука з 

максимальним значенням показника за внесення N100Р100K100 – 5,38 г/м2 на 

добу. 

Досліджено, що вирощування гібрида Ромул і внесення 5 т/га соломи + 

N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» 

забезпечило максимальний вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових: 

в коренеплодах у липні – 18,7%, серпні – 21,4%, вересні – 24,2%, гичці – 

відповідно 14,2%, 15,7% та 17,4%.  

 Визначено, що в умовах нестійкого зволоження на чорноземі 

вилугуваному найвищої продуктивності буряків цукрових досягали за 

вирощування гібрида Ромул і внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + 
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Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: врожайність 

коренеплодів – 64,9 т/га, цукристість – 16,6%, збір цукру – 10,71 т/га зі 

збільшенням до контролю без добрив врожайності коренеплодів на 26,6 т/га, 

збору цукру – на 4,19 т/га. Обробка додатково насіння буряків цукрових 

регулятором росту «Наномінераліс» збільшила збір цукру на 0,57 т/га.  

Встановлено, що за осучасних мінеральної і органо-мінеральної систем 

удобрення у гібрида Ромул коренеплоди містили більше зольних елементів і 

альфа-амінного азоту порівняно з гібридом Злука, що погіршило їх 

технологічну якість і збільшило втрати цукру в мелясі на 0,04-0,06%. 

Застосування регулятора росту «Наномінераліс» не впливало на технологічну 

якість коренеплодів. 

Досліджено, що найвищий вміст елементів живлення в рослинах на 

момент збирання та їх винос з урожаєм спостерігали за осучасненої 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. Гібрид Ромул за 

сумою NPK виносив елементів живлення більше порівняно з гібридом Злука 

на 59 кг/га. У складі виносу переважав калій за співвідношення N:P:K = 

3,4:1:4,0. За відчуження із поля тільки основного врожаю зазначена система 

удобрення формувала у грунті позитивний баланс азоту – 28 кг/га, фосфору – 

59 кг/га з незначним дефіцитом калію – -12 кг/га.  

Встановлено, що вирощування гібрида Ромул та внесення N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + регулятор росту «Агромінераліс» забезпечили найвищу 

енергетичну ефективність агротехнології буряків цукрових: енергія врожаю – 

319 ГДж/га, енерговитрати – 59,3 ГДж/га, Кее – 5,6. Зазначені елементи 

агротехнології сприяли отриманню умовно чистого прибутку – 11392 грн./га з 

рівнем рентабельглсті 24%. Дворазове застосування регулятора росту 

«Наномінераліс» (обробка насіння і позакоренево в фазі змикання листків у 

рядках) підвищило енергетичну та економічну ефективність вирощування 

буряків цукрових. 

 Ключові слова: буряки цукрові, біологізація, добрива, регулятори росту,  

продуктивність. 
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ANNOTATION 

Shapovalenko R.M. Productivity of sugar beet hybrids with the use of 

elements of biologization, microfertilizers and growth regulators in the conditions 

of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The thesis for getting the scientific degree of Doctor of Philosophy in the field 

of knowledge 20 "Agrarian Sciences and Food" in the specialty 201 "Agronomy" – 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS, Kyiv, 2021. 

Actuality of theme. Achieving highly productive sustainable yields of sugar 

beet in the conditions of increasing warming and acute manure shortage requires 

plastic hybrids with high adaptability and the use of modern alternative fertilizer 

systems, which include the application of winter wheat straw, chemical fertilizers 

and intensifiers – micronutrients and growth regulators. Sowing with domestic 

hybrids and application of alternative fertilization are factors that stabilize soil 

fertility, improve moisture supply and mineral nutrition of plants, which provides 

for stable yields of high productivity. The information obtained in temporary field 

experiments allows optimizing the technology of growing sugar beet based on 

sustainability and innovation, and therefore is timely and relevant. 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time in the conditions 

of the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine it were determined the physiological, 

morphological and agrobiological features of formation of productivity and 

technological qualities of sugar beets roots in hybrids of domestic selection under 

alternative fertilization that includes application of straw, mineral fertilizers, 

micronutrients and growth regulators. 

It was improved  the technology of sugar beet cultivation through the 

introduction of high-yielding plastic domestic hybrids and the use of a modern 

alternative fertilizer system. 

It was further developed  the issues of efficiency of growing sugar beet hybrids 

under alternative fertilization; of development the requirements for the use of 
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fertilizers for sugar beet in conditions of unstable moisture of the Right-Bank Forest-

Steppe of Ukraine. 

The practical significance of the obtained results. Based to the results of 

field research, the technology of growing sugar beet in the Right Bank Forest-Steppe 

of Ukraine was improved, a highly productive hybrid of sugar beet of domestic 

selection Romulus and a modernized alternative organo-mineral fertilizer system (5 

t / ha of winter wheat straw + N50 + N100Р100K100 + Micronutrient (B) + growth 

regulator "Nanomineralis") ensuring the yield over 60 t / ha and profit over 11000 

UAH / ha were recommended. 

The main results of research. It was found that with the cultivation of 

hybrids Zluka and Romul the stability of organic matter in leached chernozem was 

achieved by applying 5 t / ha of straw + N50 + N100P100K100: at the end of the 

growing season the humus content in the layer 0-30 cm was 2.98-2.99% with an 

advantage of control without fertilizers by 0.12%. 

It was investigated that the alternative organo-mineral fertilizer system shaped 

favorable conditions for nitrogen nutrition of sugar beets. With the application of 5 

t / ha of straw + N50 + N100P100K100 the content of nitrate nitrogen at the 

beginning of the growing season in a layer of 0-30 cm of soil compared to the control 

without fertilizers increased by 4.3-5.2 mg / kg, 30-40 cm - by 4, 0-3.9; ammonium 

- respectively 3.0-3.5 and 2.0 mg / kg of soil. At the end of the growing season, the 

content of nitrate nitrogen in the layer of 0-30 cm decreased by 2.0-2.1 times, 30-40 

cm - by 1.6-1.7 times. 

It was found that the use of 5 t / ha of straw + N50 + N100Р100K100 in the 

main fertilization of sugar beet significantly increased the fund of mobile 

phosphorus and potassium in leached chernozem. The content of mobile phosphorus 

at the beginning of the growing season in the layer of 0-30 cm was 93-96, potassium 

- 109-110 mg / kg of soil with a decrease to the end of the growing season - in 1.2-

1.3 and 1.3 times, respectively. 

It was investigated that the highest rates of growth and development of sugar 

beet plants were achieved with a modernized organo-mineral fertilizer system (5 t / 
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ha of straw + N50 + N100P100K100 + Maximus (boron) + growth regulator 

"Nanomineralis") and a cultivation of Romul hybrid: weight of one root crop in 

August 607 g / plant, September - 660 with the excess weight of the root to the hybrid 

Zluka - by 49 and 45 g / plant, respectively. Double application of growth regulator 

"Nanomineralis" (seed treatment and foliar feeding in the phase of closing the leaves 

in a row) increased the growth and development of sugar beets. 

It was found that the leaf surface area during the growing season in the hybrid 

Zluka was larger than in the hybrid Romul by 7.6-15.4%, but the rate of leaf drying 

from the phase of maximum development to harvest is higher in the hybrid Romul. 

Application of 5 t / ha of straw + N50 + N100Р100K100 + Maximus (boron) + 

growth regulator "Nanomineralis" formed the largest leaf surface area of both sugar 

beet hybrids: Zluka hybrid in July - 5065 cm2 / plant, August - 3394, September - 

2323; Romul hybrid - respectively 4783, 3096 and 2017 cm2 / plant. 

It was found that the Romul hybrid had a higher content of chlorophyll in the 

leaf blades during the growing season compared to the Zluka hybrid by 0.14-0.38%. 

The maximum content of chlorophyll in the leaf blades was reached with the use of 

5 t / ha of straw + N50 + N100P100K100 + Maximus (boron) + growth regulator 

"Nanomineralis": in July - 3.03%, August - 2.72%, September - 2.17%. Romul 

hybrid in the period of intensive root growth (August-September) had a significantly 

higher productivity of photosynthesis than the hybrid Zluka with a maximum its 

value under application N100P100K100 - 5.38 g/m2 per day. 

It was investigated that the cultivation of Romul hybrid and application of 5 t 

/ ha of straw + N50 + N100P100K100 + Maximus (boron) + growth regulator 

"Nanomineralis" provided the maximum dry matter content in sugar beet plants: in 

roots in July - 18.7%, August - 21.4%, in September - 24.2%, leaves - 14.2%, 15.7% 

and 17.4%, respectively. 

It was determined that in conditions of unstable moisture on leached 

chernozem the highest productivity of sugar beet was achieved by growing a Romul 

hybrid and applying 5 t / ha of straw + N50 + N100Р100K100 + Maximus (boron) 

+ growth regulator "Nanomineralis": root yield -  64,9 t/ ha, sugar content - 16.6%, 
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sugar harvest - 10.71 t / ha with an increase to control without fertilizers of root yield 

by 26.6 t / ha, sugar harvest - by 4.19 t / ha. Additional treatment of sugar beet seeds 

with the growth regulator "Nanomineralis" increased the sugar harvest by 0.57 t / 

ha. 

It was found that under modern mineral and organo-mineral fertilizer systems 

in the hybrid Romul roots contained more ash elements and alpha-amine nitrogen 

compared to the hybrid Zluka, which deteriorated technological quality of roots and 

increased sugar loss in molasses by 0.04-0.06%. The use of growth regulator 

"Nanomineralis" did not affect the technological quality of roots. 

It was investigated that the highest content of nutrients in plants at the time of 

harvest and nutrients removal by the crop yield was observed under a modernized 

alternative organo-mineral fertilizer system. In terms of the sum amount of NPK The 

Romul hybrid removed more nutrients compared to the hybrid Zluka by 59 kg / ha. 

Potassium prevailed among the removed nutrients with N: P: K = 3,4: 1: 4,0. Under 

the alienation from the field only roots, this fertilizer system formed a positive 

balance of nitrogen in the soil - 28 kg / ha, phosphorus - 59 kg / ha with a slight 

potassium deficiency - -12 kg / ha. 

It was found that the cultivation of Romul hybrid and the application of 

N100P100K100 + Maximus (boron) + growth regulator "Agromineralis" provided 

the highest energy efficiency of sugar beet agrotechnology: yield energy - 319 GJ / 

ha, energy consumption - 59.3 GJ / ha, Kee - 5.6 . These elements of agricultural 

technology contributed to a net profit - 11392 UAH / ha with a level of profitability 

of 24%. Double application of growth regulator "Nanomineralis" (seed treatment 

and foliar feeding in the phase of closing the leaves in rows) increased the energy 

and economic efficiency of growing sugar beet. 

Key words: sugar beet, biologization, fertilizers, growth regulators, 

productivity. 
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ВСТУП 

Сталого вирощування буряків цукрових в умовах існуючих економічних 

та кліматичних викликів можна досягти за впровадження високорезистентних 

пластичних гібридів та системи удобрення, яка забезпечить ефективне 

використання із грунту вологи та поживних речовин. Гібриди вітчизняної 

селекції добре адаптовані до грунтово-кліматичних умов зони Лісостепу і 

здатні давати стабільні врожаї в умовах зростаючого потепління. Система 

удобрення буряків цукрових в умовах гострого дефіциту гною має будуватись 

на альтернативних джерах органіки та ефективному застосуванню 

мінеральних добрив.  

Вивченню питань альтернативного органо-мінерального удобрення 

буряків цукрових присвячені дослідження українських вчених Г.М. 

Господаренка [37, 38], А.С. Заришняка [60], В.В. Іваніни [67], В.М. Польового 

[121], Я.П. Цвея [165] та ін. Досліджень щодо вивчення впливу позакореневих 

підживлень буряків цукрових мікродобривами і регулятором росту за 

біологізації вирощування сучасних високопродуктивних гібридів проведено 

недостатньо. 

Актуальність теми. Отримання сталих врожаїв буряків цукрових 

високої продуктивності в умовах зростаючого потепління і відсутності 

виробництва гною, потребує пластичних гібридів з високою адаптивністю та 

застосування осучаснених альтернативних систем удобрення, які 

передбачають внесення соломи пшениці озимої, мінеральних добрив та 

засобів інтенсифікації – мікродобрив та регуляторів росту. Сівба вітчизняними 

гібридами та застосування альтернативного удобрення дозволють 

стабілізувати родючість грунту, сприяють ефективному використанню  

рослинами вологи та поживних речовин, що передбачає отримання сталих 

врожаїв високої продуктивності. Інформація отримана у тимчасових польових 

дослідах дозволяє оптимізувати технологію вирощування буряків цукрових на 

засадах сталості і інноваційності, а тому є на часі і актуальна. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною тематичних планів науково-

дослідних робіт Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, 

яка виконувалась в рамках ПНД НААН «Цукрові буряки» за завданням 

27.00.02.01.Ф «Розробити наукові основи біологізації та удосконалення систем 

удобрення, які забезпечують підвищення продуктивності культур та 

стабілізацію родючості ґрунтів правобережного Лісостепу України», 2015-

2020 рр., (№ ДР 0116U002141). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є встановлення та 

вивчення процесів формування високої врожайності і технологічних якостей 

коренеплодів буряків цукрових за впровадження високопродуктивних 

гібридів, застосування елементів біологізації, внесення мінеральних добрив, 

мікродобрив і регулятора росту, розробляння вимог до їх застосування на 

чорноземі вилугуваному середньосуглинковому в умовах нестійкого 

зволоження Правобережного Лісостепу України.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- встановити вплив агрохімічних засобів на стан гумусу та динаміку 

поживного режиму чорнозему вилугуваного в агроценозі буряків цукрових; 

- виявити фізіологічні, морфологічні та агробіологічні особливості 

формування врожайності і технологічних якостей новітніх гібридів буряків 

цукрових залежно від застосування елементів біологізації, мінеральних 

добрив, мікродобрив і регулятора росту; 

- встановити вплив засобів хімізації на врожайність і технологічна якість 

коренеплодів буряків цукрових; 

- вивчити хімічний склад рослин, винос та баланс елементів живлення 

гібридами буряків цукрових залежно від удобрення; 

- дати енергетичну та економічну оцінку ефективності агротехнологій 

вирощування буряків цукрових. 

Об'єкт дослідження – процеси формування врожайності і 

технологічних якостей коренеплодів сучасних гібридів буряків цукрових за 
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застосування елементів біологізації, мінеральних добрив, мікродобрив і 

регулятора росту. 

Предмет дослідження – гібриди буряків цукрових, системи удобрення, 

чорнозем вилугуваний середньосуглинковий, врожайність та технологічна 

якість коренеплодів, винос та баланс елементів живлення, економічна та 

енергетична ефективність агротехнологій.  

Методи дослідження. Польові досліди використовували для визначення 

впливу високопродуктивних гібридів, біологізації, внесення мікродобрив і 

регуляторів росту на процеси формування врожаю і технологічної якості 

коренеплодів за вирощування на чорноземі вилугуваному в умовах нестійкого 

зволоження Правобережного Лісостепу України.  

Лабораторний для визначання хімічного складу органів рослин буряків 

цукрових (коренеплодів, листкових пластинок), агрохімічних показників 

ґрунту, технологічної якості коренеплодів. Вимірювально-ваговий метод 

використовували з метою встановлення фізичних параметрів (маси, розмірів) 

рослин та складових врожаю буряків цукрових. Порівняльно-розрахунковий – 

визначення врожайності буряків цукрових, виносу рослинами та балансу 

елементів живлення, економічної та енергетичної ефективності 

агротехнологій. Математично-статистичний – для встановлення достовірності 

отриманих результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в умовах 

Правобережного Лісостепу України встановлено фізіологічні, морфологічні та 

агробіологічні особливості формування врожайності і технологічних якостей 

коренеплодів гібридів буряків цукрових вітчизняної селекції за 

альтернативного їх удобрення з внесенням соломи, мінеральних добрив, 

мікродобрив та регулятора росту. 

Удосконалено технологію вирощування буряків цукрових шляхом 

впровадження пластичних високопродуктивних вітчизняних гібридів та 

застосування осучасненої альтернативної системи удобрення. 
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 Дістали подальшого розвитку питання ефективності вирощування 

гібридів буряків цукрових за альтернативного удобрення; розробляння вимог 

до застосування добрив під буряки цукрові в умовах нестійкого зволоження 

Правобережного Лісостепу України.  

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

польових досліджень удосконалено технологію вирощування буряків 

цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України, рекомендовано для 

впровадження високопродуктивний гібрид буряків цукрових вітчизняної 

селекції Ромул та осучаснену альтернативну органо-мінеральну систему 

удобрення (5 т/га соломи пшениці озимої + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) 

+ регулятор росту «Наномінераліс»), що забезпечило отримання врожайності 

коренеплодів понад 60 т/га, прибутку понад 11000 грн./га.   

Наукові розробки впроваджено на Білоцерківській дослідно-селекційній 

станції, Білоцерківського району, Київської області у 2021 р. на площі 60 га. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем розроблено програму і 

методику досліджень, проведено експериментальну частину досліджень, 

опрацьовано вітчизняну та зарубіжну наукову літературу за темою 

дисертаційної роботи, узагальнено одержані результати, підготовлено наукові 

звіти та опубліковано статті, забезпечено впровадження результатів 

досліджень у виробництво. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені 

дисертації, оприлюднено та обговорено: на ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 

120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України» (Київ, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, 25-26 вересня 2019 

р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченої 135-й 

річниці з дня заснування Полтавського дослідного поля «Від історії до 

сучасності» (Полтава, Полтавська державна сільськогосподарська дослідна 

станція імені М.І. Вавилова, 04 жовтня 2019 р.); на Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія і практика розвитку агропромислового 
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комплексу та сільських територій» (Дубляни, Львівський національний 

аграрний університет, 5-7 жовтня 2021 р.); на Х Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми 

агропромислового виробництва України: сталий розвиток сільського 

господарства в умовах змін клімату» (Оброшине, Інститут сільського 

господарства Карпатського регіону НААН, 11 листопада 2021 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у 9 

наукових працях, із них: 3 статі у фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному виданні бази Web of science, 4 – у доповідях і тезах науково-

практичних конференцій, одному патенті на корисну модель. 

Структура і обсяг дисертації: дисертаційна робота викладена на 197 

сторінках машинопису, який складається зі вступу, семи розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту 140 сторінок 

машинопису. Робота ілюстрована 78 таблицями, з них 45 таблиць винесено в 

додатки, і 7 рисунками. Список використаних джерел налічує 241 

найменування, з них кирилецею – 192 та латиницею – 49. 
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РОЗДІЛ 1 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО ВИРОЩУВАННЯ 

БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ (огляд 

літератури) 

 

1.1 Поживний режим та стан гумусу ґрунту в агроценозі буряків цукрових 

залежно від удобрення  

 

Формування сприятливого для розвитку рослин поживного режиму 

ґрунту є одним з головних чинників досягнення високої продуктивності 

буряків цукрових. Порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами 

буряки цукрові виносять значно більше елементів живлення [35], [36], [64], 

[129]. Висока біологічна врожайність цієї культури досягається, в першу 

чергу, за збалансованого азотно-фосфорно-калійного живлення [64], [82], 

[162].  

Застосування добрив дозволяє істотно впливати на перебіг процесів 

перетворення елементів живлення у ґрунті, поповнює їх валові запаси, 

підвищує вміст рухомих форм, визначає режим мінерального живлення 

рослин, динаміку їх розвитку та продуктивність [33], [89], [158], [159], [166].   

Ефективність добрив в системі грунт-рослина визначається рядом 

факторів серед яких важливу роль відіграє оптимізація форм, доз та способів 

застосування мінеральних добрив, поєднання внесення мінеральних та 

органічних добрив, врахування біологічних особливостей вирощуваних 

культур, їх місця в сівозміні, попередників, режиму зволоження, тощо [13], 

[150]. 

Дослідження А.І. Фатєєва [151], П.М. Шияна [185], П.М. Шияна, В.М. 

Бондаренко [182], D.S. Jenkinson [216] показали, що внесення під буряки 

цукрові на чорноземі вилугуваному 200 кг д.р./га азоту мінеральних добрив 

посилювало мінералізацію органічного азоту ґрунту, сприяло додатковому 

накопиченню у ґрунті «екстра» азоту, чим покращувало азотне живлення 



 

21 

 

рослин за рахунок добрив та ґрунтових запасів.   

 Дослідження Л.І. Мартинович, Н.Н. Мартиновича [89] проведені в 

умовах довготривалого стаціонарного досліду на чорноземі опідзоленому 

показали, що застосування азотних добрив в умовах нестійкого зволоження не 

тільки підвищує вміст мінерального азоту у ґрунті, але й посилює вимивання 

нітратної його форми до глибини 60-80 см, чим створює умови сприятливого 

азотного живлення рослин на пізніх стадіях їх росту і розвитку. Так, в умовах 

зерно-бурякової сівозміни на контролі без добрив за межі орного шару було 

вимито 60% нітратного азоту, а за внесення добрив – 64-67%. Вимивання 

нітратного азоту у нижні шари ґрунту за внесення азотних добрив відмічалось 

в дослідженнях Г.М. Господаренка [39]. 

Дослідження І.А. Павука [116], Я.П. Цвея [166] свідчать, що внесення 

мінеральних добрив в умовах достатнього зволоження збільшує вміст 

нітратного азоту в метровому шарі чорнозему вилугуваного уже в період 

сходів буряків цукрових. 

На думку P.A. Leffelaar, W.W. Wessel [222], D.W. Murphy [228] в 

удобренні буряків цукрових слід остерігатись високих доз азотних добрив. За 

незбалансованого азотного живлення, коли дози азоту істотно перевищують 

потребу в ньому рослин, зростають непродуктивні втрати азоту, що 

призводить до забруднення навколишнього середовища нітратами. 

Запобіганню непродуктивних втрат азоту із ґрунту, на думку П.М. 

Шияна [184], сприяє застосування амонійних і особливо амідних форм азотних 

добрив.  Унаслідок обмінного закріплення амонійного азоту колоїдами ґрунту 

істотно зменшується вимивання азоту у нижні шари і азот продуктивніше 

використовується рослинами. 

Найсприятливіший азотний режим ґрунту в посівах буряків цукрових, 

на думку Г.М. Господаренка [38], В.В. Іваніни, І.А. Павука, Г.М. Мазур [69], 

Я.П. Цвея, В.П. Карачки, О.Т. Петрової [154], Я.П. Цвея, О.І. Недашківської, 

М.О Кіселевської [163], створюється за застосування органо-мінеральної 

системи удобрення. Внесення значної кількості азоту добрив у формі 
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органічних сполук супроводжується їх поступовою мінералізацію, що 

забезпечує рівномірне упродовж вегетації поповнення ґрунту мінеральними 

форми азоту, запобігає непродуктивним його втратам і оптимізує азотне 

живлення рослин. За внесення під буряки цукрові 9 т/га гною + N50P66K66 

спостерігали стабілізацію органічної речовини ґрунту, вміст 

лужногідролізованого азоту в чорноземі вилугуваному на кінець третьої 

ротації зерно-бурякової сівозміни стабілізувався на рівні 135-137 мг/кг ґрунту 

[163].  

Вивчення азотного режиму чорнозему опідзоленого упродовж п’яти 

ротацій зерно-бурякової сівозміни в дослідженнях Л.І. Мартинович, М.М. 

Мартиновича [89] показало, що органо-мінеральна система удобрення 

створювала сталі умови азотного живлення буряків цукрових упродовж 

тривалого періоду. Вміст мінерального азоту в метровому шарі ґрунту 

порівняно з контролем без добрив на кінець п’ятої ротації сівозміни 

підвищився на 45%, за мінеральної – на 24%. При цьому органо-мінеральна 

система удобрення порівняно з внесенням лише мінеральних добрив майже 

удвічі підвищила вміст лужногідролізованого азоту в орному 0-30 см шарі 

ґрунту. Про зростання усіх фракцій азоту ґрунту за органо-мінеральної 

системи удобрення свідчать дослідження К.Л. Загорча [53], що, на думку 

автора, вказує не тільки на покращення умов азотного живлення рослин, але й 

на стабілізацію азотного фонду та природної родючості ґрунту. 

Важливим фактором покращення азотного живлення буряків цукрових 

є вибір попередника. За даними досліджень Л.А. Барштейна, І.С. Шкаредного, 

В.М Якименка [11], Н.К. Шиманської [181] вирощування буряків цукрових 

після багаторічних трав та гороху супроводжувалось підвищенням вмісту 

загального азоту ґрунту, яке порівняно з небобовими попередниками 

становило 0,014-0,021% і сприяло підвищенню їх продуктивності. 

Отже, застосування органо-мінеральної системи удобрення, вибір 

бобових попередників є найвпливовішими факторами покращення азотного 

режиму ґрунту, запобігання його непродуктивних втрат та підвищення 
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продуктивності буряків цукрових. 

Формування фосфорного режиму ґрунту в посівах буряків цукрових 

залежить переважно від системи удобрення. Фосфор ґрунту є досить 

стабільним елементом, знаходиться у органічній та мінеральній формах, 

остання піддається процесам хімічної трансформації, що призводить до 

переходу фосфору у нерозчинні і малодоступні рослинам сполуки. 

Підвищення вмісту валового та рухомого фосфору у ґрунті на думку більшості 

вчених визначає режим фосфатного живлення рослин і залежить від форм та 

доз внесення фосфорних добрив [110], [151], [163], [171], [206], [229], [235]. 

За даними досліджень Б.С. Носка [106], [107], В.В. Сергеєва, Д.М. 

Бенцаровського, В.І. Кисіля [135] забезпеченість ґрунтів України рухомими 

формами фосфору значно зменшилась у період 1990-2000 рр., коли на 1 га 

ріллі вносили 3-4 кг д.р./га мінеральних та 1,5-1,7 т/га – органічних добрив. За 

таких умов створювався щорічний дефіцит фосфору у ґрунті в кількості 20-25 

кг/га. 

Дослідження Н.К. Бороніна, Б.С. Носка, І.І. Філон [19], Б.С. Носка, В.І. 

Бабиніна, Л.М. Бурлакової, Н.П. Копоть [102] показали, що за позитивного 

балансу застосування фосфорних добрив підвищувався вміст валових та 

рухомих фосфатів у ґрунті, зростала доступність фосфору для рослин та 

створювалась тривала їх післядію. При цьому вміст фосфору у ґрунті помітно 

підвищувався до глибини 0-50 см. 

Дослідження Я.П. Цвея, В.В. Іваніни, О.Т. Петрової, Ю.П. Дубового 

[157], Я.П. Цвея, О.І. Недашківської, М.О. Кісілєвської [161], [164] свідчать, 

що органо-мінеральна система удобрення створює найсприятливіші умови 

фосфатного режиму ґрунту і забезпечує рівномірне фосфатне живлення 

рослин упродовж вегетації. За внесення 6,25 т/га гною + N33,8P45K33,8 на 1 га 

зерно-бурякової сівозміні формувався позитивний балансу фосфору в 

чорноземі типовому слабкосолонцюватому, вміст рухомого фосфору в шарі 0-

30 см підвищився на кінець ротації до початкового – на 4,1, підорному 30-40 

см – на 7,0 мг/кг ґрунту.  
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Отже, застосування органо-мінеральної системи удобрення з 

формуванням позитивного баланс фосфору у ґрунті створює оптимальні 

умови фосфатного живлення буряків цукрових та сприяє отримання високих 

врожаїв цієї культури. 

Калій у ґрунті представлений водорозчинними, обмінними та 

необмінними формами. Порівняно з вмістом азоту та фосфору валові запаси 

калію у ґрунті у 8-10 разів вищі. Основним джерелом калію у ґрунті є 

калієвмісні мінерали групи польових шпатів та слюд, які входять до складу 

ґрунтоутворюючих порід [47], [90], [105], [124], [126], [188], [233].  

За даними Л.И Мартинович, Н.Н. Мартиновича [90] лише незначна 

частина калію ґрунту є доступною для рослин. Це переважно рухомі форми, 

вміст яких у ґрунтах Лісостепу та Степу України знаходиться в межах 100-140 

мг/кг ґрунту.  

Умови калійного режиму ґрунту значно покращуються за внесення 

мінеральних та органічних добрив [106], [146], [153]. Дослідження А.В. 

Івойлова, М.Н. Бессонова, Г.П. Наумової [68] свідчать, що внесення понад 130 

кг д.р./га калію у складі добрив формувало позитивний баланс калію у ґрунті з 

досягненням продуктивності сівозміни понад 50-52 к.од./га.  

Дослідження Л.І. Мартинович, М.М. Мартиновича [90] свідчать, що за 

дози калію у складі органо-мінерального добрива N50P49K56 внесеної щорічно 

у ґрунті формувався бездефіцитний баланс калію. Це дозволяло отримувати 

високі і стабільні врожаї сільськогосподарських культур. 

Дослідження Б.С. Носка, Є.Ю. Гладкіх [103] показали, що внесення 

середніх та підвищених доз калійних добрив підвищувало вміст рухомого калію 

у ґрунті – на 23-37%, легкорозчинного та слабкозв’язаного – на 30-35%, 

обмінного – на 80-110%, що сприятливо росту і розвитку рослин та 

забезпечувало високу їх продуктивність. 

Дослідження М.М. Єрмолаєва, Л.І. Шиліна, Д.В. Літвінова [47] свідчать, 

що систематичне внесення 10 т гною + N45P42K55 на 1 га ріллі підвищило вміст 

калію в метровому шарі ґрунту і створювали сприятливі для розвитку рослин 
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умови калійного живлення. 

Підвищення вмісту рухомого калію в орному та підорному шарах 

чорнозему опідзоленого спостерігали в дослідженнях Я.П. Цвея, М.О. 

Кісілєвської, Ю.О. Ременюка [188] за внесення добрив 6 т гною + N36P24K32 на 

1 га ріллі. За насичення сівозміни просапними культурами 30% вміст рухомого 

калію в шарі 0-30 см підвищився на 33,3 мг/кг, шарі 30-40 см – на 22,6; за 

насичення просапними 50% – відповідно на 13,3 та 18,3 мг/кг ґрунту.  

Отже, сприятливих умов калійного живлення буряків цукрових можна 

досягти за застосування середніх та підвищених доз органічних та мінеральних 

добрив, що забезпечить отримання високих і стабільних врожаїв. 

Продуктивність сільськогосподарських культур значно залежить від 

забезпечення ґрунту гумусом, який впливає родючість ґрунту, його 

агрохімічні, фізико-хімічні та водні властивості, формує сприятливе для росту 

і розвитку рослин поживне середовище [2], [42], [78]. 

Більшість дослідників П.І. Бойко, Н.П. Коваленко [17], Т.Н. 

Кулаковская, Л.И. Кораблева, А.П.  Щербаков [83], В.В. Медведев, Т.Н. 

Лактионова, Н.О. Кобзарь [93], В.В. Медведев [94] вважають, що створення 

позитивного балансу гумусу у ґрунті є першочерговим завданням аграріїв. 

Стабілізація органічної речовини ґрунту сприятиме підвищенню 

продуктивності культур і забезпечує сталі засади їх вирощування у тривалій 

перспективі. 

Натомість, внесення малих доз органічних добрив в останні два 

десятиріччя в кількості 0,5-1,0 т/га ріллі сформували дегуфікаційний тренд 

розвитку ґрунтів, який супроводжувався щорічними втратами гумусу в кількості 

0,4-0,6 т/га. Процеси мінералізації гумусу найінтенсивніше проявились у 

чорноземних ґрунтах зони Лісостепу України, де інтенсивність ведення 

сільськогосподарського виробництва була найвищою [101], [108], [143], [152], 

[169]. 

На думку С.Ю. Булигіна, В.В. Дегтярьова, С.В. Крохіна [24], В.В. 

Медведєва [92] головною причиною дегуміфікації ґрунтів є зменшення 
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надходження рослинних решток у ґрунт, яке порівняно з природними 

біоценозами визначено меншим у 2,5-3 рази.  

Стабілізація органічної речовини ґрунту лежить у площині збільшення 

доз внесення органічних добрив, їх вдалого поєднання з мінеральними 

добривами, оптимізації структури сівозмін, вирощування бобових 

багаторічних трав [20], [111], [121], [178], [201], [215], [219]. 

Дослідження Б.С. Носка [109] свідчать, що внесення 8,8-10,7 т/га гною 

забезпечує бездефіцитний баланс гумусу у ґрунтах чорноземної зони.  

За даними Г.А. Мазура [87], Б.С. Носка [104] для досягнення 

бездефіцитного балансу гумусу в зоні Лісостепу необхідно вносити – 9-12 т/га, 

Степу – 6-10 т/га гною. 

Дослідження А.І. Буджерак, Ю.І. Кривди [20] показали, що 

бездефіцитний баланс гумусу в чорноземі реградованому досягався за 

внесення 10 т/га гною + N93P93K93, тоді як внесення середньої дози мінеральних 

добрив (N62P62K62) на фоні гною зберігало дефіцитний баланс органічної 

речовини у ґрунті.  

За даними О.Т. Петрової [119] застосування 6-9 т/га гною + N50P66K66 

упродовж двох ротацій плодозмінної сівозміни забезпечило стабільність 

вмісту гумусу в чорноземі вилугуваному. 

Дослідження Я.П. Цвея, О.І. Недашківського, М.О. Кісілєвської [161], Я.П. 

Цвея [165] показали, що внесення 6,25 т/га гною + N33,8P45K33,8 упродовж 24 років 

збільшило вміст гумусу в шарі 0-30 см чорнозему типового 

слабкосолонцюватого в умовах плодозмінної сівозміни – на 0,29%, просапної – 

на 0,15%, зерно-просапної – на 0,14%. На думку М.М. Єрмолаєва, Л.І. Шиліної, 

Д.В. Літвінова [47] збільшення частки просапних культур у сівозміні на 10% 

підвищує втрати гумусу на 0,2-0,4 т/га. 

Дослідженнями  Т.Н. Лактіонова [82], Г.Й. Сеньків, Л.В. Дуки, М.М. 

Мацишина [134], Г.Я. Чесняка, О.Я. Чесняк, А.Я. Степаненка [170] 

встановлено, що річні втрати гумусу в шарі 0-30 см за вирощування ярих 

зернових становили 0,5-0,6 т/га, пшениці озимої – 0,7 т/га, гороху та кукурудзи 
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– 1,0 т/га, буряків цукрових – 1,5 т/га.  

Вчені А.Я. Гетманец [34], І.А. Павук [117], И.В. Тюрин [149], Б.С. Носко 

[186], N.H. Batjes [198], вважають, що формування нульового та розширеного 

балансу органічної речовини у ґрунті можна досягти як за достатніх доз 

внесення традиційних, так і альтернативних органічних добрив, при цьому 

важливо створити сприятливе для процесів гуміфікації вуглецево-азотне 

співвідношення. 

За даними В.В. Іваніни, Р.М. Шаповаленка [72] стабілізації вмісту 

гумусу в чорноземі вилугуваному на рівні 3,0% досягали за поєднаного 

внесення під буряки цукрові 5 т/га соломи + N50 + N100P100K100 . 

Дослідження В.Я. Ятчука [192] показали, що внесення у ґрунт органічної 

речовини у вуглецевому еквівалентні понад 5 т/га стабілізувало вміст гумусу 

в сірому лісовому ґрунті. 

Отже, формування сприятливого поживного режиму та стабілізації 

родючості ґрунту в посівах буряків цукрових можна досягти лише за органо-

мінеральної системи удобрення. Недостатньо вивченими залишаються 

питання оптимізації та інтенсифікації мінерального живлення рослин буряків 

цукрових за застосування альтернативного органічного добрива – соломи 

пшениці озимої, наскільки зазначена система удобрення стабілізує родючість 

ґрунту і наскільки сучасні гібриди адаптовані до її застосування. 

 

1.2 Біологічні та агрохімічні аспекти формування високої продуктивності 

буряків цукрових  

 

Дослідження Л.А. Банштейна, И.С. Шкаредного, В.М. Якименка [12], А.П. 

Дрейкота [46], В.Ф. Зубенка, О.О. Іващенка, В.Т. Саблука та ін. [64] свідчать, 

що за біологічними особливостями буряки цукрові є однією з 

найвибагливіших культур до умов мінерального живлення. На утворення 1 т 

коренеплодів і відповідної вегетативної маси рослини потребують значної 
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кількості поживних речовин: мінерального азоту – 5-6 кг, фосфору – 1,5-2 кг, 

калію – 5,5-7,5 кг [35], [97]. 

Найінтенсивніше буряки цукрові засвоюють поживні речовини в період 

формування листкового апарату та коренеплоду, який починається у фазі 

змикання листків у рядку і триває до технічної стиглості коренеплодів [18], 

[21], [35], [100].   

Для реалізації біологічного потенціалу буряки цукрові потребують 

оптимального і рівномірного упродовж вегетації мінерального живлення. 

Найдієвішим і найвпливовішим елементом технології їх вирощування, що 

забезпечує високу продуктивність буряків цукрових є органо-мінеральна 

система удобрення [10], [34], [35], [138]. 

Дослідження А.П. Дрейкота [46], П.Н. Шияна, В.М. Бондаренко [182] 

свідчать, що застосування азотних добрив є одним з ключових факторів 

впливу на продуктивність буряків цукрових. Азотне живлення має бути 

помірним у початкові фази онтогенезу рослин і достатнім у період 

максимального їх росту і розвитку. Дефіцит азоту в період інтенсивного 

наростання вегетативної маси рослин не може бути компенсований пізніми 

термінами застосування азотних добрив і призводить до зниження 

врожайності [39], [221]. Натомість, надмірне азотне живлення буряків 

цукрових у другій половині вегетації супроводжується зниженням цукристості 

і погіршенням  технологічної якості коренеплодів [26], [129], [237]. 

Збільшення дози азотних добрив від 75 до 225 кг/га у дослідженнях А.П. 

Дрейкота [35]  зменшило цукристість коренеплодів на період збирання 

врожаю з 17,3% до 16,3 % і супроводжувалось зниженням доброякісності 

нормально очищеного соку – з 94,7 до 93,2 %. 

На думку П.М. Шияна, В.М. Бондаренко [205] на початку вегетації 

буряків цукрових система удобрення повинна створювати умови достатнього 

азотного та фосфорного живлення рослин, в кінці вегетації – помірного 

азотного живлення на фоні достатнього забезпечення рослин фосфором і 

калієм. 
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Дослідження А.В. Бикіна, Н.М. Бикіної, Н.П. Бордюжи [16] свідчать, що 

за вирощування буряків цукрових на дерново-підзолистому зв’язано-

супіщаному ґрунті досить ефективним визначено внесення азотних добрив у 

декілька прийомів: основне внесення з наступним дворазовим підживленням 

азотом дозою 30 кг д.р./га у фази 2-4 і 8-10 справжніх листків. Такий 

агрохімічний захід забезпечив інтенсивний розвиток листкового апарату, 

збільшив площу листкової поверхні на 10,2-10,9%, значно підвищив 

врожайність коренеплодів порівняно з внесенням усієї дози азоту одноразово 

в основне удобрення. 

Дослідження Е.Н. Балахонцева [9], И.Ф. Бузанова, Т.М. Самойлової, И.И. 

Ильенка [21], А.А. Ничипоровича [100], E.W. Russell [232] свідчать про 

важливість фосфорного живлення буряків цукрових на початку і в кінці 

вегетації. В період від проростання насіння до формування густоти сходів 

фосфорні добрива сприяють швидкому росту і розвитку кореневої системи, на 

пізніх етапах органогенезу – синтезу та накопиченню цукрів у коренеплодах, 

що підвищує цукристість та збільшує біологічний збір цукру. 

За даними H-J. Koch, А. Jacobs [220] фосфорні добрива значно 

підвищують цукристість коренеплодів тільки на ґрунтах з істотним дефіцитом 

фосфору, тому при визначенні дози фосфорних добрив під заплановану 

врожайність необхідно враховувати рівень забезпечення ґрунту фосфором.  

Калій рослинам буряків цукрових потрібен упродовж усього періоду 

вегетації. Достатнє калійне живлення посилює фотосинтетичну активність 

рослин, сприяє синтезу вуглеводів та їх відтоку у коренеплоди [97], [130], 

[226], [233].  

Дослідження Л.А. Барштейна, І.С. Шкаредного [10], Г.М. Мазур [86], 

А.И. Снітка [141], Я.П. Цвея, В.В. Іваніни, Ю.М. Цебро [159],  J. Brittion [227] 

свідчать, що внесення оптимальних доз фосфорних і калійних добрив під 

буряки цукрові підвищило вміст цукру в коренеплодах, зменшило 

накопичення шкідливого азоту, покращило технологічну якість коренеплодів. 

Найдієвішими заходами регулювання мінерального живлення буряків 
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цукрових, вчені Л.А. Барштейн, І.С. Шкаредний, В.М Якименко [11], Г.М. 

Господаренко [39], П.М. Шиян, В.М. Бондаренко [182] вважають оптимізацію 

доз, форм та способів застосування мінеральних добрив, поєднання 

мінеральних добрив з органічними, а також вирощування 

високопродуктивних гібридів, які генетично адаптовані до впровадження 

інтенсивних агрохімічних заходів. 

За даними досліджень Ю.А. Тонкаля [148] в умовах нестійкого 

зволоження оптимальною дозою мінеральних добрив під буряки цукрові на 

чорноземних ґрунтах у ланці з бобовими передпопередниками визначено N70-

80P100-110K90-100, достатнього – N95-110P120-130K120-140. Застосування зазначених доз 

мінеральних добрив підвищило врожайність коренеплодів порівняно з 

контролем без добрив на 15,0-17,0 т/га, збір цукру – на 2,74-3,06 т/га. 

Дослідження І.Ф. Бузанова, Ю.А. Тонкаля, А.І Остроушка [22] проведені 

на чорноземних ґрунтах Правобережного Лісостепу України показали, що 

оптимальною та економічно обґрунтованою дозою мінеральних добрив під 

буряки цукрові є N70-80P100-120K80-100. 

Дослідження проведені в мережі дослідних установ Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків показали, що врожайності 

коренеплодів буряків цукрових 35-40 т/га можна досягти за внесення на 

чорноземних ґрунтах в зоні бурякосіяння дози мінеральних добрив N80-100P80-

110K90-130 [64]. 

Дослідження проведені в Німеччині показали, що для отримання 

врожайності коренеплодів 50-55 т/га під буряки цукрові необхідно вносити 

мінеральні добрива в дозі N120P100K140 [213], [236].   

Проте переважна більшість дослідників Л.А. Банштейн, И.С. Шкаредний, 

В.М. Якименко [12], І.Ф. Бузанов, Ю.А. Тонкаль, А.І. Остроушко [22], П.А. 

Власюк, П.З. Лісовал [27], И.В. Глеваский, В.Ф. Зубенко, А.С. Мельниченко 

[35], К.Л. Загорча [53], Я.П. Цвей, В.П. Карачка, О.Т. Петрова [160], M. 

Wiesmeier, R. Hübner, I. Kögel-Knabner [239], J. Zarski, R. Kusmierek-

Tomaszewska, S. Dudek [240] вважають, що тільки за поєднаного внесення 
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органічних і мінеральних добрив можна досягти високої і стабільної 

врожайності буряків цукрових у тривалій перспективі.  

На думку Д.М. Прянишнікова [125] висока цінність гною полягає в 

комплексності його впливу на ґрунт. Гній поповнює ґрунт елементами 

живлення, покращує його структуру, підвищує ємність поглинання, 

буферність та вологоємність ґрунту, посилює мікробіологічну активність. 

Численні дослідження проведені у різних ґрунтово-кліматичних зонах 

свідчать про переваги органо-мінеральної системи удобрення [27], [64], [148], 

[163], [230]. 

Дослідники I. Ahmad, B. Ahmad, S. Ali, M. Kamran, H.Q. Fang, B. 

Bilegjargal [195], V.C. Dlamini, K.A. Nxumalo, M.T. Masarirambi, P.K. Wahome, 

T.O. Oseni, M.G. Zwane [203], G.H. Hasanen, I.H. Elsokkary, M.Z. Kamel, A.M.  

Abd Elsamea [210] вважають, що поєднане внесення гною і мінеральних 

добрив формує високий фон мінерального живлення рослин буряків цукрових 

упродовж вегетації, забезпечує максимальний врожай коренеплодів і їх високу 

технологічну якість. Традиційне органо-мінеральне удобрення позитивно 

впливає на ґрунт, покращує його фізичні, хімічні та біологічні властивості, 

збільшує вміст органічної речовини, створює умови для рівномірного та 

збалансованого живлення рослин [194],  [212], [217]. За даними S.Y. Chen, X.Y. 

Zhang, D. Pei, H.Y. Sun, S.L. Chen [200], D.L. Liu, K.T. Zeleke, B. Wang, I. 

Macadam, F. Scott, R.J. Martin [223], W.A. Marajan, M.A. Hadad, M.O. Gafer, 

H.A. Sulfab, M.A. Ali [224] в умовах глобального потепління органо- 

мінеральна система удобрення дозволяє зберегти у ґрунті вологу, покращити 

водний баланс та ефективність використання вологи рослинами, формує 

умови, що пом'якшують вплив потепління на ріст рослин. 

За даними Н.Н. Мартиновича, Л.И. Мартинович [91] поєднане внесення 

органічних і мінеральних добрив під буряки цукрові у середньому за 20-30 

років підвищило їх урожайність до початкового на 22-33%, тоді як мінеральні 

добрива – на 14-23%. 

Дослідження Л.А. Банштейна, И.С. Шкаредного, В.М. Якименка [12] 
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свідчать, що найбільший ефект від застосування гною досягався за 

достатнього зволоження. За дози гною 30-40 т/га внесеної під буряки цукрові 

врожайність коренеплодів підвищилась – на 3,4-4,3 т/га, збір цукру – на 0,5-

0,9 т/га.  

У Великій Британії врожайність коренеплодів буряків цукрових 55-60 

т/га отримали за внесення 30 т/га гною + N120K150 [204]. 

У Франції для отримання врожайності коренеплодів буряків цукрових 

50 т/га рекомендують застосовувати 20 т/га гною + N130P110K200 [237]. 

Вчені И.Ф. Бузанов, Е.А. Тонкаль, А.И. Остроушко [22],  А.П. Бука, Л.Г. 

Гамов [23], Заришняк, С.І. Руцька, Т.В. Колібабчук [61] прийшли до висновку, 

що застосування високих доз мінеральних добрив на фоні гною створює 

високий фон мінерального живлення буряків цукрових, що знижує 

цукристість та погіршує технологічну якість коренеплодів. 

На думку А.С. Заришняка [60], A.P. Draycott, D.R. Christenson [204] за 

органо-мінеральної системи удобрення дозу внесення мінеральних добрив 

необхідно оптимізувати, враховуючи забезпеченість ґрунту елементами 

живлення та передпопередники.   

Дослідження Ю.Г. Карцева [76] свідчать, що застосування на фоні гною 

дози мінеральних добрив N90P105K90 не мало переваги за показником збору 

цукру порівняно з дозою N155P165K173. 

Сучасні технології вирощування буряків цукрових, на думку О.О. 

Анісімова [3], В.Р. Аскарова [4, 5], С.Ю. Булигіна, Л.Ф. Демишева, В.А. 

Дороніна, А.С. Заришняка та ін. [25], І. М. Дзюбенка [43], А.С. Заришняка, І.М. 

Жердецького, Г.В. Дернової [55], В. П. Іванчука [74], Ю. О. Ременюка, І. В. 

Шам [128], С.І. Руцької, Л.Н. Ксенз, В.М. Золоєва [132], В.М. Сінченка, А. В. 

Шамсутдінової [139, 140], Р.М. Шаповаленка [175, 177], Д. Шпаар [187] 

потребують широкого застосування мікроелементів. Впровадження 

високопродуктивних гібридів потребує збалансованого мінерального 

живлення за бором, молібденом, міддю, марганцем, цинком. Мікроелементи 

активують ферментативні процеси в рослинах, посилюють інтенсивність 
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процесів фотосинтезу та обмін речовин, забезпечують швидкі темпи росту та 

розвитку та сприяють підвищенню продуктивності. 

Вчені M.E. Gobarah, M.M. Tawfik, S.M. Zaghloul, G.A. Amin [207], U. 

Gupta, H. Solanki [208],  F.A. Hellal, A.S. Taalab, A.M. Safaa [211], A.A. Mekdad, 

[225] вважають, що підживлення буряків цукрових мікроелементами, зокрема 

бором (В), в умовах глобального потепління пом’якшує негативний вплив 

високих температур на рослину, запобігає стресам та сприяє підвищенню 

продуктивності рослин. Внесення позакоренево бору в дозі від 50 г/га [202], 

[211] до 120–150 г/га [218], [225] підвищувало врожайність коренеплодів, 

знижувало вміст натрію (Na), калію (K) та α-аміно N у кондуктометричній золі 

та зменшувало втрати цукру в мелясі у процесі його виробництва на заводі.  

Р. Габерланд [30], А.В. Шамсутдінової [172] у своїх дослідженнях 

привертають увагу до особливої чутливості буряків цукрових до оптимізації 

живлення рослин бором. В онтогенезі буряків цукрових бор відіграє 

надзвичайно важливу роль, він впливає на окислювально-відновні реакції, 

метаболізм і переніс вуглеводів, синтез вуглеводів, нуклеїнових кислот, 

регулювання фосфатів і утворення поліфенолів. За даними M. Armin, M.R. 

Asgharipour [210] застосування борних добрив у позакореневе підживлення 

буряків цукрових підвищило накопичення цукрів у коренеплодах на 26,4 

відносних %. 

За умов значного збіднення ґрунтів на мікроелементи внесення 

мікродобрив істотно посилює ріст і розвиток рослин, активує дію ферментів, 

покращує обмін речовин та технологічну якість коренеплодів [55]. За 

вирощування буряків цукрових на чорноземах вилугуваних внесення 

мікродобрив підвищило врожайність коренеплодів - на 6 т/га, цукристість – на 

0,4%; на сірих лісових ґрунтах – відповідно на 11 т/га та 0,9% [49].  

Дослідженнями R. Zuck [241] проводеними у Німеччині встановлено, що 

для отримання врожайності буряків цукрових 70 т/га необхідно вносити у 

грунт при посіві Мn – 2-4 кг/га, В – 1-2 кг/га, Zn – 1-2кг/га, Сu – 0.5-1.3кг/га, 

Мо – 0,2 кг/га, або проводити позакореневі підживлення мікродобривами з 
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розрахунку Мn – 300-1000 г/га, В – 300-500 г/га, Zn – 300-600 г/га, Сu – 80-120 

г/га, Мо – 4-20 г/га. 

Дослідження проведені І.М. Жердецьким [48] привертають увагу до 

важливості оптимізації живлення буряків цукрових сіркою. В останні роки 

сформувався тренд дефіциту сірки у ґрунтах України. Покращення її балансу 

може істотно підвищити врожайність цієї культури. 

Важливим елементом сучасних агротехнологій, до якого прикута увага 

наукової спільноти, є широке застосування хелатних мікродобрив шляхом 

позакореневого їх внесення. Вчені А.С. Заришняк, І.М. Жердецький, Г.В. 

Дернова [55], А.С. Заришняк, І.М. Жердецький [56] вважають, що 

застосування нових хелатних форм мікродобрив у позакореневе підживлення 

буряків цукрових здатне підвищити врожайність коренеплодів на 2-4 т/га, 

цукристість – на 0,4-0,7% і супроводжується збільшенням збору цукру на 0,6-

1,1 т/га. До позитивних впливів слід віднести також посилення резистентності 

рослин до стресових чинників – глобального потепління і посушливості, 

стійкості до ураження листкового апарату хворобами та покращення 

водоспоживання. 

Дослідження О.Н. Волосач, В.С. Тарасенко [26], І.М. Жердецького, О.В. 

Ступенка [51], І.М. Жердецького [48, 49, 50], Л.М. Карпук [75] показують, що 

ефективність позакореневих підживлень буряків цукрових значно залежить 

від композиційного складу мікродобрив, доз та строків їх внесення. За 

збалансованого складу та оптимальних доз мікродобрива істотно підвищують 

інтенсивність фотосинтезу і кінцеву продуктивність рослин. Застосування 

композиційного мікродобрива збалансованого за шести мікроелементами у 

фазі змикання листків у рядках збільшило площу листкової поверхні у фазі 

змикання листків у рядках – на 3–16%, змикання листків у міжряддях (за 136 

днів від сівби) – на 5–37%; підвищило фотосинтетичний потенціал – 

відповідно на 3–26% та 6–37%; чисту продуктивність фотосинтезу – на 2–17% 

та 12–26%. 

Дослідження І.М. Жердецького [52], А.С. Заришняка, І. М. Жердецького, 
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Г.В. Дернової [55] свідчать, що позакореневе застосування мікродобрива 

«Реаком-р-бурякове» у фазі змикання листків у міжряддях у дозі 5,0 л/га на 

фоні рекомендованої дози добрив (N90P120K90) забезпечило покращення 

технологічної якості коренеплодів та сприяло збільшенню виходу цукру на 

2,85% порівняно з варіантом без позакореневого підживлення.  

Високу ефективність застосування композиційного мікродобрива 

«Нутрівант плюс» у позакореневе підживлення буряків цукрових відмічено в 

дослідженнях С.М. Адаменка, С.М. Машинника [1]. Застосування 

мікродобрива (P2O5 – 36 г/л, К2О – 24 г/л, MgO – 2 г/л, B – 2 г/л, Mn – 1 г/л) 

зменшило інтенсивність транспірації, підвищило темпи наростання 

вегетативної маси рослин, збільшило площу листкової поверхні, посилило 

інтенсивність процесів фотосинтезу і супроводжувалось значним зростанням 

продуктивності буряків цукрових. 

За даними О.О. Чернелівської, В.В. Плотнікова, В.С. Деркача, В.П. 

Фіщук [168] позакоренева обробка посівів буряків цукрових мікродобривом 

«Акварин буряковий» збільшила врожайність коренеплодів – на 5,3–6,8 т/га, 

«Еколист РК-1» – на 7,0–7,7, «Реаком-р-буряковий» – на 3,2–5,6 т/га. 

Застосування мікродобрив підвищило вміст цукрів у коренеплодах – на 0,4-

0,9%, збір цукру – на 0,5-1,6 т/га. 

Дослідження S.Varga, V.Szirtes [238] свідчать, що позакореневе 

підживлення буряків цукрових мікроелементами (Mn, B і Mo) не тільки 

підвищує врожай цукру, але і знижує вміст розчинної золи та азоту у 

коренеплодах.  

Отже, система удобрення є одним з найдієвіщих факторів впливу на 

врожайність і технологічну якість коренеплодів сучасних гібридів буряків 

цукрових. Досягнення високої продуктивності буряків цукрових потребує 

збалансованого мінерального живлення, яке має враховувати біологічні 

потреби сучасних гібридів у макро- і мікроелементах, рівень забезпечення 

ґрунту поживними речовинами та відповідати фізіологічним потребам рослин 

на різних етапах органогенезу. 
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1.3 Стале вирощування буряків цукрових в умовах сучасного 

виробництва  

 

За умов різкого скорочення виробництва гною в Україні широкої 

актуальності упродовж останніх 25 років набувають системи удобрення з 

використанням на добриво побічної продукції сільськогосподарських культур 

[17], [62], [114], [118]. В якості альтернативного джерела органіки найчастіше 

використовують солому пшениці озимої, яка є основним попередником 

буряків цукрових у сівозміні [121], [122], [161], [174]. 

На думку О.Г. Тараріка [145] залучення до системи удобрення 

альтернативного ресурсу органічного вуглецю допоможе уже в найближчій 

перспективі досягти нульового або розширеного балансу гумусу у ґрунті, 

підвищить родючість ґрунтів, забезпечить екологічну рівновагу 

агроекосистем. 

Дослідження О.Г. Тараріка, В.О. Грекова, Л.В. Дацько [144], Ю.О. 

Тараріка [147] свідчать, що за останні 10 років у ґрунтах України створився 

щорічний від’ємний баланс гумусу в кількості 0,4-0,8 т/га. Падіння вмісту 

гумусу супроводжувалось щорічним дефіцитом балансу калію і фосфору в 

кількості 40-60 кг/га. 

С.А. Балюк, В.В. Медвєдєв, О.Г. Тараріко [98] вважають, що сучасна 

система ведення аграрного виробництва направлена на отримання 

максимального прибутку за мінімальних капіталовкладень, що призвело до 

погіршення якісного стану ґрунтів. 

Стабілізація родючості ґрунту і формування сталих вирощування 

буряків цукрових та інших сільськогосподарських культур повинні базуватись 

на використанні внутрішніх ресурсів агроценозів, якими є побічна продукція 

та пожнивні рештки рослин [8], [45], [88], [120], [145], [180].  

Дослідження М.К. Шикули [41] свідчать, що застосування на добриво 

соломи зернових культур є одним з найдешевших джерел органічної речовини. 

Солома містить у 3-4 рази більше органічної речовини порівняно з гноєм, а 
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тому заорювання 4-8 т/га соломи, на думку М.І. Драгана, Р.Є Грищенка, О.Г. 

Любчича, С.П. Стопа [44],  може бути еквівалентно внесенню 15-30 т/га гною.  

Результати досліджень І.П. Пабата, А.І. Горбатенка, А.Г. Горобця [115] 

свідчать, що використання на добриво упродовж ротації соломи та іншої 

побічної продукції сільськогосподарських культур забезпечило нульовий 

баланс гумусу в чорноземі звичайному навіть без внесення добрив.  

За даними В.М. Сінченка [137] заорювання у сівозміні 50% рослинних 

решток зернових та зернобобових культур формує від’ємний баланс гумусу у 

ґрунті – -0,15 т/га; 75 і 100% позитивний, відповідно – +0,08 і + 0,32 т/га.  

Заорювання 4-6 т /га соломи за рахунок рециркуляції повертає у ґрунт 

близько 23-28 кг/га азоту, 11-15 кг/га  фосфору, 67-80 кг/га калію, 20-24 кг/га 

кальцію, включаючи мікроелементи S, B, Cu, Mn, Zn [7], [64], [73].  

В.М. Сінченко [137] відмічає, що уже майже 20 років врожайність 

сільськогосподарських культур формується за рахунок природної родючості 

ґрунтів, а рівень застосування добрив не відповідає потребам 

сільськогосподарських культур в елементах живлення. Під урожай 2008 року 

було внесено 47 кг/га  д. р. елементів живлення,  а витрачено на формування 

врожаю – 210 кг/га д.р., в т.ч. азоту – 85, фосфору – 33, калію – 92 кг/га.  

Дослідження В.В. Іваніни [67], Р.М. Шаповаленка [176] свідчать, що 

застосування на добриво соломи пшениці озимої (попередника буряків 

цукрових) забезпечує сталість технології вирощування буряків цукрових за 

умов, коли відсутнє внесення органічних добрив, а мінеральні добрива 

застосовуються у невиправдано низьких дозах. Використання побічної 

продукції на добриво зменшує майже на половину винос за межі поля 

елементів живлення в агроценозі буряків цукрових і на 20-70% в агроценозі 

пшениці озимої. Заорювання на добриво соломи перенаправляє побічну 

продукцію пшениці озимої на удобрення буряків цукрових, чим істотно 

покращує мінеральне їх живлення. За заорювання побічної продукції в 

ланцюгу пшениця озима-буряки цукрові в агроценозі пшениці озимої до 

рециркуляції залучається азоту – 20-23%, фосфору – 18-21%, калію – 67-71%; 
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агроценозі буряків цукрових – відповідно 41-45%, 31-36% та 45-50%. За 

рахунок заорювання на добриво побічної продукції абсолютний винос 

елементів живлення із ґрунту порівняно з мінеральною системою удобрення в 

агроценозі буряків цукрових за сумою NPK зменшився у 1,65-1,81 рази, 

пшениці озимої – у 1,54-1,66 рази. 

За даними вегетаційних досліджень А.С. Заришняка, Ю.С. Іоніцоя [59] 

рослини буряків цукрових гібридів Український ЧС 70, Екстра і КВ Збруч за 

оптимальної дози добрив виносили у середньому відповідно: азоту – 2,28, 3,06 

і 2,90 г; фосфору – 0,57, 0,72 і 0,61; калію – 3,03, 3,79 і 3,12 г/посудину. Частка 

надземних органів рослин у виносі елементів живлення становила: азоту – 35–

43%, фосфору – 27–36%, калію – 36–51%, натрію – 64–75%, кальцію – 43–54% 

і магнію – 52–66%. 

Дослідження О.П. Сазоненко, И.В. Чечеткина [133] показали, що за 

заорювання гички буряків цукрових на добриво у ґрунт повертається фосфору 

– 47% від господарського виносу, калію – 61%.  

Дослідження А.С. Заришняка, А.О. Сипка [62] показали, що внесення 5 

т/га соломи в умовах недостатнього зволоження підвищило вміст рухомого 

фосфору в чорноземі типовому слабкосолонцюватому порівняно з контролем 

без добрив – на 1,8, калію – на 5,2 мг/кг ґрунту.  

На думку О.Г. Тараріка [145] за застосування на добриво побічної 

продукції особливої уваги заслуговує регулювання азотного живлення рослин. 

Внесення соломи супроводжується низьким коефіцієнтом рециркуляції азоту, 

посилює його іммобілізацію мікроорганізмами ґрунту, що може створити 

дефіцит азоту для буряків цукрових.  

Дослідження Я.П. Цвея, В.П. Карачки, О.Т. Петрової [160] свідчать, що 

в період сходів буряків цукрових вміст мінерального азоту у ґрунті за внесення 

соломи дещо знижувався. Так, внесення N80P100K100 забезпечило вміст 

мінерального азоту в шарі 0-30 см – 14,3; N80P100K100 + 5 т/га соломи – 11,5 

мг/кг ґрунту.  

A. Bagherzadeh, S.M. Navabi Kalat, J. Hajian [197],  X. Han, C. Xu, J.A. 

https://www.researchgate.net/profile/ALI_BAGHERZADEH
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2083390182_Seyed_Mohsen_Nabavi_Kalat
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2044739879_Jafar_Hajian
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Dungait, R. Bol, X. Wang, W. Wu, F. Meng [209] вважають, що солома озимої 

пшениці може бути ефективним органічним добривом за умови, коли 

елементи живлення, зокрема азот (N), правильно збалансовані. 

За даними V. Singh, A. Srivastava, R.K. Singh, U.S. Savita [234] 

ефективність застосування соломи значно залежить від формування 

вуглецево-азотного співвідношення. Дослідження М.К. Шикули, С.С. 

Антонця, В.О. Андрієнка [179], М.К. Шикули, А.Д. Балаєва, О.В. Демиденка 

[180], E.W. Russell [232] свідчать, що ефективність застосування соломи на 

добриво зростає за внесення компенсаційної дози азоту з розрахунку 10 кг 

діючої речовини азоту на 1 т соломи. За внесення на 1 га сівозмінної площі N60-

70P60-70K60-70 + 2,5 т соломи + 25 кг компенсаційного азоту ефективність 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення рівнялась внесенню 

N60-70P60-70K60-70 + 10-12 т/га гною. Така практика застосування добрив зменшує 

іммобілізацію азоту в ґрунті, яка в середньому становить близько 24 кг/га 

[231], підвищує доступність азоту рослинам і мінімізує стрес, обумовлений 

посушливими умовами вирощування [193].   

Результати досліджень А.С. Заришняка, С.І. Руцької, Т.В. Колібабчук 

[61] показали, що поєднання мінеральних добрив і заорювання соломи 

пшениці озимої є ефективним заходом підвищення врожайності буряків 

цукрових. 

Поєднане внесення соломи і мінеральних добрив під буряки цукрові в 

умовах Білоцерківської дослідно-селекційної станції на чорноземі 

вилугуваному показало, що  врожайність буряків цукрових дещо знижувалась 

порівняно з традиційною на основі гною органо-мінеральною системою 

удобрення, однак за рахунок підвищення цукристості біологічний вихід цукру 

в зазначених варіантах був практично однаковим [189]. 

За даними досліджень В.В. Іваніни, І.А.  Павука [68], Я.П. Цвея, Ф.П. 

Касянчук [161] ефективність альтернативних органо-мінеральних систем 

удобрення підвищується за поєднаного внесення мінеральних добрив, соломи 

зернових культур та зеленої маси пожнивних сидератів. Такий агрохімічний 
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захід є ефективним в умовах достатнього зволоження, він покращує 

агрохімічні властивості ґрунту, підвищує врожайність буряків цукрових та 

заощаджує ресурси на внесення мінеральних добрив. Заорювання 

післяжнивної культури гірчиці білої на зелене добриво на фоні мінеральної 

системи удобрення підвищувало цукристість коренеплодів буряків цукрових 

на 05-0,6%, але ефективність такого заходу залежала від ґрунтово-кліматичних 

умов вирощування [165]. 

Результати досліджень В.М. Польового [121] свідчать, що за внесення 

мінеральних добрив в дозі N120P120K120 врожайність буряків цукрових 

становила 35,4 т/га, тоді як за внесення мінеральних добрив поєднано з 

соломою і зеленою масою гірчиці білої  (N120P120K120 + солома + сидерат) вона 

підвищилась на 3,6 т/га і становила 39,0 т/га. 

Дослідження В.В. Іваніни, І.А. Павука, Г.М. Мазур [70] показали, що в 

умовах достатнього зволоження застосування N90P60K90 + 5 т/га соломи 

пшениці озимої + сидерат забезпечило врожайність коренеплодів – 63,7 т/га, 

цукристість – 17,6%, збір цукру – 11,2 т/га; зростання до контролю без добрив 

за врожайністю – 23,8 т/га, збором цукру – 4,1 т/га. 

За даними V. Ivanina, R. Shapovalenko, O. Strilets, S. Senchuk [214] 

застосування в умовах нестійкого зволоження 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 

+ мікродобриво забезпечило врожайність коренеплодів буряків цукрових на 

рівні 64,9 т/га з перевищенням до контролю без добрив на 26,6 т/га.  

 Вчені Л.А. Барштейн, І.С. Шкаредний [10], А.С. Заришняк [60], Н.А. 

Харченко [154] вважають, що за біологізації землеробства зростає роль 

позакореневих підживлень сільськогосподарських культур мікродобривами. 

Сидерати і побічна продукція забезпечують ґрунт значно меншою кількістю 

мікроелементів порівняно з внесенням рекомендованих доз гною, що потребує 

їх додаткового внесення у формі підживлень. 

 Результати досліджень М.Й. Орловського [21] свідчать, що позакореневе 

підживлення буряків цукрових кристалоном на фоні внесення N110P130K150 + 

солома + сидерат (гірчиця біла) підвищило врожайність коренеплодів порівняно 
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з органо-мінеральною системою удобрення – на 1,9 т/га, збір цукру – на 0,3 т/га. 

 Підвищенню врожайності буряків цукрових сприяло застосування 

регулятора росту «НаноМінераліс». За обробки насіння регулятором росту і 

внесення його позакоренево у фазі змикання листків у рядках врожайність 

коренеплодів підвищилась порівняно з контролем без регулятора росту на 8,2 

т/га, збір цукру – на 0,98 т/га за абсолютних показників – відповідно 62,7 та 

9,93 т/га [71]. 

Отже, за різкого дефіциту гною вирощування буряків цукрових на 

сталих засадах і досягнення їх високої продуктивності потребує застосування 

альтернативного органічного добрива – соломи пшениці озимої, оптимізації 

доз внесення мінеральних добрив та активізації процесів росту і розвитку 

рослин шляхом проведення позакореневих підживлень мікродобривами та 

регуляторами росту. Ці питання вивчені недостатньо сьогодні, а тому 

дослідження за вказаною тематикою є актуальними і відповідають потребам 

сучасного виробництва. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Ґрунтові умови та схеми дослідів 

Науково-дослідні роботи проводили у тимчасових польових дослідах 

Білоцерківської ДСС. Площа посівної ділянки становить 75 м2, облікової – 50 

м2. Розміщення варіантів у дослідах – систематичне послідовне, повторність 

чотириразова. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем вилугуваний середньосуглинковий, 

який має наступну агрохімічну та фізико-хімічну характеристику орного (0-30 

см) шару: гідролітична кислотність за Каппеном – 1,71-1,80 мг-екв/100 г 

ґрунту; загальний вміст гумусу за Тюріним – 3,6-3,8%; рухомого фосфору та 

калію за Чиріковим – відповідно 93-107 та 64-78 мг/кг ґрунту; 

лужногідролізованого азоту за Корнфілдом – 110-115 мг/кг ґрунту. 

При виконанні науково-дослідних робіт використані: 

- польові методи – при закладці тимчасових дослідів та вирощуванні  

рослин буряків цукрових; 

- лабораторні – при виконанні агрохімічних аналізів ґрунту та рослин з 

метою встановлення зміни поживного режиму ґрунту, засвоєння макро- та 

мікроелементів рослинами, визначення впливу добрив на врожайність і 

технологічну якість коренеплодів буряків цукрових; 

  - математично-статистичні і розрахункові – при аналізі і обробці 

одержаних результатів досліджень для наукового обґрунтування 

рекомендацій виробництву із ефективного застосування добрив в посівах 

буряків цукрових та забезпечення сталих основ їх вирощування. 

Агрохімічні аналізи рослин і ґрунту виконували у акредитованій 

лабораторії агрохімії ІБКЦБ, яка забезпечена відповідними приладами і 

реактивами (свідоцтво про атестацію № А15-068 чинне до 22.12.2020 р.).     
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Таблиця 2.1  

Схема тимчасового польового досліду з вивчення продуктивності 

гібридів буряків цукрових залежно від системи удобрення, 2017-2019 рр.   

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор А) 

Фон органіки 

(фактор Б) 

Добрива  

(фактор В) 

1  

 

 

 

Злука 

Без добрив Без добрив (контроль)  

2 N100Р100K100 

3 N100Р100K100 + Мікродобриво 

4 N100Р100K100 + Мікродобриво + Регулятор росту 

5 5 т/га соломи 

пшениці озимої 

+ N50 

Без добрив (контроль)  

6 N100Р100K100 

7 N100Р100K100 + Мікродобриво 

8 N100Р100K100 + Мікродобриво + Регулятор росту 

9  

 

 

Ромул 

Без добрив Без добрив (контроль)  

10 N100Р100K100 

11 N100Р100K100 + Мікродобриво 

12 N100Р100K100 + Мікродобриво + Регулятор росту 

13 5 т/га соломи 

пшениці озимої 

+ N50 

Без добрив (контроль)  

14 N100Р100K100 

15 N100Р100K100 + Мікродобриво 

16 N100Р100K100 + Мікродобриво + Регулятор росту 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; мікродобриво «Максимус» 

(бор), 1,5 кг/га позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; регулятор росту 

«Нано-Мінераліс», 0,05-0,1 л/га позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Таблиця 2.2  

Схема тимчасового польового досліду з вивчення продуктивності 

гібридів буряків цукрових залежно від застосування регулятору росту, 

2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор А) 

Спосіб застосування 

 (фактор Б)  

1 

Злука 

Без регулятора росту (контроль)   

2 Обробка насіння  

3 Позакореневе підживлення  

4 Обробка насіння + позакореневе підживлення  

5 

Ромул 

Без регулятора росту (контроль) 

6 Обробка насіння  

7 Позакореневе підживлення  

8 Обробка насіння + позакореневе підживлення  

Примітка: регулятор росту «Нано-Мінераліс» застосовувався на фоні добрив N100P100K100: 

обробка насіння – 0,1-0,3 л/т, позакоренево у фазі змикання листків у рядку – 0,05-0,1 л/га. 
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Ефективність обробки насіння та позакореневих підживлень гібридів 

буряків цукрових мікродобривом та регулятором росту вивчали на фоні дози 

мінеральних добрив N100P100K100 внесеної восени під оранку. Позакореневе 

підживлення проводили відповідно до схеми досліду у недощову погоду в 

нежаркий час доби, за температури повітря 22-25○С, норми витрати робочої 

рідини 300 л/га. 

Регулятор росту «Нано-Мінераліс» містить дев’ять життєво необхідних 

для  рослин біогенних металів – Cu – 120 мг/л, Fe – 160, Co – 100, Mo – 50, Mg 

– 1600, Mn – 120, Zn – 220, Se – 40, Nd – 50 мг/л у формі нанокарбоксилатів. 

Норма внесення – 0,1-0,3 л/т насіння, 0,05-0,1 л/га – у позакореневе 

підживлення. 

Мікродобриво «Максимус» (бор) або MAXIBOR 21 фірми Екоплон: 

містить рекордну кількість бору (В) – 20,8%, Мо-0,02%. Норма внесення – 1,5 

кг/га, об’єм води – 300 л/га. 

У дослідах сіяли гібриди буряків цукрових Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН – Злука та Ромул. Гібриди посухостійкі, 

формують потужний листковий апарат. Гібрид Злука – триплоїдний, 

середньостиглий, високоцукристий, потенційна врожайність – 50-60 т/га, 

цукристість – 18,5-19%, висока стійкість до хвороб та стресових факторів. 

Гібрид Ромул – триплоїдний, врожайно-цукристий, потенційна врожайність – 

45-55 т/га, цукристість – 16,5-17%, висока стійкість до цвітушності, ураження 

коренеїдом, толерантний до церкоспорозу. 

Агротехніка вирощування буряків цукрових відповідала 

загальноприйнятій Українській інтенсивній технології [150] для зони 

Лісостепу. 

  Фенологічні спостереження, обліки та виміри проводили у двох 

несуміжних повтореннях: густоту стояння рослин підраховували після сходів 

і перед збиранням на площадках довжиною 2 погонних метри, розміщених по 

діагоналі ділянки I і III повторень за методикою ВНІЦ [96]; площу листкової 

поверхні рослин і кількість зелених та відмерлих листків в основні фази росту 



 

45 

 

і розвитку – за М.І. Орловським [112]; динаміку наростання сирої маси 

коренеплодів і листків – шляхом відбирання зразків рослин у основні фази 

росту і розвитку. Фотосинтетичний потенціал (ФП) листкової поверхні рослин 

буряків цукрових розраховували за формулою: 

ФП = (Л1 + Л2)T/ 2, 

де: ФП – фотосинтетичний потенціал, м2 /рослину х діб; Л1, Л2 – площа листків 

однієї рослини у відповідні строки визначення, м2/рослину; T – кількість днів 

між двома визначеннями. 

 Для визначення чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) 

використовували формулу Кідда-Веста-Бріггса:  

ЧПФ = 2(В2-В1)/[T(Л1+Л2)], 

де: ЧПФ − чиста продуктивність фотосинтезу, г/м2 за добу; В1,В2 – суха маса 

рослин на початку і в кінці облікового періоду, г; (В2-В1) − приріст маси сухої 

речовини за T днів, г; Л1 і Л2 − площа листків на початку і в кінці облікового 

періоду, м2 ; T − тривалість періоду між двома спостереженнями, днів. 

 Аналітичні дослідження ґрунтових та рослинних зразків проведено 

пошукачем особисто за методичними вказівками ВНІЦ «Современные методы 

химического анализа почв и растений» (1986) [77] та ННЦ «ІГА ім. О.Н. 

Соколовського» - «Методи аналізів ґрунтів і рослин» (1999) [95]. 

Для визначення фізико-хімічних і агрохімічних показників ґрунту 

застосовували такі методи: гідролітичну кислотність ґрунту – за Каппеном 

згідно з ГОСТ 26212-91 [123], загальний вміст гумусу – за Тюріним згідно з 

ДСТУ 4289:2004 [191], лужногідролізований азот – за Корнфільдом згідно з 

ДСТУ4729:2007, амонійний і нітратний азот – згідно з ДСТУ 4729:2007 [190], 

рухомий фосфор та калій – за Чиріковим згідно з ДСТУ 4115-2002 [40]. 

Сиру масу рослин визначали ваговим методом, вміст сухої речовини – 

термостатично-ваговим методом, вміст світлопоглинальних пігментів у 

листкових пластинках буряків цукрових за A.R. Wellburn (хлорофіли а і в) 

(липень, серпень, вересень), загальний азот, фосфор і калій – у одній наважці 

після мокрого озолення за Гінзбург та ін. з наступним визначанням: азоту – за 
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Кьєльдалем згідно з ДСТУ 7169:2010 [81], фосфору – згідно з ГОСТ 26657-97 

[80], калію – на  полуменевому фотометрі. 

Вміст цукрів у коренеплодах та інші показники їх технологічної якості 

на період збирання врожаю визначали на автоматизованій лінії “Венема”; 

„шкідливого” азоту – за різницею між загальним і білковим азотом; 

доброякісність нормального очищеного соку та очікуваного технологічного 

виходу цукру – за П.М. Силіним [136]; МБ-фактор, втрати цукру в мелясі – 

розрахунковим методам. 

Збирання і облік урожаю здійснювали методом пробних ділянок з 

наступним перерахунком на площу 1 га [96]. Математичну обробку отриманих 

результатів досліджень виконували шляхом статистичного аналізу з 

використанням програмного забезпечення Microsoft Excel. Визначення 

енергетичної і економічної ефективності застосування добрив в сівозмінах – 

за допомогою комп’ютерної програми з визначення енерговитрат і 

енергетичного балансу, розробленими ННЦ "Інституту землеробства НААН" 

(2008) [136].  

 

2.2 Агрометеорологічні умови 

 

Метеорологічні умови у роки проведення досліджень (2017-2019 рр.) за 

даними метеопункту м. Біла Церква були надто теплими і дещо посушливими, 

але в цілому сприятливими для вирощування буряків цукрових.   

Середньодобова температура вегетаційного періоду (квітень-вересень) в роки 

досліджень перевищила середній багаторічний показник на 1,7-3,0 °C (рис. 1), 

в той час як кількість опадів за вегетацію була меншою від багаторічної норми 

на 20-115 мм (рис. 2).  
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Рис. 2.1 Середньодобова температура упродовж вегетації (Білоцерківська 

метеорологічна станція), оС   

 

 

Рис. 2.2 Середньомісячна кількість опадів упродовж вегетації (Білоцерківська 

метеорологічна станція), мм 
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У 2017 році погодні умови вегетаційного періоду були досить 

посушливі. Середньодобова температура упродовж вегетації перевищила 

середній багаторічний показник на 2,2°С, за зменшення норми опадів на 115 

мм. Перша половина вегетаційного періоду була сприятливою для росту і 

розвитку буряків цукрових: зменшення кількості опадів протягом квітня-

червня до середнього багаторічного показника становило 71 мм за збільшення 

середньодобової температури на 3,9 °C. Незважаючи на суху погоду в 

зазначений період рослини буряків цукрових не відчували дефіциту вологи, 

оскільки ґрунт містив значні запаси вологи накопиченої у осінньо-зимовий 

період і підвищення температури в цей період тільки прискорювало процеси 

росту і розвитку рослин.  

У другій половині вегетаційного періоду (липень-вересень) 

спостерігалася тепла погода з дефіцитом опадів 44 мм та підвищенням 

середньодобової температури на 7,3 ° C. Посушливі умови у другій половині 

вегетації сприяли процесам відтоку цукрів із листків та накопичення їх у 

коренеплодах. За таких погодних умов у 2017 році врожайність коренеплодів 

буряків цукрових становила 55 т/г зі зменшенням до середнього за три роки 

показника на 4,1 т/га. 

Вегетаційний період 2018 року був найтеплішим за роки досліджень і 

відзначався незначним дефіцитом опадів: зменшення кількості опадів до 

середнього багаторічного показника становило 42 мм за зростання 

середньодобової температури на 3,0 °C. Перша половина вегетаційного 

періоду була особливо теплою, середньодобова температура у квітні була 

вищою за середній багаторічний показник на 4,5 °C, травні – на 3,5 °C, червні 

– на 2,4 °C, тоді як сума опадів за перші три місяці вегетації була незначно на 

20 мм меншою від багаторічної норми. 

Середина вегетації (липень-серпень) була помірно теплою зі 

збільшенням середньодобової температури на 5,0 °C та зменшення суми 

опадів до середнього багаторічного показника на 32 мм. Такі погодні умови 

сприяли інтенсивному наростанню вегетативної маси рослин буряків 
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цукрових буряків. Вересень 2018 року супроводжувався надмірною кількістю 

опадів – 55 мм, що продовжило ріст і розвиток буряків цукрових та зменшило 

відтік і накопичення цукрів у коренях. Цього року врожайність коренеплодів 

цукрових буряків була найвищою – понад 70 т/га, натомість вміст цукру в 

коренях досяг найнижчого значення –14,9-15,2%. 

У 2019 році вегетаційний період був теплим з невеликим дефіцитом 

опадів 30 мм: середньомісячна температура квітня перевищила середній 

багаторічний показник на 2,3 ºС, травня – на 2,5 ºС, червня – на 5,0 ºС, липня 

– на 0,5 ºС, серпня – на 2,9 ºС, вересня – на 2,4 ºС за кількості опадів за 

вегетацію 274 мм. 

Перша половина (квітень-червень) вегетації була теплою і вологою: 

підвищення середньодобової температури до багаторічного показника за 

вказані місяці становило 9,8 °C, збільшення опадів – 57 мм. Друга половина 

(липень-вересень) вегетації була тепла і суха з дефіцитом опадів 79 мм та 

середньодобовим підвищенням температури на 5,8 °С. Посушлива осінь 2019 

року обумовила зменшення наростання вегетативної маси і сприяла 

інтенсивному накопиченню цукрів в коренях. У цьому році вміст цукру в 

коренеплодах досягнув свого максимуму – 18,2-18,5% на фоні врожайності 

коренеплодів – 55 т/га. 

Отже, умови вегетаційного періоду років дослідження (2017-2019 рр.)  

були сприятливими для росту і розвитку буряків цукрових. Роки досліджень 

2017 та 2019 років з посушливими погодними умовами упродовж усі вегетації 

чи другої її половини за оптимального удобрення забезпечили середній рівень 

врожайності коренеплодів буряків цукрових – 55-60 т/га, натомість надмірно 

вологі і теплі погодні першої половини вегетації 2018 року сприяли 

інтенсивному росту і розвитку рослин і забезпечили найвищу врожайність 

коренеплодів за роки досліджень – 70-74 т/га. 

 

 2.3 Агротехнічні умови проведення досліджень  
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Підготовка насіння до сівби та агротехнічні умови вирощування буряків 

цукрових у дослідах були загальноприйнятими для даної зони бурякосіяння 

[148], за виключенням елементів, вплив яких вивчали. 

Внесення у ґрунт соломи та компенсаційної дози азотних добрив 

проводили через 12 днів після збирання врожаю пшениці озимої з наступним 

зароблянням у ґрунт машино-тракторним агрегатом Т-150К+ЛДГ-15. 

 Мінеральні добрива вносили з осені під глибоку оранку згідно схем 

проведення досліджень розкидним способом вручну. Після цього проводили 

глибоку оранку – плугом ПНЯ – 4-40 на глибину 30-32 см. 

Усі технологічні операції з підготовки ґрунту, сівби насіння, догляду за 

посівами і збирання врожаю буряків цукрових щороку здійснювали за однією 

і тією ж схемою.  

Весною з настанням фізичної стиглості ґрунту, щоб недопустити втрат 

вологи, проводили ранньовесняне розпушування ґрунту широкозахватними 

агрегатами на глибину 2,5 см, які складалися із зубових борін БЗСС-1,0 та 

райборінок ЗОР-0,7, об’єднаних зчіпкою С-11У. Внесення ґрунтового 

гербіциду Дуал Голд 960 ЕС 96 % к.е. з нормою витрати 1,2 л/га здійснювали 

обприскувачем „Харді” з наступним зароблянням його у ґрунт  культиватором  

УСМК-5,4 в агрегаті з  трактором МТЗ-80 на глибину 5-6 см. Передпосівний 

обробіток ґрунту проводили під кутом 3-4○ до напрямку сівби, випереджаючи 

посівний агрегат на 4 захвати сівалки агрегатом МТЗ-82+ КОЗР-5,4 зі шлейф-

балками та зубовими боронами ОШ-010 на глибину загортання насіння. 

Сівбу насіння буряків цукрових проводили сівалкою «Мультикорн» в 

агрегаті з трактором МТЗ-80 на глибину 2-3 см за норми висіву насіння 2 

посівні одиниці на гектар або 9 насінин на лінійний метр рядка. Після сівби 

ґрунт коткували агрегатом Т-70С+3КВГ-1,4 впоперек напрямку сівби. До 

появи сходів рослин буряків цукрових з метою руйнування ґрунтової кірки 

проводили одне боронування впоперек напрямку сівби за допомогою борін 

БЗСС-1,0+ЗОР-07 в  агрегаті з трактором Т-70С, які були об’єднані зчіпкою С-

11У. Для контролювання чисельності бур’янів та покращання аерації ґрунту у 
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посівах буряків цукрових упродовж вегетації проводили міжрядні розпушення 

культиватором УСМК-5,4В в агрегаті з трактором Т-70С.  

До появи перших ознак хвороб рослини буряків цукрових обробляли 

фунгіцидом Альто Супер 330 ЕС 33 % к.е. 0,5 л/га, а через 20 днів після першої 

обробки – сумішшю Дерозал 50 % к.с. + Імпакт 25 SC 25 % к.с. по 0,25 л/га 

кожен.  

З метою контролювання чисельності шкідників двічі за вегетацію посіви 

буряків цукрових обробляли інсектицидом Актара 25 WG в.г. 0,08 кг/га. 

Облік врожаю буряків цукрових, очищання коренеплодів від гички і 

ґрунту у тимчасових польових дослідах здійснювали пробними ділянками у 

третій декаді вересня. Густота стояння рослин буряків цукрових на період 

збирання врожаю становила: 90-95 тис/га – у контролі та 92-97 тис/га – у 

варіантах із застосуванням добрив.  

Своєчасне виконання технологічних операцій згідно з існуючими 

рекомендаціями щодо вирощування буряків цукрових у зоні Лісостепу 

дозволило отримати високу врожайність коренеплодів з покращеними 

показниками технологічної якості.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Ґрунтові умови місця проведення досліджень є типовими для зони 

Правобережного Лісостепу України. 

2. У роки досліджень (2017-2019 рр.) погодні умови були надмірно 

теплими, а у 2017 році надмірно посушливими, відзначались значним 

зростанням середньомісячних температур та нерівномірністю випадання 

опадів упродовж періоду вегетації. За таких умов дані отримані в експерименті 

дозволили визначити адаптований до глобального потепління та зростання 

посушливості клімату гібрид буряків цукрових та систему удобрення, яка 

забезпечує його високу продуктивність. 

3. У вирішенні поставлених завдань дисертаційної роботи використанні 

загальноприйняті методи досліджень. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ГУМУСУ ТА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ЧОРНОЗЕМУ 

ВИЛУГУВАНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 

 

Формування сприятливого для росту і розвитку рослин поживного 

режиму ґрунту є одним з найвагоміших завдань агротехнологій, оскільки 

даний захід формує засади майбутнього врожаю і визначає продуктивність 

сільськогосподарських культур. 

 Ефективність добрив значною мірою залежить від забезпечення ґрунту 

органічною речовиною. Гумус ґрунту – це базовий показник, який визначає 

основні ґрунтові режими, процеси, впливає на накопичення і збереження 

ґрунтової вологи, регулює активність мікробіологічних процесів, формує 

поживний режим ґрунту, впливає на мінеральне живлення рослин та визначає 

ефективність застосування добрив.   

Дослідження Носка Б.С. [101] свідчать, що застосування чисто 

мінеральної системи удобрення, яка є основою аграрного виробництва в 

останні 30 років, спричиняє дисбаланс органічної речовини і елементів 

живлення у ґрунті, веде до деградації ґрунтів і втрати ними природної 

родючості [31], [42], [165]. 

 Вчені В.В. Дегтярьов [42], Б.С. Носко [101] вважають, що досягнення 

урівноваженого балансу гумусу у ґрунті потребує внесення 8-10 т гною на 1 га 

ріллі. За даними О.О. Бацули, Є.В. Скрильника, Т.Ф. Кравця [15] обсяги 

внесення гною нині не перевищують однієї тони на гектар, що майже у десять 

разів менше від потреби. 

На думку А.С. Заришняка, С.А. Балюка, М.В. Лісового, А.В. Комариста 

[54] збереження родючості ґрунту за сучасних реалій гострого дефіциту гною 

можна досягти шляхом широкого застосування альтернативних джерел 

органіки, як наприклад, побічної продукції сільськогосподарських культур. 

 Дослідники О.О. Бацула, М.В. Лісовий [14], В.В. Іваніна [67] переконані, 

що систему удобрення сільськогосподарських культур необхідно будувати 
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шляхом широкого застосування альтернативних органічних добрив, як 

наприклад, побічна продукції сільськогосподарських культур, сидеральні пари 

та пожнивні сидеральні культури, компости, сапропелі, тощо. Із зазначеного 

переліку особливої уваги заслуговує використання побічної продукції 

сільськогосподарських культур, такий захід не потребує значних фінансових 

затрат і є вагомим джерелом органіки для ґрунту.  

Результати досліджень показали, що застосування на добриво соломи 

пшениці озимої упродовж 2017-2019 років, основного попередника буряків 

цукрових, сприяло стабілізації гумусу ґрунту в посівах цієї культури. За 

вирощування гібридів буряків цукрових Злука та Ромул без застосування 

добрив вміст гумусу в орному 0-30 см шарі чорнозему вилугуваного на 

початок вегетації становив 2,87%, шарі 30-40 см – 2,72-2,73%. На період 

збирання врожаю вміст гумусу майже не змінився і становив в орному шарі 

2,86-2,87%, підорному – 2,70-2,73%. Вирощування високотехнологічної і 

високозатратної культури буряків цукрових без внесення органічних добрив 

зберігало певну стабільність гумусу ґрунту упродовж періоду вегетації (табл. 

3.1).  

За застосування мінеральних добрив в дозі N100Р100K100 з осені під оранку 

вміст гумусу в орному 0-30 см шарі на початок вегетації становив 2,89-2,90%, 

шарі 30-40 см – 2,74%; на період збирання врожаю – відповідно 2,85-2,87% та 

2,73-2,74%. Чисто мінеральна система удобрення (N100P100K100) спричинила 

тенденцію до незначного зменшення вмісту гумусу в орному 0-30 см шарі 

ґрунту на кінець вегетації і не впливала на вміст гумусу в підорному 30-40 см 

шарі. Це дає підстави вважати, що застосування чисто мінеральної системи 

удобрення в посівах буряків цукрових у тривалій перспективі їх вирощування 

добрив може спричинити поступове зменшення органічної речовини у ґрунті 

і знизити природну родючість чорнозему вилугуваного. 

Стабілізації вмісту органічної речовини у ґрунті сприяло внесення на 

добриво соломи пшениці озимої. Застосування альтернативного органічного 

добрива (5 т/га соломи + N50) під буряки цукрові забезпечило вміст гумусу в 
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орному 0-30 см шарі на початок вегетації у гібридів Злука, Ромул – 2,93-2,96%, 

шарі 30-40 см – 2,74-2,75%, що порівняно з контролем без добрив було вищим 

– відповідно на 0,06-0,09 та 0,02-0,03%. Стабільність вмісту гумусу у ґрунті 

зберігалась і на кінець вегетації: у шарі 0-30 см його вміст становив 2,95-

2,96%, 30-40 см – 2,74%. 

Таблиця 3.1  

Динаміка органічної речовини в чорноземі вилугуваному за різних 

систем удобрення, 2017-2019, %  

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив Без добрив 2,87 2,72 2,86 2,70 

2 N100Р100K100 2,89 2,74 2,85 2,73 

5 5 т/га 

соломи + 
N50 

Без добрив 2,93 2,75 2,96 2,74 

6 N100Р100K100 2,93 2,76 2,98 2,76 

9 

Ромул 

Без добрив Без добрив 2,87 2,73 2,87 2,73 

10 N100Р100K100 2,90 2,73 2,87 2,74 

13 5 т/га 

соломи + 
N50 

Без добрив 2,96 2,74 2,95 2,74 

14 N100Р100K100 3,00 2,77 2,99 2,75 

НІР05 (фактор А) 0,02 0,01 0,01 0,01 

НІР05 (фактор Б) 0,12 0,09 0,10 0,08 

НІР05 (фактор В) 0,08 0,06 0,06 0,05 

НІР05 (фактор А+Б+В) 0,18 0,14 0,16 0,15 

 

Найкращу забезпеченість чорнозему вилугуваного органічною 

речовиною спостерігали за застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100. 

Застосування повного мінерального добрива у поєднанні з соломою пшениці 

озимої та компенсаційною дозою азоту сприяло інтенсивнішій гуміфікації 

органічної речовини у ґрунті. За зазначеної системи удобрення вміст гумусу в 

орному 0-30 см шарі на початок вегетації в посівах гібрида Злука становив 

2,93, гібрида Ромул – 3,00%, шарі 30-40 см – відповідно 2,76 та 2,77%, що 

порівняно з контролем без добрив було вищим в орному шарі на 0,06-0,13%, 

підорному – на 0,04%. На кінець вегетації вміст гумусу в посівах обох гібридів 
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у шарі ґрунту 0-30 см становив – 2,98-2,99%, 30-40 см – 2,75-2,76%. На 

завершення вегетації вміст гумусу в орному 0-30 см шарі перевищив контроль 

без добрив на 0,12%, підорному 30-40 см шарі – практично не залежав від 

застосування добрив і зберігав стабільність.  

Отже, поєднане застосування соломи пшениці озимої і мінеральних 

добрив під буряки цукрові стабілізувало вміст органічної речовини у 

верхньому орному та підорному шарах, що створювало кращі умови для 

оструктурення ґрунту, накопичення та збереження ґрунтової вологи, чинників, 

які підвищують ефективність застосування мінеральних добрив під цю 

культуру.  

Формування азотного режиму ґрунту є одним із головних факторів, що 

визначає врожайність буряків цукрових. Основними джерелами азоту для 

рослин є нітратна та амонійна форми, які утворюються у ґрунті в процесі 

мінералізації гумусу, також істотно їх вміст у ґрунті підвищує застосування 

азотних добрив [32], [39], [41], [85].  

За застосування на добриво соломи пшениці озимої у ґрунті 

посилюються процеси іммобілізації азоту, тому такий агрохімічний захід 

потребує додаткового внесення компенсаційної дози азотних добрив [199].  За 

даними Б.С. Носка [109], Н.П. Сорокотяга [142] компенсаційна доза азоту має 

формувати у ґрунті співвідношення Cорг.:Nмін. в межах 30-50, що оптимізує 

рівновагу між процесами мінералізації та іммобілізації азоту та сприяє 

накопиченню у ґрунті мінеральних його сполук.  

Вивчення азотного режиму чорнозему вилугуваного показало, що в 

середньому за 2017-2019 рр. динаміка нітратного азоту ґрунту упродовж 

вегетації буряків цукрових залежала від системи удобрення. За вирощування 

гібридів буряків цукрових Злука та Ромул на контролі без добрив вміст 

нітратного азоту на початок вегетації в орному 0-30 см шарі становив 17,9-18,0 

мг/кг, шарі 30-40 см – 15,4-16,0; на кінець вегетації – відповідно 9,7-10,4 та 

11,1-11,3 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст нітратного азоту у шарі 0-30 

см зменшився на 7,5-8,3; 30-40 см – на 4,1-4,9 мг/кг, що є наслідком 
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використання азоту рослинами та процесів його трансформації у ґрунті (табл. 

3.2). 

Таблиця 3.2  

Вміст нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2017-2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив Без добрив 17,9 15,4 10,4 11,3 

2 N100Р100K100 22,0 19,8 11,1 11,3 

5 5 т/га 

соломи + N50 
Без добрив 17,1 14,7 10,6 10,3 

6 N100Р100K100 22,2 19,4 11,1 12,4 

9 

Ромул 

Без добрив Без добрив 18,0 16,0 9,7 11,1 

10 N100Р100K100 22,2 20,0 11,0 11,6 

13 5 т/га 

соломи + N50 
Без добрив 17,8 14,2 10,3 10,1 

14 N100Р100K100 23,2 19,9 11,2 11,5 

НІР05 (фактор А) 0,1 0,1 0,1 0,1 

НІР05 (фактор Б) 0,3 0,2 0,2 0,2 

НІР05 (фактор В) 0,7 0,8 0,6 0,7 

НІР05 (фактор А+Б+В) 1,2 1,3 1,1 1,0 

 

За застосування під буряки цукрові мінеральних добрив N100Р100K100 

вміст нітратного азоту в орному 0-30 см шарі на початок вегетації підвищився 

порівняно з контролем без добрив на 4,1-4,2 мг/кг, шарі 30-40 см – на 4,0-4,4 

за абсолютного показника – відповідно 22,0-22,2 та 19,8-20,0 мг/кг ґрунту. На 

кінець вегетації вміст нітратного азоту у ґрунті незначно відрізнявся від до 

контролю без добрив – відповідно 11,0-11,1 та 11,3-11,6 мг/кг ґрунту. 

Застосування мінеральних добрив формувало значно вищі запаси нітратного 

азоту у ґрунті на початок вегетації і не мало істотного впливу на нітратний 

режим ґрунту в кінці вегетаційного періоду, тобто істотно покращило азотне 

живлення рослин буряків цукрових переважно на початкових стадіях їх росту 

і розвитку. 

Застосування на добриво соломи пшениці озимої (5 т/га соломи + N50) не 

мало істотного впливу на нітратний режим чорнозему вилугуваного. 

Незважаючи на те, що солома вносилась разом з компенсаційною дозою азоту, 
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вміст нітратного азоту у ґрунті на початку і в кінці вегетації буряків цукрових 

незначно відрізнявся від контролю без добрив. 

Сприятливі умови нітратного режиму ґрунту створювались за 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. Внесення 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 забезпечило вміст нітратного азоту на початок 

вегетації в шарі 0-30 см шарі 22,2-23,2 мг/кг, шарі 30-40 см – 19,4-19,9; на 

кінець вегетації – відповідно 11,1-11,2 та 12,4-11,5 мг/кг ґрунту. 

Альтернативна органо-мінеральна система удобрення формувала вміст 

нітратного азоту у ґрунті на рівні мінеральної системи удобрення, коли 

вносили мінеральні добрива в дозі N100Р100K100. На кінець вегетації вміст 

нітратного азоту у шарі 0-30 см зменшився у 2,0-2,1 рази, 30-40 см – у 1,6-1,7 

рази. Істотне зменшення вмісту нітратного азот у ґрунті є наслідком 

інтенсивнішого використання його рослинами та процесів трансформації. 

Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало, що між вмістом 

нітратного азоту в 0-30 см шарі чорнозему вилугуваного на момент 

формування густоти рослин та врожайністю коренеплодів буряків цукрових 

спостерігається кореляційна залежність з коефіцієнтом детермінації r2 = 0,8748 

(рис. 3.1). Це засвідчує, що забезпечення верхнього 0-30 см шару ґрунту 

нітратним азотом весною можна використовувати в якості діагностичного 

показника при розрахунках дози азотних добрив під буряки цукрові. 

Система удобрення значно впливала на формування амонійного режиму 

чорнозему вилугуваного. За вирощування гібридів буряків цукрових Злука та 

Ромул на контролі без добрив вміст амонійного азоту на початок вегетації в 

орному 0-30 см шарі становив 10,9-11,5 мг/кг, шарі 30-40 см – 8,7-8,8; на кінець 

вегетації – відповідно 8,1-8,3 та 7,2-7,3 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст 

амонійного азоту у шарі 0-30 см зменшився у 1,3-1,4 рази, 30-40 см – у 1,2 рази, 

що є наслідком використання азоту рослинами та трансформації його у ґрунті 

(табл. 3.3). 
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Рис. 3.1 Кореляційна залежність між вмістом нітратного (NO3) азоту у 0-

30 см шарі ґрунту на момент сівби та врожайністю коренеплодів буряків 

цукрових, 2017–2019 рр. 

 

За застосування під буряки цукрові мінеральних добрив N100Р100K100 

вміст амонійного азоту на початок вегетації незначно підвищився  порівняно 

з контролем без добрив і становив в орному 0-30 см шарі – 11,7-12,4 мг/кг, 

шарі 30-40 см – 9,4-9,7; на кінець вегетації зменшився – відповідно до 8,8-8,9 

та 7,9-8,1 мг/кг ґрунту. Застосування мінеральних добрив незначно покращило 

умови амонійного живлення буряків цукрових. 

Підвищенню вмісту амонійного азоту у ґрунті сприяло застосування на 

добриво соломи пшениці озимої. За внесення 5 т/га соломи + N50 вміст 

амонійного азоту у ґрунті на початок вегетації буряків цукрових в орному 0-

30 см шарі становив 12,8-13,6 мг/кг, шарі 30-40 см – 9,1-9,8; на кінець вегетації 

– відповідно 8,7-9,0 та 8,0-8,1 мг/кг ґрунту. Внесення соломи на добриво з 

високим вмістом у ній лігнінових комплексів, очевидно, зменшило 

інтенсивність мінералізації азоту, посилило іммобілізаційні процеси, що 

зберігало більше азоту амонійної форми. 

 

 



 

59 

 

Таблиця 3.3  

Вміст амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив 
Без добрив 11,5 8,7 8,1 7,3 

2 N100Р100K100 12,4 9,4 8,9 8,1 

5 5 т/га 

соломи + 
N50 

Без добрив 13,6 9,1 9,0 8,1 

6 N100Р100K100 14,5 10,7 10,0 8,4 

9 

Ромул 

Без добрив 
Без добрив 10,9 8,8 8,3 7,2 

10 N100Р100K100 11,7 9,7 8,8 7,9 

13 5 т/га 

соломи + 
N50 

Без добрив 12,8 9,8 8,7 8,0 

14 N100Р100K100 14,4 10,8 9,5 8,7 

НІР05 (фактор А) 0,1 0,1 0,1 0,1 

НІР05 (фактор Б) 0,4 0,4 0,2 0,2 

НІР05 (фактор В) 0,6 0,4 0,3 0,3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 1,0 0,8 0,7 0,7 

 

Найвищий вміст амонійного азоту в орному та підорному шарах 

чорнозему вилугуваного спостерігали за застосування альтернативної органо-

мінеральної системи удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100). Вміст 

амонійного азоту на початок вегетації в шарі 0-30 см шарі становив 14,4-14,5 

мг/кг, шарі 30-40 см – 10,7-10,8; на кінець вегетації – відповідно 9,5-10,0 та 

8,4-8,7 мг/кг ґрунту. На кінець вегетації вміст амонійного азоту у шарі 0-30 см 

зменшився у 1,4-1,5 рази, 30-40 см – у 1,2-1,3 рази, що є наслідком 

використання його рослинами. 

Отже, застосування на добриво соломи пшениці озимої поєднано з 

компенсаційною дозою азоту та мінеральними добривами (5 т/га соломи + N50 

+ N100Р100K100) істотно підвищило вміст мінерального азоту у ґрунті на початок 

вегетації. Альтернативна органо-мінеральна система удобрення за 

збалансованого внесення органічної речовини і мінеральних добрив  

створювало умови сприятливого азотного живлення рослин буряків цукрових 

упродовж вегетації. 
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Для цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур 

важливим є формування у ґрунті сприятливого фосфорного режиму. 

Найбільше потребу у фосфорі рослини буряків цукрових відчувають на 

початку вегетації, коли формується коренева система рослин, а також у кінці 

вегетації, коли відбувається накопичення цукру в коренеплодах [57], [73]. 

Результати досліджень показали, що за вирощування гібридів буряків 

цукрових Злука та Ромул на контролі без добрив вміст рухомого фосфору на 

початок вегетації в орному 0-30 см шарі становив 86-89 мг/кг, шарі 30-40 см – 

78-79; на кінець вегетації – відповідно 71-72 та 70-71 мг/кг ґрунту. Упродовж 

вегетації вміст рухомого фосфору у шарі 0-30 см зменшився на 19-25%, 30-40 

см – на 10-13%. Рослини використовували фосфор у невеликих обсягах, що 

створювало певну стабільність його у ґрунті упродовж вегетації (табл. 3.4).   

Таблиця 3.4  

Вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив 
Без добрив 86 79 72 70 

2 N100Р100K100 93 80 74 74 

5 5 т/га соломи 

+ N50 

Без добрив 86 77 73 72 

6 N100Р100K100 93 81 73 74 

9 

Ромул 

Без добрив 
Без добрив 89 78 71 71 

10 N100Р100K100 94 82 75 73 

13 5 т/га соломи 

+ N50 

Без добрив 87 80 73 73 

14 N100Р100K100 96 81 74 75 

НІР05 (фактор А) 1 1 1 1 

НІР05 (фактор Б) 3 2 2 1 

НІР05 (фактор В) 5 3 3 2 

НІР05 (фактор А+Б+В) 8 7 7 5 

 

За застосування мінеральних добрив N100Р100K100 з осені під оранку 

істотно підвищило вміст рухомого фосфору, яке простежувалось переважно у 

верхньому 0-30 см шарі. Так, вміст рухомого фосфору на початок вегетації в 

орному 0-30 см шарі чорнозему вилугуваного становив 93-94 мг/кг з 
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перевищенням контролю без добрив на 5-7 мг/кг ґрунту. У шарі 30-40 см вміст 

рухомого фосфору на початок вегетації становив 80-82 зі зменшенням на 

кінець вегетації до 73-74 мг/кг ґрунту. Застосування мінеральних добрив з 

осені під оранку створювало сприятливіші умови для фосфатного живлення 

рослин буряків цукрових на початкових стадіях і сприяло розвитку їх 

кореневої системи. 

Застосування на добриво соломи пшениці озимої (5 т/га соломи + N50) не 

мало істотного впливу на вміст рухомих фосфатів у ґрунті. Упродовж вегетації 

вміст рухомого фосфору у верхніх орному і підорному шарах ґрунту 

зберігався на рівні контролю без добрив. Це можна поясними низьким вмістом 

фосфору в складі соломі і її використання на добриво не впливало на фосфатне 

живлення рослин буряків цукрових. 

Альтернативна органо-мінеральна система удобрення  в посівах буряків 

цукрових не мала істотних переваг у формуванні фосфатного режиму 

чорнозему вилугуваного порівняно з внесенням лише мінеральних добрив. За 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 вміст рухомого фосфору на початок 

вегетації в орному 0-30 см шарі становив 93-96 мг/кг, шарі 30-40 см – 81, на 

кінець вегетації – відповідно 73-74 та 74-75 мг/кг ґрунту, що рівнялось 

застосуванню мінеральних добрив.  

Отже, вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному залежав 

переважно від його внесення у складі мінеральних добрив. Альтернативна 

органо-мінеральна система удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100) за 

впливом на фонд рухомих фосфатів у ґрунті рівнялась мінеральній системі 

удобрення. 

Важливим елементом в онтогенезі буряків цукрових є калій. Він 

забезпечує тургор рослин, активує окисно-відновні реакції, прискорює 

процеси синтезу та накопичення цукрів у коренеплодах [46], [57]. Буряки 

цукрові потребують калію значно більше, ніж інших елементів живлення. 

Його винос однією тонною коренеплодів становить 2,2 кг, що у 1,2 рази 

перевищує винос азоту і у 4 рази винос фосфору [67].  
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Вивчення вмісту рухомого калію в чорноземі вилугуваному в агроценозі 

гібридів буряків цукрових Злука та Ромул показало, що умови калійного 

режиму ґрунту залежали переважно від системи удобрення. Так, на контролі 

без добрив вміст рухомого калію на початок вегетації в орному 0-30 см шарі 

становив 96-97 мг/кг, шарі 30-40 см – 86-87; на кінець вегетації – відповідно 

77 та 77-80 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомого калію у шарі 0-

30 см зменшився на 25-26%, 30-40 см – на 7-13%, що вказує на певну його 

стабільність у ґрунті і є наслідком високих валових запасів калію в чорноземі 

вилугуваного та непросту його трансформацію упродовж періоду вегетації 

(табл. 3.5). 

Таблиця 3.5  

Вміст рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2017-2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив 
Без добрив 96 86 77 80 

2 N100Р100K100 105 91 83 80 

5 5 т/га 

соломи + 
N50 

Без добрив 97 89 77 79 

6 N100Р100K100 110 90 84 82 

9 

Ромул 

Без добрив 
Без добрив 97 87 77 77 

10 N100Р100K100 103 92 84 79 

13 5 т/га 

соломи + 
N50 

Без добрив 100 88 78 80 

14 N100Р100K100 109 93 84 82 

НІР05 (фактор А) 1 1 1 1 

НІР05 (фактор Б) 3 2 2 2 

НІР05 (фактор В) 6 5 5 2 

НІР05 (фактор А+Б+В) 9 7 9 6 

 

Застосування мінеральних добрив N100Р100K100 з осені під оранку 

підвищило вміст рухомого калію на початок вегетації в орному 0-30 см шарі 

до 103-105 мг/кг, шарі 30-40 см – до 91-92 з перевагою до контролю без добрив 

– відповідно 6-9 та 5 мг/кг ґрунту. На кінець вегетації вміст рухомого калію у 

шарі 0-30 см зберігався вищим порівняно з контролем без добрив і становив 
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83-84, у шарі 30-40 см – був на рівні контролю – 79-80 мг/кг ґрунту. 

Застосування мінеральних добрив формувало кращі умови калійного 

живлення рослин упродовж вегетації переважно в орному 0-30 см шарі. 

За застосування соломи (5 т/га соломи + N50) умови калійного режиму 

чорнозему вилугуваного незначно відрізнялись від контролю, де добрива не 

застосовувались. Незважаючи на високий вміст калію у складі соломи, її 

внесення не позначилось істотно на вмісті рухомого калію у ґрунті. 

  Найкращі умови калійного режиму чорнозему вилугуваного 

формувались за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. 

Застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 забезпечило максимальний 

вміст рухомого калію у шарі 0-30 см на початок вегетації –  109-110 мг/кг, за 

вмісту у шарі 30-40 см – 90-93; на кінець вегетації його вміст у ґрунті становив 

– відповідно 84 та 82 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомих калію у 

шарі 0-30 см зменшився у 1,3 рази, 30-40 см – у 1,1 рази, при цьому за органо-

мінеральної системи удобрення як і за мінеральної в орному 0-30 см шарі вміст 

рухомого калію зберігався істотно вищим порівняно з контролем без добрив. 

Отже, поєднане застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 

формувало найвищий вміст рухомого калію у ґрунті на початок вегетації і 

зберігало кращі умови калійного живлення рослин буряків цукрових 

упродовж вегетації порівняно з іншими системами удобрення. 

  

 Висновки до розділу 3 

 

1. Застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення 

(5 т/га соломи + N50 + N100P100K100) під буряки цукрові підвищило вміст гумусу 

в орному шарі чорнозему вилугуваного на початок вегетації і стабілізувало 

його вміст у ґрунті упродовж вегетаційного періоду. За внесення добрив вміст 

гумусу в шарі 0-30 см на початок вегетації становив 2,93-3,00%, 30-40 см – 

2,76-2,77% з підвищенням до контролю без добрив – відповідно на 0,06-0,13% 
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та 0,04%. На кінець вегетації вміст гумусу в шарі 0-30 см зберігався на рівні 

2,98-2,99% з перевагою до контролю без добрив на 0,12%. 

2. Альтернативна органо-мінеральна система удобрення створювала 

умови найбільш сприятливого азотного живлення рослин буряків цукрових. За 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 вміст нітратного азоту на початок 

вегетації в шарі 0-30 см порівняно з контролем без добрив підвищився 4,3-5,2 

мг/кг, 30-40 см – на 4,0-3,9; амонійного – відповідно на 3,0-3,5 та 2,0 мг/кг 

ґрунту. Зазначена система удобрення забезпечила запаси мінерального азоту в 

шарі 0-40 см на початок вегетації  в кількості 152-159 кг/га з перевагою до 

контролю без добрив на 30-35 кг/га. 

3. Вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному залежав 

переважно від його внесення у складі мінеральних добрив. За мінеральної та 

альтернативної органо-мінеральної систем удобрення вміст рухомого 

фосфору був найвищим і на початок вегетації в орному 0-30 см шарі становив 

93-96 мг/кг, шарі 30-40 см – 80-82 мг/кг ґрунту зі зменшенням на кінець 

вегетації – відповідно у 1,2-1,3 та 1,1 рази. 

4. Найкращі умови калійного режиму чорнозему вилугуваного 

формувались за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. 

Застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 забезпечило максимальний 

вміст рухомого калію на початок вегетації: у шарі 0-30 см–  109-110, шарі 30-

40 см – 90-93 мг/кг ґрунту і зберігало його високий вміст на кінець вегетації – 

відповідно 84 та 82 мг/кг ґрунту. Упродовж вегетації вміст рухомих калію у 

шарі 0-30 см зменшився у 1,3 рази, 30-40 см – у 1,1 рази 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [72]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ДОБРИВ НА РІСТ І РОЗВИТОК БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ 

4.1 Динаміка наростання маси рослин буряків цукрових 

 

Ріст і розвиток буряків цукрових істотно залежить від генетичного 

потенціалу самих рослин та системи їх удобрення. Дослідження В.М. Балана, 

В.А. Дороніна [6] свідчать, що вирощування високопродуктивних гібридів та  

оптимальне забезпечення їх елементами живлення обумовлюють швидкий 

ріст та розвиток буряків цукрових, рослини уже у першій половині вегетації 

формують потужну вегетативну масу та відзначаються інтенсивним 

наростанням маси коренеплоду, у другій половині – інтенсивно накопичують 

цукри в коренеплодах. Оптимізація мінерального живлення збільшує площу 

листкової поверхні, підвищує вміст хлорофілу у листках, посилює в них синтез 

вуглеводнів, у другій половині вегетації достатнє забезпечення рослин 

фосфором та калієм забезпечує швидкий відтік цукрів до коренеплоду [12]. 

Гібриди, які формують потужний листковий апарат та здатні тривалий 

термін зберігати його у активному стані відзначаються високими врожаями 

коренеплодів з високим виходом цукру [58]. 

Результати досліджень показали, що в середньому за 2017-2019 роки 

вибір гібрида та система удобрення були визначальним факторами впливу на 

динаміку росту і розвитку рослин буряків цукрових. В усі роки досліджень 

гібрид Ромул відзначався значно інтенсивнішим розвитком коренеплоду у 

процесі вегетації порівняно з гібридом Злука на фоні деякого відставання у 

наростанні маси листків. Генетика гібрида Ромул була направлена на 

домінантний ріст і розвиток коренеплоду, що позитивно позначилось його 

врожайності. За вирощування буряків цукрових на контролі без добрив 

інтенсивність росту і розвитку обох гібридів була найнижчою. Гібрид Ромул у 

липні мав масу одного коренеплоду 191 г/рослину, серпні – 380, вересні – 435, 

за маси гички – відповідно 271, 170 та 129 г/рослину. Гібрид Злука поступався 

темпами наростання маси коренеплоду на фоні деякої переваги розвитку 
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листкового апарата. Маса одного коренеплоду у гібрида Злука на контролі без 

добрив становила у липні 163 г/рослину, серпні – 343, вересні – 398, за маси 

гички – відповідно 307, 303 та 172 г/рослину. Зазначена динаміка росту і 

розвитку обох гібридів зберігалась упродовж усього вегетаційного періоду 

(табл. 4.1).  

Таблиця 4.1  

Маса рослин буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 

2017-2019 р., г/рослину 

 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 Б

)  

Добрива 

(фактор В) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  163 343 398 307 303 172 

2 N100Р100K100 224 469 523 363 375 228 

3 N100Р100K100 + МД 236 481 540 415 394 245 

4 N100Р100K100 + МД + РР  248 496 555 440 394 287 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  195 382 440 350 333 186 

6 N100Р100K100 247 520 575 402 390 281 

7 N100Р100K100 + МД 257 538 594 444 422 297 

8 N100Р100K100 + МД + РР 275 558 615 473 448 318 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  191 380 435 271 170 129 

10 N100Р100K100 257 535 598 317 190 180 

11 N100Р100K100 + МД 270 577 630 327 200 206 

12 N100Р100K100 + МД + РР  274 589 647 341 240 216 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  242 443 496 323 282 138 

14 N100Р100K100 289 578 630 343 321 196 

15 N100Р100K100 + МД 294 590 647 369 335 223 

16 N100Р100K100 + МД + РР 306 607 660 398 343 235 

 

НІР05 
гібриди 6 10 12 6 6 5 

фон органічних добрив 6 9 10 5 4 3 

система удобрення 8 15 17 8 7 5 

загальна 19 31 34 18 16 11 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Ріст і розвиток рослин буряків цукрових значно посилювався за 

застосування добрив. За внесення дози добрив N100Р100K100 з осені під оранку 

маса одного коренеплоду у гібрида Злука у липні становила 224 г/рослину, 

серпні – 469, вересні – 523, за маси гички – відповідно 363, 375 та 228 
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г/рослину. Гібрид Ромул краще відгукувався на внесення мінеральних добрив 

і зберігав значно вищі темпи наростання коренеплоду порівняно з гібридом 

Злука. За дози добрив N100Р100K100 маса одного коренеплоду у гібрида Ромул у 

липні становила 257 г/рослину, серпні – 535, вересні – 598, за маси гички – 

відповідно 317, 190 та 180 г/рослину. 

Позитивно на ріст і розвиток рослин буряків цукрових вплинуло 

позакореневе внесення мікродобрива. За внесення мікродобрива Максимус 

(бор) на фоні N100Р100K100 під оранку інтенсивність наростання маси рослин 

буряків цукрових помітно посилювалась у період максимального росту і 

розвитку рослин (серпень) і продовжувалась до завершення вегетації 

(вересень). Так, маса одного коренеплоду у гібрида Злука у серпні становила 

481 г/рослину, вересні – 540, за маси гички – відповідно 394 та 245 г/рослину. 

У гібрида Ромул наростання маси коренеплоду було значно вищим: маса 

одного коренеплоду у серпні становила 577 г/рослину, вересні – 630, за маси 

гички – відповідно 200 та 206 г/рослину. Гібрид Ромул за зазначеної системи 

удобрення мав масу одного коренеплоду вищу порівняно з гібридом Злука у 

серпні на 96 г/рослину, вересні – на 90 г/рослину. 

За вирощування буряків цукрових по мінеральному фону удобрення 

найвищі темпи росту і розвитку рослин спостерігали за поєднаного внесення  

N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: маса одного 

коренеплоду у гібрида Злука у серпні становила 496 г/рослину, вересні – 555; 

гібрида Ромул – відповідно 589 та 647 г/рослину. При цьому маса одного 

коренеплоду на період збирання врожаю у гібрида Ромул була вищою 

порівняно з гібридом Злука на 92 г або 16,7%. 

Більш інтенсивним і динамічним ріст і розвиток рослин буряків 

цукрових спостерігали за вирощування їх на фоні органо-мінерального 

удобрення. Заробляння 5 т/га соломи + компенсаційна доза N50 збільшило масу 

одного коренеплоду порівняно з абсолютним контролем без добрив у гібрида 

Злука у липні – на 32 г/рослину, серпні – на 39, вересні – на 42, за збільшення 

маси гички – відповідно на 43, 30 та 14 г/рослину. У гібрида Ромул за внесення 
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5 т/га соломи + N50 маса одного коренеплоду порівняно з контролем без добрив 

зросла у липні – на 51 г/рослину, серпні – на 63, вересні – на 61, за збільшення 

маси гички – відповідно на 52, 112 та 9 г/рослину. В абсолютному вимірі маса 

рослин гібрида Ромул упродовж вегетації була значно більшою, ніж у гібрида 

Злука досягнувши маси коренеплоду у вересні 496 г/рослину. 

Інтенсивність наростання маси рослин буряків цукрових значно 

зростала на застосування повної дози мінеральних добрив на фоні заробляння 

соломи. За застосування 5 т/га соломи + N50  + N100Р100K100 »: маса одного 

коренеплоду у гібрида Злука у липні становила 247 г/рослину, серпні – 520, 

вересні – 575, за маси гички – відповідно 402, 390 та 281 г/рослину. У гібрида 

Ромул маса коренеплоду у липні становила 289 г/рослину, серпні – 578, 

вересні – 630, за маси гички – відповідно 343, 321 та 196 г/рослину. При цьому 

маса одного коренеплоду у вересні у гібрида Ромул була вищою порівняно з 

гібридом Злука на 55 г або 9,6%. 

Найвищих темпів наростання біологічної маси рослин буряків цукрових 

досягали за застосування мікродобрива та регулятора росту на органо-

мінеральному фоні удобрення. За застосування 5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: маса одного 

коренеплоду у гібрида Злука у серпні становила 558 г/рослину, вересні – 615; 

гібрида Ромул – відповідно 607 та 660 г/рослину. Порівняно з мінеральною 

системою удобрення збільшення маси одного коренеплоду у гібрида Злука у 

серпні становило 62 г/рослину, вересні – 60; гібрида Ромул – відповідно 18 та 

13 г/рослину. Гібрид Ромул менше реагував на позакореневе внесення 

мікродобрива і регулятора росту порівняно з гібридом Злука. 

Отже, найвищі темпи росту і розвитку рослин буряків цукрових 

досягали за вирощування гібрида Ромул та застосування альтернативної 

органо-мінеральної системи удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс») з перевагою вищих 

темпів наростання маси коренеплоду до маси листків у гібрида Ромул 

порівняно з гібридом Злука. 
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Ефективним засобом впливу на динаміку росту і розвитку рослин 

буряків цукрових є підготовка насіння шляхом обробляння регуляторами 

росту. В середньому за 2017-2-19 роки за обробляння насіння регулятором 

росту «НаноМінераліс» маса одного коренеплоду у гібрида Злука порівняно з 

контролем без регулятора росту підвищилась у липні – на 15 г/рослину, серпні 

– на 17, вересні – на 22, маса гички – відповідно на 17, 20 та 12 г/рослину. У 

гібрида Ромул підвищення маси одного коренеплоду становило у липні – 33 

г/рослину, серпні – 96, вересні – на 36, маси гички – відповідно 16, 21 та 15 

г/рослину. Гібрид Ромул краще відгукувався на обробляння насіння 

регулятором росту «НаноМінераліс», ніж гібрид Злука і вплив регулятора 

позначився переважно на наростанні коронеплоду (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2  

Маса рослин буряків цукрових за застосування регуляторів росту, 

БЦДСС, 2017-2019 р., г/рослину 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
226 431 516 375 365 239 

2 Обробка насіння РР 241 448 538 392 385 251 

3 Підживлення РР 251 458 551 426 397 260 

4 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
254 478 566 434 441 264 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
246 476 552 299 299 189 

6 Обробка насіння РР 279 572 588 315 320 204 

7 Підживлення РР 292 530 606 332 336 207 

8 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
302 553 631 342 352 216 

 

НІР05 
гібриди 8 12 13 8 8 5 

регулятор росту 9 14 17 10 9 7 

загальна 16 26 30 18 17 12 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

За позакореневого застосування регулятора росту «НаноМінераліс» у 

фазі змикання листків у рядках розвиток буряків цукрових був незначно 
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інтенсивнішим порівняно з оброблянням насіння. Маса одного коренеплоду у 

гібрида Злука у серпні за позакореневого внесення регулятора росту становила 

458 г/рослину, вересні – 551, маса гички – відповідно 397 та 260 г/рослину; у 

гібрида Ромул маса одного коренеплоду у серпні становила 530 г/рослину, 

вересні – 606, маса гички – відповідно 336 та 207 г/рослину. Гібрид Ромул 

краще відгукувався на позакореневе внесення регулятора росту порівняно з 

гібридом Злука. 

Найвищих темпів росту і розвитку рослин буряків цукрових досягали за 

дворазового внесення регулятора росту «НаноМінераліс» – обробляння 

насіння та позакореневого внесення у фазі змикання листків у рядку. Маса 

одного коренеплоду у гібрида Злука у серпні становила 478 г/рослину, вересні 

– 566, маса гички – відповідно 441 та 264 г/рослину. У гібрида Ромул темпи 

наростання маси коренеплоду були вищими: маса одного коренеплоду у 

серпні становила 553 г/рослину, вересні – 631, натомість ріст і розвиток 

вегетативної маси дещо поступався гібриду Злука: маса гички становила 

відповідно 352 та 216 г/рослину. За вирощування гібрида Ромул дворазове 

застосування регулятора росту забезпечило інтенсивніше наростання маси 

коренеплоду порівняно з гібридом Злука, натомість наростання листкової 

маси відбувалось повільніше. 

Отже, забезпечення максимальних темпів розвитку біологічної маси 

рослин буряків цукрових досягали за вирощування гібрида Ромул і 

застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор 

росту «Наномінераліс» з перевагою маси коренеплоду на кінець вегетації до  

гібрида Злука – 45 г/рослину. Для посилення темпів росту і розвитку буряків 

цукрових доцільно проводити дві обробки регулятором росту 

«Наномінераліс» – обробляти насіння та вносити позакоренево у фазі 

змикання листків у рядку. Гібрид Ромул забезпечив інтенсивніше наростання 

маси коренеплоду порівняно з гібридом Злука. 
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4.2 Формування асиміляційної поверхні листкового апарату 

 

На думку Н.Ф. Коняєва [79] формування потужної листкової поверхні 

буряків цукрових є одним з найважливіших чинників управління їх 

продуктивним потенціалом. Упродовж вегетації буряки цукрові утворюють 

понад 50 листків: перші десять листків з’являються з інтервалом 2,5 дні, 

наступні десять – кожні 2 дні, далі - кожні 2,5-3 дні. При цьому максимальну 

площу листкової поверхні рослини формують у першій декаді серпня, яка 

може зберігатись до кінця серпня - початку вересня [113]. 

Площа листкової поверхні впливає на поглинання рослинами 

фотосинтетичної активної радіації, інтенсивність протікання процесів 

фотосинтезу, що впливає на синтез цукрів та їх відтік до коренеплодів [97], 

[99].  

За даними А.А. Ничипоровича [100] розвиток листкової поверхні 

залежить від біологічних особливостей гібрида буряків цукрових та системи 

удобрення, яка застосовується. Оптимізація системи удобрення є вагомим 

чинником впливу на розвиток листкового апарату та біологічну 

продуктивність рослин. 

Результати досліджень свідчать, що в середньому за 2017-2019 роки  у 

рослин гібрида Злука площа листкової поверхні в період максимального росту 

і розвитку була більшою порівняно з гібридом Ромул і дана закономірність 

зберігалась до моменту збирання врожаю. Так, на контролі без добрив за 

вирощування гібрида Злука площа листків у липні становила 2863 

см2/рослину, серпні – 2118, вересні – 1354; у гібрида Ромул – відповідно 2519, 

1970 та 1174 см2/рослину (табл. 4.3). 

Вирощування гібридів буряків цукрових на фоні внесення N100Р100K100 

збільшило площу листкової поверхні рослин у липні на 42,1-54,7%, серпні – 

на 29,3-41,8%, вересні – на 31,9-32,9%. Площа листків у гібрида Злука у липні 

становила 4067 см2/рослину,  серпні – 3002 см2/рослину, вересні – 1799; у 

гібрида Ромул – відповідно 3897, 2546 та 1548 см2/рослину.  
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Таблиця 4.3 

Площа листків буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 

2017-2019 р., см2/рослину 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Ф
о

н
  

(ф
ак

то
р

 Б
) 

Добрива 

(фактор В) 

Термін визначення 

липень серпень  вересень 

1 

З
л
у

к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  2863 2118 1354 

2 N100Р100K100 4067 3002 1799 

3 N100Р100K100 + МД 4458 3236 1983 

4 N100Р100K100 + МД + РР  4605 3370 2268 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  3213 2042 1420 

6 N100Р100K100 4545 3020 1882 

7 N100Р100K100 + МД 4960 3471 2010 

8 N100Р100K100 + МД + РР 5065 3394 2323 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  2519 1970 1174 

10 N100Р100K100 3897 2546 1548 

11 N100Р100K100 + МД 4305 2796 1653 

12 N100Р100K100 + МД + РР  4235 3076 2007 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2987 1909 1288 

14 N100Р100K100 4279 2521 1468 

15 N100Р100K100 + МД 4827 2916 1635 

16 N100Р100K100 + МД + РР 4783 3096 2017 

 

НІР05 
гібриди 62 40 27 

фон органічних добрив 51 34 19 

система удобрення 122 78 56 

загальна 252 146 105 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Наростання вегетативної маси рослин посилювалось за застосування у 

позакореневе підживлення мікродобрива та регулятора росту на фоні внесення 

мінеральних добрив. Так, за внесення N100Р100K100 + Максимус (бор) площа 

листків у гібрида Злука у серпні – 3236, вересні – 1983; у гібрида Ромул – 

відповідно 2796 та 1653 см2/рослину. Додатково внесення регулятора росту 

(N100Р100K100 + Максимус  (бор) + «Нано-Мінераліс») забезпечило подальше 

збільшення площі листкової поверхні: площа листків у гібрида Злука у серпні 

– 3370, вересні – 2268; у гібрида Ромул – відповідно 3076 та 2007 см2/рослину. 
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Проведення кореляційно-регресійного аналізу показало у середині 

вегетації (липень) між площею листкової поверхні та масою коренеплоду існує 

досить виражена кореляційна залежність з коефіцієнтом детермінації r2 = 

0,6084 (рис. 4.1). У наступні місяці (серпні-вересні) кореляція була неістотна з 

коефіцієнтом детермінації у серпні – 0,4267, вересні – 0,3157. Це засвідчує, що 

застосування добрив обумовлює гармонійний ріст коренеплоду та листкової 

маси на ранніх етапах органогенезу, формуючи тісний кореляційний зв'язок 

між ними. З припиненням росту листків і почастком їх відмирання (серпень), 

кореляція між коренеплодом та листковою поверхнею стає неістотною, а 

добрива переважно впливають на ріст і розвиток коренеплодів. 
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Рис. 4.1 Кореляційна залежність між площеню листкової поверхні та 

масою коренеплоду буряків цукрових упродовж вегетації, 2017–2019 рр. 
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Інтенсивнішому розвитку листкової поверхні рослин буряків цукрових 

сприяло їх вирощування на органо-мінеральному фоні удобрення. За внесення 

5 т/га соломи + N50  площа листків у гібрида Злука у липні становила 3213 

см2/рослину, серпні – 2042, вересні – 1420; у гібрида Ромул – відповідно 2987, 

1909 та 1288 см2/рослину. Порівняно з абсолютним контролем без добрив 

вирощування буряків цукрових на фоні заробляння соломи збільшило площу 

листків у липні на 12,3-18,6%, серпні – на 9,6-9,7%, вересні – на 4,9-9,8%. 

Застосування мінеральних добрив на фоні заробляння соломи істотно 

посилювало ріст і розвиток вегетативної маси буряків цукрових. За внесення 

5 т/га соломи + N50  + N100Р100K100 площа листкової поверхні рослин у гібрида 

Злука у липні становила 4545 см2/рослину,  серпні – 3020 см2/рослину, вересні 

– 1882; у гібрида Ромул – відповідно 4279, 2521 та 1468 см2/рослину. За 

органо-мінерального фону удобрення наростання листкової поверхні у гібрида 

Злука зберігалось дещо вищим, ніж у гібрида Ромул. 

Найбільшу площу листкової поверхні спостерігали за альтернативної 

органо-мінеральної системи удобрення рослини буряків цукрових, яка 

включала проведення позакореневих підживлень мікродобривом та 

регулятором росту. За поєднаного внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 

+ Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: площа листків у гібрида 

Злука у серпні – 3394 см2/рослину, вересні – 2323; у гібрида Ромул – відповідно 

3096 та 2017 см2/рослину.  

За вирощування гібрида Ромул площа листкової поверхні на початку 

вегетації була дещо меншою, ніж у гібрида Злука. Разом з тим, усихання 

листкової поверхні упродовж вегетації у гібрида Ромул проходило значно 

інтенсивніше, ніж у гібрида Злука, що створювало кращі умови для відтоку 

цукрів до коренеплоду. 

Отже, формування листкової поверхні залежало від вибору гібрида 

буряків цукрових та системи удобрення. Гібрид Ромул формував меншу 

листкову поверхню в період максимального розвитку порівняно з гібридом 

Злука, водночас усихання листків від фази максимального розвитку до 
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збирання врожаю у гібрида Ромул проходило інтенсивніше. Найбільшу площу 

листкової поверхні гібриди буряків цукрових формували за внесення 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту, яка на 

завершення вегетації у гібрида Злука становила 2323, гібрида Ромул – 2017 

см2/рослину.  

Ефективним засобом впливу на формування листкової поверхні буряків 

цукрових визначено застосування регулятора росту. В середньому за 2017-

2019 роки за обробки насіння регулятором росту «НаноМінераліс» площа 

листків у гібрида Злука порівняно з контролем без регулятора росту 

збільшилась у липні – на 273, серпні – на 590, вересні – на 1224; гібрида Ромул 

– відповідно на 174, 389 та 772 см2/рослину (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Площа листків буряків цукрових за застосування регуляторів росту, 

БЦДСС, 2017-2019 р., см2/рослину 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень  

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 3781 2745 1393 

2 Обробка насіння РР 4054 3335 2617 

3 Підживлення РР 4203 3528 2926 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 4290 3677 3075 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту (контроль) 3533 2568 1263 

6 Обробка насіння РР 3707 2957 2035 

7 Підживлення РР 3806 3217 2468 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 3976 3393 2695 

 

НІР05 
гібриди 68 57 49 

регулятор росту 130 93 64 

загальна 201 159 122 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Застосування регуляторів росту у позакореневе підживлення 

інтенсивніше впливало на наростання листкової поверхні, ніж за обробки 



 

76 

 

насіння. Так, за внесення регулятора росту «НаноМінераліс» у фазі змикання 

листків у рядках площа листків у гібрида Злука у липні серпні – 3528, вересні 

– 2926 ; гібрида Ромул – відповідно 3217 та 2468 см2/рослину. За обробляння 

насіння регулятором росту площа листків у гібрида Злука у серпні – 3335, 

вересні – 2617; гібрида Ромул – відповідно 2957 та 2035 см2/рослину. 

Найбільшу площу листкової поверхні рослини буряків цукрових 

спостерігали за дворазового внесення регулятора росту. Обробляння насіння 

регулятором росту «НаноМінераліс» та внесення його позакоренево у фазі 

змикання листків у рядках формувало площу листків у гібрида Злука у серпні 

– 3677, вересні – 3075; гібрида Ромул – відповідно 3393 та 2695 см2/рослину. 

Гібрид Злука мав перевагу у формуванні листкової поверхні за застосування 

регуляторів росту порівняно з гібридом Ромул. 

Отже, вирощування гібрида Злука забезпечило більшу площу листкової 

поверхні порівняно з гібридом Ромул, однак темпи усихання листків від фази 

максимального розвитку до збирання врожаю у гібрида Ромул проходили 

інтенсивніше. Найбільшу площу листкової поверхні в обох гібридів отримали 

за внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор 

росту «Наномінераліс», яка на завершення вегетації у гібрида Злука становила 

2323, гібрида Ромул – 2017 см2/рослину.  

4.3 Накопичення хлорофілу у листках та продуктивність фотосинтезу  

 

Продуктивність буряків цукрових і накопичення цукрів у коренеплодах 

значно залежить від вмісту в листкових пластинах хлорофілу, який є 

будівельним майданчиком синтезу органічних сполук у рослинному організмі. 

Результати досліджень показали, що в середньому за 2017-2019 роки на 

контролі без добрив вміст хлорофілу в листкових пластинках гібрида Злука у 

липні становив 2,24%, серпні – 1,95 %, вересні – 1,74%; гібрида Ромул – 

відповідно 2,62%, 2,24% та 1,89%. Гібрид Ромул відзначався вищими темпами 

накопичення і вмістом хлорофілу в листкових пластинках порівняно з 

гібридом Злука (табл. 4.5). 



 

77 

 

Таблиця 4.5 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за різних систем удобрення, 

БЦДСС, 2017-2019 р., % 

 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Ф
о

н
  

(ф
ак

то
р

 Б
)  

Добрива 

(фактор В) 

 

Термін визначення 

липень серпень  вересень 

1 

З
л
у

к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  2,24 1,95 1,74 

2 N100Р100K100 2,42 2,10 1,83 

3 N100Р100K100 + МД 2,53 2,17 1,86 

4 N100Р100K100 + МД + РР  2,60 2,20 1,88 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,47 2,09 1,85 

6 N100Р100K100 2,65 2,21 1,87 

7 N100Р100K100 + МД 2,73 2,28 1,94 

8 N100Р100K100 + МД + РР 2,75 2,30 1,94 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  2,62 2,24 1,89 

10 N100Р100K100 2,76 2,35 1,96 

11 N100Р100K100 + МД 2,82 2,41 1,97 

12 N100Р100K100 + МД + РР  2,92 2,48 2,03 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,70 2,31 2,02 

14 N100Р100K100 2,91 2,50 2,06 

15 N100Р100K100 + МД 3,00 2,63 2,10 

16 N100Р100K100 + МД + РР 3,03 2,72 2,17 

 

НІР05 
гібриди 0,09 0,06 0,05 

фон органічних добрив 0,05 0,04 0,02 

система удобрення 0,07 0,06 0,04 

загальна 0,22 0,16 0,12 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Накопичення хлорофілу в рослинах буряків цукрових значно зростало за 

застосування мінеральних добрив. За дози добрив N100Р100K100 вміст хлорофілу 

в листкових пластинках гібрида Злука у липні становив 2,42%, серпні – 2,10%, 

вересні – 1,83%; гібрида Ромул – відповідно 2,76%, 2,35% та 1,96%.  

Застосування мінеральних добрив підвищило вміст хлорофілу у листках 

буряків цукрових за фазами розвитку на 3,7-8,1 відносних %. При цьому гібрид 

Ромул відзначався вищим вмістом хлорофілу в листкових пластинках 

порівняно з гібридом Злука упродовж усього періоду вегетації.  
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Накопиченню хлорофілу в листкових пластинках буряків цукрових 

сприяло внесення мікродобрив і регуляторів росту у позакореневе 

підживлення. За внесення N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту 

«Наномінераліс» вміст хлорофілу в листкових пластинках гібрида Злука у 

липні становив 2,60%, серпні – 2,20%, вересні – 1,88%; гібрида Ромул – 

відповідно 2,92%, 2,48% та 2,03%. У гібрида Ромул вміст хлорофілу за фазами 

росту і розвитку визначено вищим упродовж вегетації на 4,7-18,7 відносних % 

порівняно з гібридом Злука. Більш вираженою різниця була у липні, тоді як у 

вересні вона істотно зменшувалась. Це є свідченням того, що в період 

максимального розвитку листкової поверхні, коли фотосинтетична активність 

направлена переважно на синтез цукрів і їх накопичення в коренеплодах, 

гібрид Ромул мав значно вищий потенціал цукронакопичення.    

Підвищення хлорофілу в листкових пластинках буряків цукрових 

спостерігали за альтернативних органо-мінеральних систем удобрення. За 

внесення 5 т/га соломи + N50 вміст хлорофілу в листкових пластинках у гібрида 

Злука порівняно з контролем без добрив у липні підвищився на 0,23 

абсолютних %, серпні – на 0,14%, вересні – на 0,11%; гібрида Ромул – 

відповідно на 0,08%, 0,07% та 0,13%. При цьому гібрид Ромул мав перевагу 

щодо вмісту цукрів порівняно з гібридом Злука у липні на 0,23%, серпні – на 

0,22%, вересні – на 0,08% за абсолютного вмісту – відповідно 2,70%, 2,31% та 

2,02%. 

За внесення N100Р100K100 на фоні альтернативного органічного добрива (5 

т/га соломи + N50) вміст хлорофілу у листкових пластинках у гібрида Злука 

становив у липні 2,65%,  серпні – 2,21%, вересні – 1,87%; у гібрида Ромул – 

відповідно 2,91%, 2,50% та 2,06%. Застосування мінеральних добрив по 

органічному фону удобрення підвищило вміст хлорофілу у листкових 

пластинках упродовж вегетації у гібрида Злука на 1,1-7,3 відносних%, гібрида 

Ромул – на 2,0-8,3 відносних%.  

Найвищого вмісту хлорофілу в листкових пластинках упродовж 

вегетації буряків цукрових спостерігали за вирощування гібрида Ромул і 
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внесення + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: вміст 

хлорофілу у липні становив 3,03%, серпні – 2,72%, вересні – 2,17%. У гібрида 

Злука за зазначеної системи удобрення вміст хлорофілу у листках визначено 

нижчим: у липні – 2,75%, серпні – 2,30%, вересні – 1,94%. 

Установлено тісну кореляційну залежність між врожайністю 

коренеплодів та вмістом хлорофілу у листках у липні з коефіцієнтом 

детермінації r2 = 0,6084, а також між збором цукру та вмістом хлорофілу у 

листках у липні  з  r2 = 0,7927 (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 Кореляційна залежність між вмістом хлорофілу у листках 

упродовж вегетації та продуктивністю буряків цукрових, 2017–2019 рр. 
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У серпні кореляційна залежність між вмістом хлорофілу у листках і 

показниками продуктивності буряків цукрових була також істотною: між 

вмістом хлорофілу у листках та врожайністю коренеплодів коефіцієнт 

детермінації r2 = 0,6018, між вмістом хлорофілу у листках та збором цукру – r2 

= 0,7218. 

У вересні зв'язок між зазначеними показниками ставав менш 

вираженим: між вмістом хлорофілу у листках та врожайністю коренеплодів 

коефіцієнт детермінації r2 = 0,4955, між вмістом хлорофілу у листках та збором 

цукру – r2 = 0,6201. Більш істотна кореляційна залежність між вмістом 

хлорофілу у листках та збором цукру свідчить, що на кінець вегетації 

фотосинтетична активність рослин була направлена переважно на синтез і 

накопичення цукрів у коренеплодах і супроводжувалась незначним впливом 

на процеси росту. 

Отже, синтез і вміст хлорофілу в листкових пластинках упродовж 

вегетації залежав від вибору гібрида та системи удобрення. Гібрид Ромул за 

темпами накопичення хлорофілу в листкових пластинках перевищував гібрид 

Злука на 0,15-0,38 абсолютних %. Найвищий вміст хлорофілу в листкових 

пластинках визначено за вирощування гібрида Ромул та внесення 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту 

«Наномінераліс»: у липні – 3,03%, серпні – 2,72%, вересні – 2,17%.  

Визначення фотосинтетичного потенціалу рослин і чистої 

продуктивності фотосинтезу в період інтенсивного росту коренплода 

(серпень-вересень) показало, фотосинтетична діяльність рослин залежала 

переважно від вибору гібрида та системи удобрення. У гібрида Злука 

фотосинтетичний потенціал листкової поверхні був дещо вищий, ніж у гібрида 

Ромул, натомість чиста продуктивність фотосинтезу навпаки значно 

переважала у гібрида Ромул. За мінеральної системи удобрення (N100Р100K100) 

гібрид Ромул мав фотосинтетичний потенціал – 6,14 м2/рослину за 30 діб, 

чисту продуктивність фотосинтезу – 5,38 г/м2 на добу, за альтернативної 

органо-мінеральної (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100) – відповідно 5,98 
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м2/рослину за 30 діб та 2,43 г/м2 на добу. У зазначений період вегетації 

мінеральна система удобрення інтенсивніше впливала на фотосинтетичну 

продуктивність рослин порівняно з органо-мінеральною системою удобрення 

(табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Фотосинтетична продуктивність буряків цукрових (серпень-вересень) за 

різних систем удобрення, БЦДСС, 2017-2019 р., % 

 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Ф
о

н
  

(ф
ак

то
р

 Б
)  

Добрива 

(фактор В) 

 

Фотосинтетичний 

потенціал, 

м2/рослину за 30 

діб 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу,  

г/м2 на добу 

1 

З
л
у
к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль) 5,21 0,48 

2 N100Р100K100 7,20 0,68 

3 N100Р100K100 + МД 7,83 0,64 

4 N100Р100K100 + МД + РР  8,46 1,48 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  5,19 0,83 

6 N100Р100K100 7,35 1,74 

7 N100Р100K100 + МД 8,22 1,34 

8 N100Р100K100 + МД + РР 8,58 0,82 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  4,72 4,03 

10 N100Р100K100 6,14 5,38 

11 N100Р100K100 + МД 6,67 5,25 

12 N100Р100K100 + МД + РР  7,62 2,86 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  4,80 1,21 

14 N100Р100K100 5,98 2,43 

15 N100Р100K100 + МД 6,83 2,37 

16 N100Р100K100 + МД + РР 7,67 2,19 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Внесення позакоренево мікродобрива Максимус (бор) та поєднано з 

регулятором росту «Наномінераліс» незначно збільшило фотосинтетичний 

потенціал рослин – відповідно на 0,53 та 1,48 м2/рослину за 30 діб, при цьому 

чиста продуктивність фотосинтезу зменшилась на 0,13 та 2,52 г/м2 на добу. 

Позакореневе внесення зазначених хімічних засобів сприяло переважно 

наростанню листкової поверні, натомість ефективність роботи 

фотосинтетично апарату при цьому знижувалась. 



 

82 

 

У гібрида Злука чиста продуктивність фотосинтезу була найвищою за 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 – 1,74 г/м2 на добу. Додаткове 

внесення мікродобрива Максимус (бор) та поєднано з регулятором росту 

«Наномінераліс» знизило чисту продуктивність фотосинтезу – відповідно на 

0,40 та 0,92 г/м2 на добу. 

Отже, гібрид Ромул відзначався кращою фотосинтетичною активністю 

листкового апарату, ніж гібрид Злука. В період інтенсивного росту 

коренеплоду (серпень-вересень) найвищих показників чистої продуктивності 

фотосинтезу гібрид Ромул досягав за внесення N100Р100K100 – 5,38 г/м2 на добу 

з перевагою до контролю без добрива на 1,35 г/м2 на добу. 

Накопичення хлорофілу в листкових пластинках буряків цукрових 

залежало від способів застосування регулятора росту. За обробки насіння 

регулятором росту «Нано-Мінераліс» вміст хлорофілу в листкових пластинках 

гібрида Злука у липні становив 2,41%, серпні – 2,20%, вересні – 1,85%; гібрида 

Ромул – відповідно 2,70%, 2,30% та 1,96%, що перевищило контроль без 

регулятора росту за фазами росту і розвитку буряків цукрових у гібрида Злука 

на 1,7-6,7 відносних %, Ромул – на 2,7-4,7 відносних % (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за застосування 

регуляторів росту, БЦДСС, 2017-2019 р., % 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень  

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 2,26 2,00 1,76 

2 Обробка насіння РР 2,41 2,12 1,79 

3 Підживлення РР 2,45 2,20 1,85 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,55 2,28 1,90 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту (контроль) 2,58 2,22 1,91 

6 Обробка насіння РР 2,70 2,30 1,96 

7 Підживлення РР 2,73 2,40 2,00 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,82 2,52 2,09 
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Застосування регулятора росту у позакореневе підживлення 

інтенсивніше впливало на накопичення хлорофілу в листкових пластинках, 

ніж за обробки насіння. Так, за внесення регулятора росту «Нано-Мінераліс» 

у фазі змикання листків у рядках вміст хлорофілу в листкових пластинках у 

гібрида Злука у липні становив 2,45%, серпні – 2,20%, вересні – 1,85%; гібрида 

Ромул – відповідно 2,73%, 2,40% та 2,00%. Порівняно з оброблянням насіння 

регулятором росту вміст хлорофілу в листкових пластинках визначено 

незначно вищим на 0,03-0,10 абсолютних %. 

Найвищий вміст хлорофілу в листкових пластинках буряків цукрових 

спостерігали за дворазового внесення регулятора росту. Обробляння насіння 

регулятором росту «Нано-Мінераліс» та внесення його позакоренево у фазі 

змикання листків у рядках забезпечило вміст хлорофілу в листкових 

пластинках у гібрида Злука у липні 2,55%, серпні – 2,28%, вересні – 1,90%; 

гібрида Ромул – відповідно 2,82%, 2,52% та 2,09%. За внесення регулятора 

росту гібрид Ромул інтенсивніше накопичував хлорофіл в листкових 

пластинках порівняно з гібридом Злука з перевагою упродовж вегетації на 

0,19-0,27 абсолютних %. 

Ефективність роботи фотосинтетичного апарату у буряків цукрових 

залежала від способів внесення регулятора росту. За вирощування буряків 

цукрових на контролі без регулятора росту фотосинтетичний потенціал 

листкової поверхні за період серпень-вересень був найменшим: гібрида Злука 

– 6,21, Ромул – 5,75 м2/рослину за 30 діб, натомість чиста продуктивність 

фотосинтезу була найвищою – відповідно 2,06 та 2,84 г/м2 на добу (табл. 4.8). 

За обробляння насіння регулятором росту «Нано-Мінераліс» чиста 

продуктивність фотосинтезу зменшилась у гібрида Злука до 1,53, гібрида 

Ромул – до 1,80 г/м2 на добу. Зазначенні величини чистої продуктивності 

фотосинтезу були співставні позакореневемоу внесенню регулятора росту у 

фазі змикання листків у рядках. 
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Таблиця 4.8 

Фотосинтетична продуктивність буряків цукрових (серпень-вересень) за 

застосування регуляторів росту, БЦДСС, 2017-2019 р., % 

 

№ 

вар. 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Фотосинтетичн

ий потенціал, 

м2/рослину за 

30 діб 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу,  

г/м2 на добу 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 6,21 2,06 

2 Обробка насіння РР 8,93 1,53 

3 Підживлення РР 9,68 1,54 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 10,13 0,75 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту (контроль) 5,75 2,84 

6 Обробка насіння РР 7,79 1,80 

7 Підживлення РР 8,53 1,88 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 9,13 1,72 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

  

Дворазове застосування регулятора росту «Нано-Мінераліс» 

(обробляння насіння та позакоренево у фазі змикання листків у рядках) 

формувало найвищий фотосинтетичний потенціал листків – 9,13-10,13 

м2/рослину за 30 діб, натомість чиста продуктивність фотосинтезу була 

найнижчою – 0,75-1,72 г/м2 на добу.  

Отже, за вирощування гібрида Ромул накопичення хлорофілу у 

листкових пластинках упродовж вегетації було вищим, ніж за вирощування 

гібрида Злука на 0,14-0,38%. Максимального вмісту хлорофілу у листкових 

пластинках  досягали за застосування в посівах гібрида Ромул 5 т/га соломи + 

N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: у 

липні – 3,03%, серпні – 2,72%, вересні – 2,17%. Гібрид Ромул у період 

інтенсивного росту коренеплоду (серпень-вересень) мав значно вищу 

продуктивність фотосинтезу, ніж гібрид Злука з максимальним значенням 

показника за внесення N100Р100K100 – 5,38 г/м2 на добу з перевагою до контролю 

без добрива на 1,35 г/м2 на добу. Застосування в посівах буряків цукрових 

мікродобрива Максимус (бор) та регулятора росту «Наномінераліс» сприяло 
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синтезу хлорофілу у листках, підвищило фотосинтетичний потенціал, 

натомість чиста продуктивність фотосинтезу при цьому знижувалась. 

4.4 Динамка накопичення сухої речовини в органах рослин буряків 

цукрових 

Буряки цукрові за сприятливих умов вирощування можуть давати 

врожайність коренеплодів понад 60 т/га, що дозволяє одержати близько 15 т/га 

сухої речовини [65]. Накопичується сухої речовини в рослинах є інтегральним 

показником протікання важливих фізіологічних процесів, як ріст і розвиток, 

фотосинтез, дихання та ін. [113]. 

Результати досліджень показали, що в середньому за 2017-2019 роки 

накопичення сухої речовини в рослинах залежало від вибору гібрида та 

системи удобрення. За вирощування гібрида Злука на контролі без добрив 

вміст сухої речовини в коренеплодах у липні становив 17,3%, серпні – 19,1%, 

вересні – 21,4%, в гичці – відповідно 12,8%, 14,6% та 15,7%. Гібрид Ромул 

інтенсивніше накопичував суху речовину: вміст сухої речовини в 

коренеплодах у липні становив 17,8%, серпні – 19,9%, вересні – 22,8%, в гичці 

– відповідно 13,2%, 15,0% та 16,2% (табл. 4.9).  

Накопичення сухої речовини в органах рослин буряків цукрових 

зростало за застосування мінеральних добрив. За дози добрив N100Р100K100 з 

осені під оранку вміст сухої речовини в коренеплодах гібрида Злука у липні 

становив 17,7%, серпні – 19,5%, вересні – 22,1%, в гичці – відповідно 13,1%, 

14,9% та 16,1%. У гібрида Ромул за внесення добрив темпи накопичення сухої 

речовини в органах рослин визначено вищими порівняно з гібридом Злука: 

вміст сухої речовини в коренеплодах у липні становив 18,1%, серпні – 20,2%, 

вересні – 23,5%, в гичці – відповідно 13,9%, 15,2% та 16,4%. 

На вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових позитивно 

впливало внесення у позакореневе підживлення мікродобрива та регулятора 

росту. За внесення N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту 

«Наномінераліс» вміст сухої речовини в коренеплодах гібрида Злука у липні 
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становив 18,2%, серпні – 20,1%, вересні – 22,6%, в гичці – відповідно 13,5%, 

15,3% та 16,4%. Гібрид Ромул за інтенсивної мінеральної системи удобрення 

переважав гібрид Злука за темпами накопичення сухої речовини: вміст сухої 

речовини в коренеплодах у липні становив 18,5%, серпні – 20,9%, вересні – 

24,0%, гичці – відповідно 14,7%, 15,5% та 17,1%. 

Таблиця 4.9 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2017-2019 р., % 

 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

 (
ф

ак
то

р
 А

) 

Ф
о

н
  

(ф
ак

то
р

 Б
)  

Добрива 

(фактор В) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  17,3 19,1 21,4 12,8 14,6 15,7 

2 N100Р100K100 17,7 19,5 22,1 13,1 14,9 16,1 

3 N100Р100K100 + МД 18,0 20,0 22,4 13,4 15,1 16,2 

4 N100Р100K100 + МД + РР  18,2 20,1 22,6 13,5 15,3 16,4 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  17,3 19,0 21,8 12,8 14,6 15,9 

6 N100Р100K100 17,9 19,8 22,2 13,4 14,8 16,3 

7 N100Р100K100 + МД 18,2 20,2 22,7 13,7 15,2 16,5 

8 N100Р100K100 + МД + РР 18,4 20,4 22,9 13,9 15,4 16,7 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  17,8 19,9 22,8 13,2 15,0 16,2 

10 N100Р100K100 18,1 20,2 23,5 13,9 15,2 16,4 

11 N100Р100K100 + МД 18,4 20,6 23,8 14,2 15,5 17,0 

12 N100Р100K100 + МД + РР  18,5 20,9 24,0 14,7 15,5 17,1 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  17,9 20,2 23,2 13,3 15,0 16,3 

14 N100Р100K100 18,3 20,5 23,8 13,8 15,5 16,8 

15 N100Р100K100 + МД 18,6 21,2 24,0 14,1 15,6 17,2 

16 N100Р100K100 + МД + РР 18,7 21,4 24,2 14,2 15,7 17,4 

 

НІР05 
гібриди 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 

фон органічних добрив 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

система удобрення 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 

загальна 0,9 1,2 1,3 0,7 0,9 0,9 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

На накопичення сухої речовини рослинами буряків цукрових позитивно 

впливали альтернативні органо-мінеральні системи удобрення. За внесення 5 

т/га соломи + N50 вміст сухої речовини був вищим у гібрида Ромул порівняно 

з гібридом Злука і становив в коренеплодах у липні 17,9%, серпні – 20,2%, 
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вересні – 23,2%, в гичці – відповідно 13,3%, 15,0% та 16,3%. При цьому 

коренеплоди містили сухої речовини на 4,6-6,9% більше, ніж гичка і ця різниця 

зростала від середини до завершення вегетації.  

За внесення N100Р100K100 на фоні альтернативного органічного удобрення 

(5 т/га соломи + N50) накопичення сухої речовини в органах рослин буряків 

цукрових зростало.  У гібрида Злука порівняно з органічним фоном вміст сухої 

речовини у коренеплодах у липні підвищився на 0,6%, серпні – на 0,8%, 

вересні – на 0,4%, гичці – відповідно на 0,6%, 0,2% та 0,4%. При цьому гібрид 

Ромул зберігав вищі темпи накопичення сухої речовини порівняно з гібридом 

Злука: вміст сухої речовини в коренеплодах у липні становив 18,3%, серпні – 

20,5%, вересні – 23,8%, гичці – відповідно 13,8%, 15,5% та 16,8%. Перевага до 

гібрида Злука за вмістом сухої речовини в коренеплодах становила 0,7-1,6%, 

гичці – 0,4-0,7%. 

Найвищий вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових упродовж 

вегетації досягали за вирощування гібрида Ромул і внесення 5 т/га соломи + 

N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: вміст 

сухої речовини в коренеплодах у липні становив 18,7%, серпні – 21,4%, 

вересні – 24,2%, в гичці – відповідно 14,2%, 15,7% та 17,4%. 

Отже, вирощування гібрида Ромул і застосування органо-мінеральної 

системи удобрення з внесенням позакоренево мікродобрива і регулятора росту 

забезпечило найкращу динаміку накопичення сухої речовини в органах 

рослин буряків цукрових упродовж періоду вегетації. 

Посилення темпів накопичення сухої речовини рослинами буряків 

цукрових спостерігали за оптимізації способів застосування регулятора росту. 

За обробки насіння регулятором росту «Нано-Мінераліс» вміст сухої речовини 

в коренеплодах гібрида Злука у липні становив 17,6%, серпні – 19,3%, вересні 

– 21,9%, гичці – відповідно 13,3%, 15,1% та 16,1%. Гібрид Ромул краще 

реагував на обробку насіння регулятором росту і відзначався вищим вмістом 

сухої речовини: вміст сухої речовини в коренеплодах у липні становив 18,1%, 
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серпні – 20,1%, вересні – 22,8%, гичці – відповідно 13,8%, 15,3% та 16,5%. 

(табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за застосування 

регуляторів росту, БЦДСС, 2017-2019 р., % 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
17,4 19,1 21,6 13,2 14,9 15,9 

2 Обробка насіння РР 17,6 19,3 21,9 13,3 15,1 16,1 

3 Підживлення РР 17,6 19,3 22,0 13,5 15,1 16,2 

4 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
17,9 19,5 22,2 13,6 15,4 16,3 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
17,8 19,9 22,7 13,9 15,0 16,2 

6 Обробка насіння РР 18,1 20,1 22,8 13,8 15,3 16,5 

7 Підживлення РР 18,1 20,1 23,1 14,2 15,5 16,7 

8 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
18,4 20,2 23,2 14,4 15,7 16,8 

 

НІР05 
гібриди 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 

регулятор росту 0,6 0,7 0,7 0,4 0,6 0,7 

загальна 0,9 1,1 1,2 0,7 0,8 1,0 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Застосування регулятора росту у позакореневе підживлення у фазі 

змикання листків у рядках співставно впливало на накопичення сухої 

речовини в органах рослин буряків цукрових порівняно з обробкою ним 

насіння. За вирощування гібрида Ромул накопичення сухої речовини 

протікало інтенсивніше порівняно з гібридом Злука. Так, вміст сухої речовини 

в коренеплодах гібрида Ромул у липні становив 18,1%, серпні – 20,1%, вересні 

– 23,1%, гичці – відповідно 14,2%, 15,5% та 16,7%. 

Отже, найвищі темпи накопичення сухої речовини в рослинах буряків 

цукрових спостерігали за вирощування гібрида Ромул і внесення 5 т/га соломи 
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+ N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: 

вміст сухої речовини в коренеплодах у липні – 18,7%, серпні – 21,4%, вересні 

– 24,2%, гичці – відповідно 14,2%, 15,7% та 17,4%. Для посилення темпів 

синтезу органічної речовини органами рослин буряків цукрових доцільно 

проводити дві обробки регулятором росту «Наномінераліс» – обробляти 

насіння та вносити позакоренево у фазі змикання листків у рядку.  

 

 Висновки до розділу 4 

 

1. Вирощування гібрида Ромул і застосування 5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» забезпечило 

максимальні темпи росту і розвитку біологічної маси рослин буряків 

цукрових: маса одного коренеплоду у серпні – 607, вересні – 660, листків – 

відповідно 343 та 235 г/рослину. Гібрид Ромул на кінець вегетації мав вагу 

коренеплоду на 45 г вищу, ніж гібрид Злука. Для посилення темпів росту і 

розвитку буряків цукрових доцільно проводити дві обробки регулятором 

росту «Наномінераліс» – обробляти насіння та вносити позакоренево у фазі 

змикання листків у рядку.  

2. Площа листкової упродовж вегетації у гібрида Злука була більшою, 

ніж у гібрида Ромул на 7,6-15,4%, однак темпи усихання листків від фази 

максимального розвитку до збирання врожаю вищими визначено у гібрида 

Ромул. Найбільшу площу листкової поверхні в обох гібридів отримали за 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту 

«Наномінераліс», яка на завершення вегетації у гібрида Злука становила 2323, 

гібрида Ромул – 2017 см2/рослину. Дворазове внесення регулятора росту 

«Наномінераліс» (обробка насіння і позакоренево у фазі змикання листків у 

рядах) збільшувало площу листків у обох гібридів. 

3. Гібрид Ромул відзначався вищим вмістом хлорофілу у листкових 

пластинках упродовж вегетації порівняно з гібридом Злука на 0,14-0,38%. 

Максимального вмісту хлорофілу у листкових пластинках досягали за 
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застосування в посівах гібрида Ромул 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: у липні – 3,03%, серпні – 

2,72%, вересні – 2,17%. Для посилення темпів синтезу хлорофілу у листкових 

пластинках доцільно проводити дві обробки регулятором росту 

«Наномінераліс».  

4. В період інтенсивного росту коренеплоду (серпень-вересень) 

найвищих показників чистої продуктивності фотосинтезу досягали за 

вирощування гібрида Ромул та внесення N100Р100K100 – 5,38 г/м2 на добу з 

перевагою до контролю без добрива на 1,35 г/м2 на добу. Застосування в 

посівах буряків цукрових мікродобрива Максимус (бор) та регулятора росту 

«Наномінераліс» підвищило фотосинтетичний потенціал рослин, натомість 

чиста продуктивність фотосинтезу при цьому знижувалась. 

5. Найвищі темпи накопичення сухої речовини в рослинах буряків 

цукрових спостерігали за вирощування гібрида Ромул і внесення 5 т/га соломи 

+ N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: 

вміст сухої речовини в коренеплодах у липні – 18,7%, серпні – 21,4%, вересні 

– 24,2%, гичці – відповідно 14,2%, 15,7% та 17,4%. Дворазове внесення 

регулятора росту «Наномінераліс» посилювало накопичення сухої речовини в 

органах рослин буряків цукрових. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [71]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВРОЖАЙНІСТЬ І ТЕХНОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ КОРНЕПЛОДІВ 

БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 

 

5.1 Урожайність і цукристість коренеплодів 

 

Отримання високих врожаїв буряків цукрових на думку А.С. Заришняка, 

Я.П. Цвея, Іваніни В.В. [63], В.М. Польового [119], Я.П. Цвея, Н.К. 

Шиманської [167] лежить у площині, коли поєднують посів гібридами з 

високим генетичним потенціалом продуктивності та застосовують органо-

мінеральну систему удобрення, яка за нинішніх економічних реалій має 

основуватись на широкому використанні на добриво побічної продукції 

сільськогосподарських культур. 

Дослідження Я.П. Цвея [165] свідчать, що заробляння на добриво 

соломи пшениці озимої збагачує ґрунт органічною речовиною та елементами 

живлення, покращує його фізико-хімічні характеристики та структуру, 

створюючи сприятливі умови для мінерального живлення буряків цукрових. 

На думку А.С. Заришняка [60], Н.А. Харченка [154] сучасні технології 

вирощування буряків цукрових окрім створення міцної технологічної основи 

для реалізації генетичного потенціалу рослин буряків цукрових мають 

включати до системи удобрення засоби інтенсифікації, якими є мікродобрива 

та регулятори росту рослин. 

Результати досліджень, які проводились упродовж 2017-2019 років в 

умовах тимчасових польових дослідів на чорноземі вилугуваному середньо 

суглинковому Білоцерківської ДСС показали, що вибір гібриду, застосування 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення та проведення 

позакореневих підживлень мікродобривами та регуляторами росту є 

ефективними технологічними засобами підвищення продуктивності буряків 

цукрових. 

За вирощування вітчизняних гібридів Злука та Ромул на чорноземі 

вилугуваному без застосування добрив врожайністю коренеплодів в 
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середньому за 2017-2019 роки становила 31,4 та 38,3 т/га, відповідно. Гібрид 

Ромул був краще адаптований до умов вирощування і на природному фоні 

родючості ґрунту забезпечив більшу врожайність коренеплодів порівняно з 

гібридом Злука на 6,9 т/га (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Урожайність коренеплодів буряків за різних систем удобрення, БЦДСС, 

т/га 

№ вар. 

Г
іб

р
и

д
  

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

 

Добрива 

(фактор В) 

 

Рік Середнє за 

2017-2019 

рр. 2017 2018 2019 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 27,8 32,5 33,9 31,4 

2 N100Р100K100 46,7 59,9 44,7 50,4 

3 N100Р100K100 + М 49,4 60,6 47,3 52,4 

4 N100Р100K100 + М + РР 51,2 62,2 49,0 54,1 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 29,2 36,7 39,8 35,2 

6 N100Р100K100 49,0 68,4 51,7 56,4 

7 N100Р100K100 + М 51,0 69,6 54,1 58,2 

8 N100Р100K100 + М + РР 54,4 71,2 57,2 60,9 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 35,4 37,3 42,3 38,3 

10 N100Р100K100 52,4 66,8 56,4 58,5 

11 N100Р100K100 + М 60,1 69,1 57,2 62,1 

12 N100Р100K100 + М + РР 60,9 71,1 60,0 64,0 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 37,5 41,0 53,0 43,8 

14 N100Р100K100 56,8 70,5 55,5 60,9 

15 N100Р100K100 + М 59,4 72,7 58,4 63,5 

16 N100Р100K100 + М + РР 61,2 74,3 59,3 64,9 

 

НІР0.05 

гібриди 1,1 0,9 0,8 0,8 

фон органічних добрив 0,5 0,4 0,3 0,4 

система удобрення 1,6 2,1 1,7 1,6 

загальна 2,9 3,5 3,1 3,0 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Обидва гібриди добре відгукувались на внесення добрив. За 

вирощування гібридів буряків цукрових на органічному фоні удобрення (5 т/га 
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соломи + N50) врожайність коренеплодів гібрида Ромул порівняно з контролем 

без добрив підвищилась на 5,5 т/га, Злука – на 3,8 т/га за абсолютних 

показників – відповідно 43,8 та 35,2 т/га. Гібрид Ромул краще відгукувався на 

альтернативне органічне добриво порівняно з гібридом Злука. Врожайність 

коренеплодів у гібрида Ромул за альтернативного органічного удобрення була 

вищою на 8,6 т/га. 

Ефективним заходом підвищення врожайності буряків цукрових 

визначено застосування мінеральних добрив. За внесення дози N100Р100K100 з 

осені під оранку врожайність коренеплодів гібрида Ромул становила 58,5 т/га; 

гібрида Злука –50,4 т/га, що порівняно з контролем без добрив визначено 

вищим – відповідно на 20,2 та 19,0 т/га. Гібриди значно краще відгукувались 

на внесення мінеральних добрив порівняно з альтернативним органічним 

фоном удобрення. Мінеральні добрива забезпечили прибавку врожайності 

коренеплодів у 3,7-5,0 разів вищу, ніж внесення 5 т/га соломи поєднано з 

компенсаційною дозою азоту. Вирощування гібрида Ромул на мінеральному 

фоні удобрення визначено значно продуктивнішим порівняно з гібридом 

Злука. 

Досить ефективним в посівах буряків цукрових в середньому за 2017-

2019 роки визначено внесення мінеральних добрив поєднано з 

альтернативним органічним фоном удобрення. За застосування 5 т/га соломи 

+ N50 + N100Р100K100 врожайність коренеплодів гібрида Ромул становила 60,9 

т/га; гібрида Злука – 56,4 т/га зі збільшенням до абсолютного контролю без 

добрив – відповідно на 22,6 та 25,0 т/га, до фону мінеральних добрив – на 2,4 

та 6,0 т/га. Темпи зростання врожайності за біологізації системи удобрення у 

гібрида Ромул дещо поступались гібриду Злука. Однак абсолютна його 

врожайність була на 7,8 т/га вищою порівняно з гібридом Злука, що досягалось 

переважно за рахунок значно вищого генетичного потенціалу продуктивності. 

Підвищенню врожайності буряків цукрових за мінерального і 

альтернативного органо-мінерального фонів удобрення сприяло внесення у 

позакореневе підживлення мікродобрива Максимус (бор). За проведення двох 
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позакореневих підживлень мікродобривом Максимус у фазі змикання листків 

у рядку та міжряддях на фоні внесення N100Р100K100 врожайність коренеплодів 

у гібрида Ромул становила 62,1 т/га, гібрида Злука – 52,4; на фоні  5 т/га соломи 

+ N50 + N100Р100K100 – відповідно 63,5 та 58,2 т/га. За рахунок мікродобрива 

Максимус (бор) врожайність коренеплодів на мінеральному фоні удобрення 

підвищилась на 2,0-3,6 т/га, альтернативному органо-мінеральному – на 1,8-

2,6 т/га. При цьому врожайність гібрида Ромул залишалась значно вищою 

порівняно з гібридом Злука. Перевищення врожайності у гібрида Ромул за 

мінерального фону удобрення – 9,7 т/га, альтернативного органо-мінерального 

– 5,3 т/га. 

Найвищих показників урожайності буряків цукрових в середньому за 

2017-2019 роки було досягнуто за внесення у позакореневе підживлення 

мікродобрива Максимус (бор) та регулятора росту «Наномінераліс» на фоні 

альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. Так, за внесення 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус + «Наномінераліс» врожайність 

коренеплодів у гібрида Ромул становила 64,9 т/га, Злука – 60,0 т/га зі 

збільшенням до абсолютного контролю без добрив – відповідно на 26,6 та 29,5 

т/га. Вирощування гібрида Ромул за врожайністю коренеплодів перевищило 

гібрид Злука на 4,9 т/га. 

Продуктивність гібридів буряків цукрових та ефективність їх удобрення 

істотно залежали від погодних умов, які складались у роки проведення 

досліджень. Найвищої врожайності коренеплодів буряків цукрових було 

досягнуто у 2018 році, це був рік з теплим і помірно вологим вегетаційним 

періодом. За мінерального фону удобрення (N100Р100K100) врожайність 

коренеплодів гібрида Ромул становила 66,8 т/га, Злука – 59,9 т/га з перевагою 

до контролю без добрив – відповідно 29,5 та 27,4 т/га.  

Вирощування буряків цукрових на органо-мінеральному фоні 

удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100) у 2018 році відзначилось 

зростанням врожайності коренеплодів у гібрида Ромул до 70,5 т/га, Злука – 

68,4 т/га з перевагою до контролю без добрив – відповідно 33,2 та 35,9 т/га. 
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Проведення позакореневих підживлень мікродобривом і регулятором 

росту на органо-мінеральному фоні удобрення забезпечило максимальні 

показники врожайності коренеплодів у гібрида Ромул – 74,3 т/га, Злука – 71,2 

т/га. За рахунок позакореневих підживлень врожайність коренеплодів у 

гібрида Ромул підвищилась до основного фону удобрення – на 3,8, гібрида 

Злука – на 2,8 т/га. 

У 2017 та 2019 роках гібриди буряків цукрових співставно відгукувались 

на застосування добрив. За мінерального фону удобрення (N100Р100K100) 

врожайність коренеплодів гібрида Ромул у 2017 році становила 52,4 т/га, 2019 

році – 56,4, гібрида Злука – відповідно 46,7 та 44,7 т/га. Застосування 

мінеральних добрив підвищила врожайність коренеплодів до контролю у 2017 

на 17,0-18,9 т/га, у 2019 році – на  10,8-14,1 т/га.  

Застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення (5 

т/га соломи + N50 + N100Р100K100) підвищило врожайність коренеплодів у 

посушливому 2017 році у гібрида Ромул до 56,8 т/га, гібрида Злука – до 49,0. 

За рахунок органічного фону врожайність коренеплодів зросла до 

мінерального фону удобрення – відповідно 4,4 та 2,3 т/га. У 2019 році, коли 

погодні умови наближались до середніх багаторічних показників,  за рахунок 

органічного фону врожайність коренеплодів до мінерального фону удобрення 

зросла лише у гібрида Злука – на 7,0 т/га, у гібрида Ромул вплив органічних 

добрив не проявився. 

Проведення позакореневих підживлень мікродобривом і регулятором 

росту на органо-мінеральному фоні удобрення в умовах посушливого  2017 

року забезпечило врожайність коренеплодів у гібрида Ромул – 61,2 т/га, Злука 

– 54,4 т/га; у звичайному 2019 році – відповідно 59,3 та 57,2 т/га. За рахунок 

позакореневих підживлень врожайність коренеплодів у гібрида Ромул 

підвищилась до основного фону удобрення у 2017 році – на 4,4, у 2019 році – 

на 3,8 т/га; гібрида Злука – відповідно на 5,4 та 5,5 т/га. Гібрид Злука краще 

реагував на позакореневе внесення мікродобрив і регулятора росту як у 

посушливому, так звичайному за погодними умовами році досліджень. 
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Отже, отримання високих і стабільних врожаїв буряків цукрових можна 

досягти шляхом сівби найбільш адаптованим до умов вирощування гібридом 

та застосування органо-мінеральної системи удобрення доповненої внесенням 

позакоренево мікродобрива і регулятора росту. В середньому за 2017-2019 

роки найвищої врожайності коренеплодів досягнуто за вирощування гібрида 

Ромул та внесення  5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + мікродобриво + 

регулятор росту – 64,9 т/га з перевищенням до абсолютного контролю без 

добрив на 26,6 т/га. При цьому мінеральний фон удобрення підвищив 

врожайність – на 20,2, органо-мінеральний – на 22,6, позакореневі 

підживлення – на 4,0 т/га. 

Важливим елементом в технології вирощування буряків цукрових є 

підготовка насіння шляхом обробляння регулятором росту. Результати 

досліджень 2017-2019 років показали, що за сівби необробленим насінням 

врожайність коренеплодів у гібрида Ромул становила 54,5 т/га, гібрида Злука 

– 50,2 т/га (табл. 5.2). 

Обробляння насіння регулятором росту «Наномінераліс» сприяло 

інтенсивнішому росту і розвитку рослин буряків цукрових і супроводжувалось 

збільшенням врожайності коренеплодів порівняно з контролем без регулятора 

росту у гібрида Ромул – на 3,9 т/га, гібрида Злука – на 2,8 т/га за абсолютної 

врожайності – відповідно 58,4 та 53,0 т/га. 

Застосування регуляторів у позакореневе підживлення буряків цукрових 

у фазі змикання листків у рядку визначено незначно ефективнішим порівняно 

з оброблянням регулятором росту насіння. Так, за внесення позакоренево 

регулятора росту «Наномінераліс» врожайність коренеплодів гібрида Ромул 

становила 60,0 т/га, гібрида Злука – 54,8 т/га зі зростанням до контролю без 

регулятора росту – відповідно на 5,5 та 4,6 т/га.  

Найвищої врожайності буряків цукрових досягали за вирощування 

гібрида Ромул і дворазового застосування регулятора росту – обробляння 

насіння та позакореневого внесення у фазі змикання листків у рядках. 

Врожайність коренеплодів буряків цукрових за дворазового внесення 
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регулятора росту у гібрида Ромул становила 62,7 т/га, гібрида Злука – 56,2 т/га 

з перевищенням до контролю без регуляторів росту – відповідно на 8,2 та 6,0 

т/га.  

Таблиця 5.2  

Урожайність коренеплодів буряків цукрових за застосування 

регуляторів росту, БЦДСС, т/га 

 

№ 

вар. 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Регулятор росту 

(фактор Б) 

Рік 
Середнє за 

2017-2019 рр. 
2017 2018 2019 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
45,9 59,1 45,5 50,2 

2 Обробка насіння РР 47,9 62,1 49,1 53,0 

3 Підживлення РР 49,6 63,9 50,8 54,8 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
51,8 65,3 51,4 56,2 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
48,9 68,5 46,0 54,5 

6 Обробка насіння РР 52,3 70,4 52,5 58,4 

7 Підживлення РР 52,9 71,0 56,2 60,0 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
54,8 73,2 60,0 62,7 

НІР0.05 

гібриди 1,5 2,0 1,8 1,8 

регулятор росту 1,4 1,6 1,4 1,5 

загальна 3,0 3,4 3,0 3,1 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Гібриди по різному реагували на внесення регулятора росту у роки 

досліджень. Найбільшої прибавки врожаю від застосування регулятора росту 

було отримано у 2019 році за вирощування гібрида Ромул: від обробки насіння 

– 6,5 т/га, позакореневого підживлення – 10,2 т/га, поєднано обробки насіння і 

позакореневого внесення – 14,0 т/га. За вирощування гібрида Злука прибавки 

врожаю становили – відповідно 3,6, 5,3 та 5,9 т/га. Цей рік відзначався 

наближеними до багаторічних показників умовами зволоження та 

температурного режиму упродовж вегетації. 
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У найтеплішому 2018 році регулятори росту значніше підвищили 

врожайність коренеплодів у гібрида Злука: від обробки насіння – 3,0 т/га, 

позакореневого підживлення – 4,8 т/га, поєднано обробки насіння і 

позакореневого внесення – 6,2 т/га. За вирощування гібрида Ромул прибавки 

врожаю становили – відповідно 1,9, 2,5 та 4,7 т/га. 

У посушливому 2017 році вплив регулятора росту на врожайність 

коренеплодів обох гібридів була співставною: підвищення врожайності від 

обробки насіння – 2,0-3,4 т/га, позакореневого підживлення – 3,7-4,0 т/га, 

поєднано обробки насіння і позакореневого внесення – 5,9 т/га. 

Важливим показником, що впливає на продуктивність буряків цукрових 

є цукристість коренеплодів. В середньому за 2017-2019 роки вирощування 

вітчизняних гібридів Ромул та Злука без застосування добрив 

супроводжувалось найвищими показниками цукристості коренеплодів – 

відповідно 16,9% та 16,2%. При цьому гібрид Ромул відзначався кращою 

генетичною спроможністю синтезувати і накопичувати цукри в коренеплодах 

порівняно з гібридом Злука. Вміст цукрів в коренеплодах гібрида Ромул 

визначено вищим на 0,7% (табл. 5.3). 

За вирощування гібридів буряків цукрових на органічному фоні 

удобрення (5 т/га соломи + N50) цукристість коренеплодів у гібрида Ромул 

підвищилась істотно порівняно з контролем без добрив – на 0,4%, гібрида 

Злука – незначно на 0,1%, що вказує лише на тенденцію зростання за 

абсолютних показників – відповідно 17,3% та 16,3%. Гібрид Ромул на 

органічному фоні удобрення значно інтенсивніше накопичував цукри в 

коренеплодах, ніж гібрид Злука. Вміст цукрів в коренеплодах гібрида Ромул 

був вищим на 1,0%. 

Застосування мінеральних добрив в дозі N100Р100K100 супроводжувалось 

зменшенням цукристості коренеплодів в обох гібридів буряків цукрових 

порівняно з контролем без добрив – на 0,2-0,3%, за абсолютного вмісту цукру 

в коренеплодах гібрида Ромул – 16,7%, Злука – 15,9%. Гібрид Ромул на 
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мінеральному фоні удобрення мав вищий вміст цукрів у коренеплодах 

порівняно з гібридом Злука – на 0,8%. 

Таблиця 5.3 

Цукристість коренеплодів буряків за різних систем удобрення, БЦДСС, 

% 

№  

вар. 

Г
іб

р
и

д
  

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 
 

Добрива 

(фактор В) 

 

Рік Середнє за 

2017-2019 

рр. 2017 2018 2019 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 16,4 14,7 17,5 16,2 

2 N100Р100K100 15,9 14,5 17,4 15,9 

3 N100Р100K100 + М 15,8 14,4 17,2 15,8 

4 N100Р100K100 + М + РР 15,8 14,3 17,1 15,7 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 16,1 14,9 17,9 16,3 

6 N100Р100K100 15,9 14,7 17,5 16,0 

7 N100Р100K100 + М 15,9 14,7 17,4 16,0 

8 N100Р100K100 + М + РР 15,7 14,5 17,2 15,8 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 17,1 15,2 18,5 16,9 

10 N100Р100K100 17,0 14,9 18,2 16,7 

11 N100Р100K100 + М 17,0 14,9 17,8 16,6 

12 N100Р100K100 + М + РР 16,9 14,8 17,5 16,4 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 17,6 15,7 18,5 17,3 

14 N100Р100K100 17,3 15,0 18,3 16,9 

15 N100Р100K100 + М 17,5 15,2 18,4 17,0 

16 N100Р100K100 + М + РР 16,9 14,9 18,1 16,6 

 

НІР0.05 

гібриди 0,3 0,2 0,4 0,3 

фон органічних добрив 0,2 0,1 0,2 0,2 

система удобрення 0,5 0,4 0,7 0,6 

загальна 0,9 0,7 1,1 1,0 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку 

 

Інтенсифікація системи удобрення шляхом поєднаного внесення 

мінеральних та соломи пшениці озимої (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100) 

неоднозначно позначилась на показниках цукристості коренеплодів 

вирощуваних гібридів. У гібрида Ромул за органо-мінерального удобрення 
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цукристість коренеплодів була на рівні абсолютного контролю без добрив – 

16,9%; у гібрида Злука – незначно зменшилась на 0,2% за абсолютного вмісту 

16,0%. За застосування органо-мінеральної системи удобрення гібрид Ромул 

за синтезом і накопиченням цукрів у коренеплодах зберігав значну перевагу 

порівняно з гібридом Злука, з перевищенням вмісту цукру – на 0,9%. 

Внесення позакоренево мікродобрива Максимус (бор) на фоні 

мінеральної та альтернативної органо-мінеральної систем удобрення 

супроводжувалось переважно стабілізацією вмісту цукру в коренеплодах на 

рівні зазначених фонів удобрення. При цьому гібрид Ромул зберігав істотну 

перевагу за вмістом цукрів в коренеплодах порівняно з гібридом Злука. За 

мінерального фону удобрення вміст цукрів в коренеплодах у гібрида Ромул 

визначено вищим на – 0,8%, органо-мінерального – на 0,9% за абсолютного 

вмісту – відповідно 16,6% та 16,9%. Вирощування гібрида Ромул на 

альтернативному органо-мінеральному фоні удобрення з внесенням 

позакоренево мікродобрива Максимус (бор) супроводжувалось  цукристістю 

коренеплодів на 0,3% вищою, ніж за мінерального фону удобрення.  

Поєднане внесення органічних та мінеральних добрив, мікродобрива 

Максимус (бор) та регулятора росту «Наномінераліс» на фоні максимальної 

врожайності коренеплодів супроводжувалось найнижчим рівнем їх 

цукристості. Додавання до складу системи удобрення регулятора росту 

«Наномінераліс» позитивно впливало на врожайність коренеплодів 

понижуючи при цьому їх цукристість. За внесення 5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 + Максимус + «Наномінераліс» цукристість коренеплодів у 

гібрида Ромул становила 16,6%, Злука – 15,8%. Гібрид Ромул на фоні 

інтенсивної та збалансованої за елементами живлення системи удобрення мав 

перевагу над гібридом Злука за вмістом цукру в коренеплодах – на 0,8%. 

Показник цукристості коренеплодів значно залежав від погодних умов 

вирощування в роки досліджень. Найвищий вміст цукру в коренеплодах 

буряків цукрових спостерігали у 2019 році, який відзначався посушливими 

умовами в кінці вегетаційного періоду. На природному фоні родючості 
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цукристість коренеплодів гібрида Ромул у 2019 році становила 18,5%, Злука – 

17,5%. Підвищенню цукристості у гібрида Злука сприяло внесення органічних 

добрив. На фоні внесення 5 т/га соломи + N50 цукристість коренеплодів гібрида 

злука становила 17,9% зі зростанням до контролю без добрив на 0,4%. У 

гібрида Ромул за органічного фону удобрення цукристість стабілізувалась на 

рівні контролю де добрива не вносили. Застосування мінеральних добрив, 

мікродобрива та регулятора росту в умовах року супроводжувалось 

зниженням цукристості на 0,2-0,4%, при цьому гібрид Ромул зберігав вищу 

цукристість коренеплодів порівняно з гібридом Злука – на 0,8-0,9%. 

Високу цукристість коренеплодів отримали в умовах посушливого 2017 

року. На контролі без добрив цукристість коренеплодів гібрида Ромул 

становила 17,1%, Злука – 16,4%. Застосування мінеральних добрив, 

мікродобрива та регулятора росту на органічному фоні вирощування в умовах 

2017 року знизило цукристість коренеплодів порівняно з органічним фоном у 

гібрида Ромул на 0,3-0,7%, Злука – на 0,2-0,4%. 

В умовах надмірно теплого з наближеною до середнього багаторічного 

показника кількістю опадів цукристість коренеплодів була найнижчою за роки 

досліджень за показника на контролі без добрив у гібрида Ромул – 15,3%, 

Злука – 14,7%. За органо-мінерального фону вирощування з внесенням 

позакоренево мікродобрива і регулятора росту вміст цукрів у коренеплодах 

зменшився у гібрида Ромул – до 14,9%, Злука – 14,5%. При цьому гібрид 

Ромул зберігав перевагу щодо вмісту цукрів у коренеплодах 0,4%. 

Отже, отримання високої цукристості коренеплодів переважно залежало 

від вибору гібрида та погодних умов, які складались в роки дослідження. 

Застосування добрив і проведення позакореневих підживлень мікродобривом 

та регулятором росту в усі роки знижувало порівняно з контролем без добрив  

вміст цукру в коренеплодах на 0,2-0,7% з максимальним зниженням за 

застосування поєднано органо-мінеральних добрив, мікродобрива Максимус 

та регулятора росту «Наномінераліс». Цукристість коренеплодів у гібрида 

Ромул на фоні удобрення була на 0,7-1,0% вищою, ніж у гібрида Злука, що 
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вказує на значні його переваги. Максимальному накопиченню цукрів у гібрида 

Ромул сприяли погодні умови 2019 року, коли в осінній період спостерігався 

різкий дефіцит опадів: на контролі без добрив – 18,5%, за інтенсивної органо-

мінеральної системи удобрення – 18,1%.  

Цукристість коренеплодів буряків цукрових залежала від способів 

застосування регулятора росту. В середньому за 2017-2019 роки за сівби 

необробленим насінням цукристість коренеплодів у гібрида Ромул становила 

16,7%, гібрида Злука – 16,2% (табл. 5.4). 

Таблиця  5.4 

Цукристість коренеплодів буряків цукрових за застосування регуляторів 

росту, БЦДСС, %  

 

№ 

вар. 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

(фактор Б) 

Рік 
Середнє за 

2017-2019 рр. 
2017 2018 2019 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
15,5 14,6 18,6 16,2 

2 Обробка насіння РР 15,3 14,4 18,2 16,0 

3 Підживлення РР 14,8 14,3 18,1 15,7 

4 
Обробка насіння РР 

+ підживлення РР 
14,6 14,3 17,4 15,4 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
16,3 14,9 18,8 16,7 

6 Обробка насіння РР 15,9 14,8 18,6 16,4 

7 Підживлення РР 15,8 14,8 18,2 16,3 

8 
Обробка насіння РР 

+ підживлення РР 
15,6 14,7 17,5 15,9 

НІР0.05 

гібриди 0,3 0,3 0,4 0,4 

регулятор росту 0,5 0,4 0,6 0,6 

загальна 0,8 0,8 1,0 0,9 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Обробляння насіння регулятором росту «Наномінераліс» зменшило 

цукристість коренеплодів порівняно з контролем без регулятора росту у 

гібрида Ромул – на 0,3%, гібрида Злука – на 0,2% за абсолютних показників – 

відповідно 16,4% та 16,0%. 
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Застосування регулятора росту у позакореневе підживлення буряків 

цукрових істотніше понизило цукристість коренеплодів порівняно з 

контролем без регулятора росту: у гібрида Ромул – на 0,4%, гібрида Злука – на 

0,5% за абсолютних показників – відповідно 16,3% та 15,7%. 

Найнижчу цукристість коренеплодів спостерігали за дворазового 

застосування регуляторів росту – обробляння насіння та позакоренево у фазі 

змикання листків у рядках. Цукристість коренеплодів буряків цукрових у 

гібрида Ромул становила 15,9%, гібрида Злука – 15,4% зі зменшенням до 

контролю без регулятора росту в обох гібридів на 0,8%. При цьому гібрид 

Ромул мав цукристість коренеплодів на 0,5% вищу, ніж гібрид Злука. 

В умовах 2019 року цукристість коренеплодів була найвищою: на 

контролі без регулятора росту у гібрида Ромул – 18,8%, гібрида Злука – 18,6%; 

за дворазового внесення регулятора росту – відповідно 17,5% та 17,4%. 

У 2017 році цукристість коренеплодів на контролі без регулятора росту 

у гібрида Ромул становила 16,3%, гібрида Злука – 15,5%; за дворазового 

внесення регулятора росту – відповідно 15,6% та 14,6%. 

У 2018 році на контролі без регулятора росту цукристість коренеплодів 

у гібрида Ромул становила 14,9%, гібрида Злука – 14,6%; за дворазового 

внесення регулятора росту – відповідно 14,7% та 14,3%. 

В роки дослідження регулятор росту знизив цукристість коренеплодів 

порівняно з контролем без регулятора росту на 0,2-0,3%  у посушливому 2017 

році та на 0,7-1,3% у більш вологи 2018 та 2019 роки.   

 Найбільш повно ефективність агрохімічних заходів у посівах буряків 

цукрових відображає показник збору цукру. Він уособлює інтегральне 

поєднання показників врожайності та цукристості коренеплодів. В середньому 

за 2017-2019 роки за вирощування гібрида Ромул без внесення добрив збір 

цукру становив 6,52 т/га, гібрида Злука – 5,09 т/га. Генетичний потенціал 

продуктивності у гібрида Ромул за збором цукру був вищим за вирощування 

на природному фоні родючості на 1,43 т/га (табл. 5.5). 

 



 

104 

 

Таблиця 5.5 

Збір цукру за різних систем удобрення, БЦДСС, т/га  

№  

вар. 
Г

іб
р
и

д
  

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

 

Добрива 

(фактор В) 

 

Рік Середнє за 

2017-2019 

рр. 2017 2018 2019 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,56 4,78 5,94 5,09 

2 N100Р100K100 7,42 8,69 7,78 7,96 

3 N100Р100K100 + М 7,81 8,73 8,14 8,23 

4 N100Р100K100 + М + РР 8,09 8,89 8,38 8,45 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 4,71 5,46 7,12 5,76 

6 N100Р100K100 7,79 10,06 9,06 8,97 

7 N100Р100K100 + М 8,11 10,23 9,41 9,25 

8 N100Р100K100 + М + РР 8,54 10,32 9,84 9,57 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 6,05 5,67 7,83 6,52 

10 N100Р100K100 8,91 9,95 10,27 9,71 

11 N100Р100K100 + М 10,22 10,30 10,19 10,24 

12 N100Р100K100 + М + РР 10,29 10,51 10,50 10,43 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 6,61 6,44 9,81 7,62 

14 N100Р100K100 9,83 10,58 10,16 10,19 

15 N100Р100K100 + М 10,40 11,05 10,75 10,73 

16 N100Р100K100 + М + РР 10,34 11,07 10,73 10,71 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку 

 

За вирощування буряків цукрових на фоні внесення 5 т/га соломи + N50 

збір цукру у гібрида Ромул порівняно з контролем без добрив підвищився на 

1,00 т/га, Злука – на 0,67 т/га за абсолютних показників – відповідно 7,62 та 

5,76 т/га. На фоні альтернативного органічного удобрення гібрид Ромул 

порівняно з гібридом Злука підвищив збір цукру на 1,86 т/га, що вказує на його 

кращу відзивчивість на внесення органічних дорив. 

За мінерального фону удобрення з внесенням під оранку N100Р100K100 збір 

цукру за вирощування гібрида Ромул становив 9,71 т/га, гібрида Злука – 7,96 

т/га, що перевищило контроль без добрив – відповідно на 3,19 та 2,87 т/га. 
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Гібриди значно краще відгукувались на внесення мінеральних добрив 

порівняно з органічним фоном удобрення. Мінеральні добрива забезпечили 

прибавку збору цукру у 3,2-4,3 рази вищу, ніж внесення 5 т/га соломи 

поєднано з компенсаційною дозою азоту. Вирощування гібрида Ромул на 

мінеральному фоні удобрення забезпечило перевагу за збором цукру 

порівняно з гібридом Злука на 1,93 т/га. 

Підвищення продуктивності буряків цукрових спостерігали за 

поєднаного внесення органічних і мінеральних добрив. Застосування 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 забезпечило збір цукру за вирощування гібрида 

Ромул – 10,19 т/га, гібрида Злука – 8,97 т/га. Порівняно з абсолютним 

контролем без добрив альтернативна органо-мінеральна система удобрення 

підвищила збір цукру за вирощування гібрида Ромул – на 3,77 т/га, гібрида 

Злука – на 3,88 т/га. Незважаючи на те, що темпи зростання продуктивності в 

обох гібридів були співставними за орано-мінеральної системи удобрення, 

абсолютний збір цукру за вирощування гібрида Ромул був на 1,32 т/га вищим, 

ніж за вирощування гібрида Злука. 

Підвищенню продуктивності буряків цукрових сприяло позакореневе 

внесення мікродобрива Максимус (бор) на мінеральному та органо-

мінеральному фонах удобрення. За внесення N100Р100K100 + Максимус (бор) 

збір цукру за вирощування гібрида Ромул становив 10,24 т/га, гібрида Злука – 

8,23 т/га; внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) – 

відповідно 10,73 та 9,25 т/га. Гібрид Ромул за інтенсифікації мінеральної та 

органо-мінеральної систем удобрення забезпечив збір цукру порівняно з 

гібридом Злука вищий – відповідно на 2,01 та 1,48 т/га. 

 Найвищої продуктивності буряків цукрових досягнуто за вирощування 

гібрида Ромул і поєднаного внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + «Наномінераліс»: збір цукру становив 10,71, що порівняно 

з абсолютним контролем без добрив було більшим на 4,19 т/га. 

Результати дисперсійного аналізу показали, що гібриди, добрива та 

погодні умови істотно впливали на біологічний збір цукру: частка впливу 
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фактору гібрида становила 18%, фактору органічного добрива соломи – 12%, 

фактору мінеральних добрив - 27%, фактору погодних умов – 21% (рис. 5.1). 

18%

12%

27%

21%

7%
6% 5% 3% 1%

А: Гібриди Б: Солома В: Добрива

Г: Погодні умови А*В А*Г

А*В*Г А*Б*В*Г Інші фактори
 

Рис. 5.1 Частка впливу факторів на збір цукру, БЦДСС 

 

Найвищого збору цукру було досягнуто у 2018 році за вирощування 

гібрида Ромул і застосування інтенсивної органо-мінеральної системи 

удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус + «Наномінераліс») 

– 11,07 т/га, що порівняно з гібридом Злука було вищим на 0,75 т/га. У 2017 та 

2019 роках застосування зазначеної системи удобрення у посівах гібрида 

Ромул забезпечило збір цукру – відповідно 10,34 та 10,73 т/га з перевагою до 

гібрида Злука – на 1,8 та 0,89 т/га. 

Застосування інтенсивної органо-мінеральної системи удобрення в 

посівах гібрида Ромул збільшило збір цукру порівняно з абсолютним 

контролем без добрив у 2017 році – на 4,29 т/га, у 2018 році – на 5,40, у 2019 

році – на 2,90 т/га.  

Отже, вирощування гібрида Ромул і застосування інтенсивної органо-

мінеральної системи удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус 

+ «Наномінераліс») забезпечило стабільно високий понад 10,5 т/га збір цукру 

в усі роки дослідження. 
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Застосування регулятора росту в посівах буряків цукрових мало менш 

значний вплив показник збору цукру. Так, в середньому за 2017-2019 роки на 

контролі без регулятора росту збір цукру за вирощування гібрида Ромул 

становив 8,95 т/га, гібрида Злука – 8,07 т/га. Обробка насіння регулятором 

росту «Наномінераліс» підвищило збір цукру порівняно з контролем без 

регулятора росту у гібрида Ромул на 0,55 т/га, гібрида Злука – на 0,33 т/га за 

абсолютних показників збору цукру – відповідно 9,50 та 8,40 т/га (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6  

Збір цукру за застосування регуляторів росту, БЦДСС, т/га 

 

№ 

вар. 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Регулятор росту 

(фактор Б) 

Рік 
Середнє за 

2017-2019 рр. 
2017 2018 2019 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
7,11 8,62 8,47 8,07 

2 Обробка насіння РР 7,33 8,93 8,93 8,40 

3 Підживлення РР 7,34 9,14 9,20 8,56 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
7,56 9,34 8,94 8,61 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
7,97 10,21 8,66 8,95 

6 Обробка насіння РР 8,31 10,42 9,77 9,50 

7 Підживлення РР 8,35 10,49 10,23 9,69 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
8,54 10,76 10,50 9,93 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Проведення позакореневого підживлення регулятором росту 

«Наномінераліс» забезпечило збір цукру за вирощування гібрида Ромул – 9,69 

т/га, гібрида Злука – 8,56 т/га з перевагою до контролю без регулятора росту – 

відповідно 0,74 та 0,49 т/га. 

Найвищої продуктивності буряків цукрових досягли за дворазового 

внесення регулятора росту (обробляння насіння та позакоренево у фазі 
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змикання листків у рядках) і вирощування гібрида Ромул: збір цукру становив 

9,93 т/га з перевагою до гібрида Злука – на 1,32 т/га. 

Результати дисперсійного аналізу свідчать, що вибір гібрида, регулятор 

росту та погодні умови істотно впливали на біологічний збір цукру: частка 

впливу фактору гібрида становила 26%, фактору регулятора росту – 18%, 

фактору погодних умов – 31% (рис. 5.2). 

26%

18%
31%

6%
9%

4% 4% 2%

А: Гібриди Б: Регулятор росту В: Погодні умови

А*Б А*В Б*В

А*Б*В Інші фактори
 

Рис. 5.2 Частка впливу факторів на збір цукру, БЦДСС 

 

Найвищої продуктивності буряків цукрових досягли в умовах 2018 року 

за вирощування гібрида Ромул і дворазового внесення регулятора росту 

«Наномінераліс» - 10,76 т/га, тоді як у 2017 році збір цукру становив 8,54 т/га, 

у 2019 році – 10,50 т/га, що було меншим – відповідно на 2,22 та 0,26 т/га. 

Погодні умови 2018 та 2019 років, які відзначались близькою до багаторічного 

показника кількість опадів, забезпечили максимальну ефективність 

регулятора росту. 

Отже, найвищої продуктивності буряків цукрових в умовах нестійкого 

зволоження на чорноземі вилугуваному досягали за вирощування гібрида 

Ромул і внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + 

регулятор росту «Наномінераліс»: врожайність коренеплодів – 64,9 т/га, 
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цукристість – 16,6%, збір цукру – 10,71 т/га з переваго до абсолютного 

контролю без добрив за врожайністю – на 26,6 т/га, збором цукру – на 4,19 

т/га. Обробка насіння регулятором росту «Наномінераліс» на фоні зазначеної 

системи удобрення може бути засобом подальшого підвищення 

продуктивності буряків цукрових. За обробки насіння і позакореневого 

внесення регулятора росту «Наномінераліс» отримали прибавку збору цукру 

0,98 т/га. 

 

5.2 Технологічна якість коренеплодів 

 

Технологічна якість коренеплодів – це набір параметрів за якими 

визначають величину втрат цукру у процесі його виробництва на заводі [155], 

[156]. До таких параметрів відносять вміст у коренеплодах небілкових 

азотистих речовин, амінокислот, бетаїну, пурину, нітратів. Ці сполуки не 

видаляються із дифузного соку у процесі дефекації-сатурації, переходять у 

мелясу і спричиняють втрати в ній цукру [29].  

За даними П.М. Силіна [136] величина втрат цукру переважно залежать 

від вмісту в мелясі «шкідливого» азоту та зольних елементів. Середній вміст 

«шкідливого» азоту в коренеплодах буряків цукрових зазвичай становить 

0,065%. Зольні елементи, як правило, представлені калієм, фосфором, натрієм, 

кальцієм та магнієм, їх солі під час очищення дифузного соку не видаляється, 

утримуючи частину цукру від кристалізації [127].  

Дослідження І.В. Глеваського, А.А. Кравченка [36] показують, що 

зменшити вміст небілкових азотистих речовин у коренеплодах можна шляхом 

внесення органічних добрив. За даними А.С. Заришняка, І.М. Жердецького, Г.В. 

Дернової [55] істотного зменшення вмісту небілкового азоту, фосфору та 

калію в коренеплодах, підвищення вмісту цукрів і покращення їх 

технологічної якості можна досягти за внесення мікродобрив у позакореневе 

підживлення буряків цукрових.  

Результати досліджень показали, що у середньому за 2017-2019 роки 
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застосування добрив під буряки цукрові підвищило вміст зольних елементів у 

коренеплодах і супроводжувалось погіршенням їх технологічної якості. 

Найменшу кількість зольних елементів коренеплоди буряків цукрових містили 

на контролі без добрив. У гібрида Злука вміст калію в коренеплодах становив 

4,04 мг-екв./100 г, натрію – 2,22, альфа-амінного азоту – 2,78 мг-екв./100 г 

сирої маси, що забезпечило чистоту нормально очищеного соку 92,5% і 

супроводжувалось втратами цукру в мелясі 2,63%. Гібрид Ромул відзначався 

незначно вищим вмістом калію – 4,16 мг-екв./100 г та альфа-амінного азоту – 

3,03 за вмісту натрію – 2,14 мг-екв./100 г сирої маси, що понизило чистоту 

нормально очищеного соку до 92,0% і збільшило втратами цукру в мелясі до 

2,73% (табл. 5.7). 

Втрати цукру у процесі виробництва зростали за застосування 

мінеральних добрив під буряки цукрові. За внесення N100Р100K100 вміст зольних 

елементів в коренеплодах обох гібридів підвищився. У гібрида Злука вміст 

калію в коренеплодах становив 4,39 мг-екв./100 г, натрію – 2,30, альфа-

амінного азоту – 3,28 мг-екв./100 г сирої маси; гібрида Ромул – відповідно 4,48, 

2,24 та 3,65 мг-екв./100 г сирої маси. Збільшення вмісту зольних елементів 

понизило порівняно з контролем без добрив у гібрида Злука чистоту 

нормально очищеного соку на 0,9%, Ромул – на 0,7% і збільшило втратами 

цукру в мелясі – відповідно на 0,07 та 0,21%. 

Застосування мікродобрива Максимус (бор) і регулятора росту 

«Наномінераліс» на фоні мінеральної системи удобрення не вплинуло істотно 

на технологічну якість коренеплодів буряків цукрових. За внесення 

N100Р100K100 + Максимус (бор) + «Наномінераліс» вміст калію в коренеплодах 

гібрида Злука становив 4,49 мг-екв./100 г, натрію – 2,27, альфа-амінного азоту 

– 3,42 мг-екв./100 г сирої маси; гібрида Ромул – відповідно 4,50, 2,20 та 3,60 

мг-екв./100 г сирої маси. Чистота нормально очищеного соку у гібрида Злука 

становила 91,8%, Ромул – 91,4%; втратами цукру в мелясі – відповідно 2,65% 

та 2,90%. Додаткове позакореневе підживлення буряків цукрових 

мікродобривом і регулятором росту зберігало чистоту нормально очищеного 
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соку і втрати цукру в мелясі на рівні варіанту де вносилась основна доза 

мінеральних добрив. 

Таблиця 5.7 

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр.  

 

№ 

вар. Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 
 

Добрива 

(фактор В) 

 

Вміст на 100г 

буряків, мг-екв 

Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% 
К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,04 2,22 2,78 92,5 2,63 13,6 

2 N100Р100K100 4,39 2,30 3,28 91,6 2,68 13,2 

3 N100Р100K100 + М 4,33 2,28 3,30 92,0 2,66 13,1 

4 N100Р100K100 + М + РР 4,49 2,27 3,42 91,8 2,65 13,1 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 4,21 2,25 3,03 92,2 2,60 13,7 

6 N100Р100K100 4,50 2,36 3,39 91,5 2,67 13,3 

7 N100Р100K100 + М 4,45 2,36 3,38 92,0 2,64 13,4 

8 N100Р100K100 + М + РР 4,50 2,38 3,50 91,9 2,66 13,1 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,16 2,14 3,03 92,0 2,73 14,2 

10 N100Р100K100 4,48 2,24 3,65 91,3 2,94 13,8 

11 N100Р100K100 + М 4,52 2,20 3,68 91,6 2,90 13,7 

12 N100Р100K100 + М + РР 4,50 2,20 3,60 91,4 2,90 13,5 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 4,36 2,19 3,16 92,2 2,71 14,6 

14 N100Р100K100 4,60 2,16 3,57 91,5 2,95 14,0 

15 N100Р100K100 + М 4,56 2,20 3,53 91,5 2,94 14,1 

16 N100Р100K100 + М + РР 4,60 2,18 3,64 91,6 2,94 13,7 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку  

 

Не мало істотного впливу на технологічну якість коренеплодів 

вирощування буряків цукрових за органо-мінеральної системи удобрення. За 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 вміст калію у коренеплодах гібрида 

Злука становив 4,50 мг-екв./100 г, натрію – 2,36, альфа-амінного азоту – 3,39 

мг-екв./100 г сирої маси; гібрида Ромул – відповідно 4,60, 2,16 та 3,57 мг-

екв./100 г сирої маси. Вміст зольних елементів за органо-мінеральної системи 
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удобрення незначно відрізнявся від системи удобрення, коли вносили лише 

мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив (N100Р100K100) по фону 

органіки (5 т/га соломи + N50) знизило у обох гібридів чистоту нормально 

очищеного соку на 0,7%, спричинивши втратами цукру в мелясі у гібрида 

Злука – 2,67%, гібрида Ромул – 2,95%. 

Застосування Максимус (бор) і регулятора росту «Наномінераліс» на 

фоні альтернативної органо-мінеральної системи удобрення не вплинуло 

істотно на технологічну якість коренеплодів. У гібрида Злука за внесення 5 

т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту вміст калію 

в коренеплодах становив 4,50 мг-екв./100 г, натрію – 2,38, альфа-амінного 

азоту – 3,50 мг-екв./100 г сирої маси, за чистоти нормально очищеного соку 

91,9%, втрат цукру в мелясі 2,66%. У гібрида Ромул вміст калію в 

коренеплодах становив 4,60 мг-екв./100 г, натрію – 2,18, альфа-амінного азоту 

– 3,64 мг-екв./100 г сирої маси, чистота нормально очищеного соку 91,6%, 

втратами цукру в мелясі 2,94%. 

Отже, на технологічну якість коренеплодів переважно впливало 

внесення мінеральних добрив та вибір гібрида буряків цукрових. Внесення 

N100Р100K100 під буряки цукрові підвищило вміст зольних елементів в 

коренеплодах обох гібридів та спричинило зростання непродуктивних втрат 

цукру у процесі його виробництва на заводі. У гібрида Ромул технологічні 

якості коренеплодів визначено дещо гіршими порівняно з гібридом Злука, що 

супроводжувалось зменшенням чистоти нормально очищеного соку і 

збільшенням втрат цукру в мелясі на 0,04-0,06%.  

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежала від 

застосування регулятора росту. За обробки насіння регулятором росту 

«Наномінераліс» у гібрида Злука вміст калію в коренеплодах становив 4,05 мг-

екв./100 г, натрію – 1,21, альфа-амінного азоту – 2,71 мг-екв./100 г сирої маси, 

що забезпечило чистоту нормально очищеного соку 92,3% і супроводжувалось 

втратами цукру в мелясі 1,66%. Гібрид Ромул відзначався вищим вмістом 

зольних елементів в коренеплодах: вміст калію – 4,39 мг-екв./100 г, натрію – 
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1,19, альфа-амінного азоту – 2,88 мг-екв./100 г сирої маси, що понизило 

чистоту нормально очищеного соку до 92,0% і збільшило втратами цукру в 

мелясі до 1,69%. Обробляння насіння регулятором росту не мало істотного 

впливу на технологічну якість коренеплодів обох гібридів  (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8  

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2017-2019 р. 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

(фактор Б) 

Вміст на 100г буряків, 

мг-екв 

Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% 

К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора 

росту (контроль) 
4,05 1,21 2,71 92,3 1,66 13,6 

2 Обробка насіння РР 4,02 1,20 2,70 92,4 1,67 13,4 

3 Підживлення РР 4,08 1,22 2,73 92,2 1,66 13,1 

4 
Обробка насіння РР 

+ підживлення РР 
4,13 1,24 2,79 92,3 1,67 12,8 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора 

росту (контроль) 
4,39 1,19 2,88 92,0 1,69 14,1 

6 Обробка насіння РР 4,41 1,19 2,90 92,0 1,70 13,8 

7 Підживлення РР 4,41 1,26 2,94 91,8 1,70 13,7 

8 
Обробка насіння РР 

+ підживлення РР 
4,46 1,29 2,95 91,7 1,71 13,3 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Застосування регулятора росту у позакореневе підживлення буряків 

цукрових у фазі змикання листків у рядку незначно підвищило вміст зольних 

елементів в коренеплодах лише гібрида Ромул. Так, внесення позакоренево 

регулятора росту «Наномінераліс» у гібрида Злука вміст калію в коренеплодах 

становив 4,08 мг-екв./100 г, натрію – 1,22, альфа-амінного азоту – 2,73 мг-

екв./100 г сирої маси, за чистоти нормально очищеного соку 92,2 і втрат цукру 

в мелясі 1,66%. У гібрида Ромул зольність коренеплодів була вищою: вміст 

калію – 4,41 мг-екв./100 г, натрію – 1,26, альфа-амінного азоту – 2,94 мг-

екв./100 г сирої маси, за чистоти нормально очищеного соку 91,8% і втрат 



 

114 

 

цукру в мелясі 1,70%. При цьому втрати цукру у гібрида Ромул порівняно з 

контролем без регулятора росту зросли неістотно – на 0,01%. 

За дворазового внесення регулятора росту (обробляння насіння та 

позакоренево у фазі змикання листків у рядках) спостерігали більш виражену 

тенденцію підвищення зольності коренеплодів буряків цукрових. У гібрида 

Злука вміст калію в коренеплодах становив 4,13 мг-екв./100 г, натрію – 1,24, 

альфа-амінного азоту – 2,79 мг-екв./100 г сирої маси, за чистоти нормально 

очищеного соку 92,3% і втрат цукру в мелясі 1,67%; гібрида Ромул – 

відповідно 4,46, 1,29 та 2,95 мг-екв./100 г, за чистоти нормально очищеного 

соку 91,7% і втрат цукру в мелясі 1,71%. При цьому втрати цукру порівняно з 

контролем без регулятора росту у гібрида Злука підвищились – на 0,01%, 

гібрида Ромул – на 0,02%. 

Отже, застосування регулятора росту «Наномінераліс» в посівах буряків 

цукрових не впливало істотно на технологічну якість коренеплодів буряків 

цукрових і не спричинило істотного зростання втрат цукру в мелясі незалежно 

від способів його внесення. Технологічна якість коренеплодів була дещо 

гіршою у гібрида Ромул. За вирощування гібрида Ромул втрати цукру в мелясі 

визначено вищими на 0,02-0,04% порівняно з гібридом Злука. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Вирощування гібрида Ромул та внесення  5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 + мікродобриво + регулятор росту забезпечило найвищу 

врожайність коренеплодів буряків цукрових – 64,9 т/га з перевищенням до 

абсолютного контролю без добрив на 26,6 т/га. За рахунок мінерального фону 

удобрення врожайність коренеплодів зросла – на 20,2 т/га, органо-

мінерального – на 22,6, проведення позакореневих підживлень мікродобривом 

Максимус (бор) і регулятором росту «Наномінераліс» – на 4,0 т/га. 

Вирощування гібрида Злука супроводжувалось зниженням врожайності 

коренеплодів на 4,0 т/га за абсолютного показника 60,9 т/га. 

2. Цукристість коренеплодів переважно залежало від вибору гібрида та 

погодних умов року. Вирощування гібрида Ромул забезпечило цукристість 
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коренеплодів на 0,7-1,0% вищу, ніж за вирощування гібрида Злука. 

Максимальний вміст цукрів у гібрида Ромул отримали у 2019 році в умовах 

посушливої осені за внесення 5 т/га соломи + N50 – 18,5%. Застосування 

повного удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + мікродобриво + 

регулятор росту) зменшило вміст цукру в коренеплодах обох гібридів буряків 

цукрових на 0,2-0,7%. 

3. Найвищого збору цукру досягнуто за вирощування гібрида Ромул і 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + 

«Наномінераліс» – 10,71 т/га, що порівняно з абсолютним контролем без 

добрив було більшим на 4,19 т/га, гібридом Злука – на 1,14 т/га. В умовах 2018 

року збір цукру визначено найвищим – 11,07 т/га, тоді як у 2017 році – 10,34, 

2019 році – 10,73 т/га.  

4. Технологічна якість коренеплодів залежала переважно від внесення 

мінеральних добрив та вибору гібрида. Внесення N100Р100K100 погіршило 

технологічну якість коренеплодів обох гібридів, підвищило вміст зольних 

елементів в коренеплодах та збільшило непродуктивні втрати цукру в мелясі. 

У гібрида Ромул технологічна якість коренеплодів була дещо гіршою 

порівняно з гібридом Злука, супроводжувалась зменшенням чистоти 

нормально очищеного соку – на 0,3-0,4% та збільшенням втрат цукру в мелясі 

на 0,04-0,06%. 

5. Застосування регулятора росту «Наномінераліс» в посівах буряків 

цукрових підвищило їх продуктивність і не впливало на технологічну якість 

коренеплодів. Найвищої продуктивності досягали за вирощування гібрида 

Ромул та дворазового внесення регулятора росту (обробка насіння та внесення 

позакоренево у фазі змикання листків у рядку): врожайність коренеплодів 

становила 62,7 т/га, збір цукру – 9,93 т/га зі зростанням до контролю без 

регулятора росту – відповідно на 8,2 та 0,98 т/га. При цьому регулятор 

зменшив цукристість коренеплодів на 0,8%. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [174], [175], [176], [177], 

[214]. 
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РОЗДІЛ 6 

ВИНОС ТА БАЛАНС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ 

УДОБРЕННЯ 

 

Одним із чинником, що визначає ефективність агротехнічних заходів є 

засвоєння рослинами елементів живлення упродовж вегетації та їх винос з 

урожаєм основної продукції. Буряки цукрові з урожайністю коренеплодів 50 

т/га і відповідною кількістю гички виносять з ґрунту близько 250-300 кг азоту, 

75-100 кг фосфору (Р2О5) та 300-350 кг калію (К2О) [67]. 

Буряки цукрові, як і переважна більшість сільськогосподарських культур, 

виносять з урожаєм азоту і калію у 3,3-4,0 рази більше, ніж фосфору. На думку 

П.М. Шияна, А.М. Ляшенка, Б.Т. Прокопчука [183] вагома фізіологічна 

значимість азоту для рослин визначається його багатофункціональністю. Він 

входить до складу хлорофілу, фосфатидів, глюкозидів, алкалоїдів, є невід’ємною 

складовою білків, нуклеїнових кислот, багатьох вітамінів, гормонів та 

біологічно активних речовин.  

Висока потреба рослин в калії обумовлена його фізіологічною 

функціональністю пов’язаною з регулюванням концентрації клітинного соку, 

каталітичною активністю, участю у переносі енергії, утворенні АТФ, синтезі 

цукрів у листкових пластинах та їх відтоку у запасаючі тканини коренеплоду, 

тощо [62].  

Фосфор в рослинах входить до складу нуклеопротеїнів і фосфатидів 

ядра, бере участь в утворенні плазми та енергетичному обміні клітин. Хоча 

загальна потреба рослин у фосфорі є невисокою, проте фізіологічна роль 

фосфору в рослинах є визначальною в основних окисно-відновлювальних 

процесах та процесах трансформації і передачі енергії [131].   

Результати досліджень показали, що на контролі без добрив вміст 

елементів живлення в коренеплодах гібрида Злука на момент збирання 

врожаю становив азоту 0,91%, фосфору – 0,31%, калію – 0,99%, гичці – 

відповідно 2,26%, 0,59% та 2,97%. Гібрид Ромул відзначався вищим вмістом 
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елементів живлення: в коренеплодах азоту 0,94%, фосфору – 0,33%, калію – 

1,00%, гичці – відповідно 2,39%, 0,57% та 3,04%. Вміст елементів живлення в 

надземних органах рослин буряків цукрових визначено вищим, ніж в 

коренеплодах за азотом у 2,5 рази, фосфором – у 1,9-1,7 рази, калієм – у 3,0 

рази. Високий вміст елементів живлення у листках в кінці періоду вегетації 

буряків цукрових може бути спричинений активною їх фізіологією, 

пов’язаною з синтезом вуглеводнів (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1  

Вміст елементів живлення в рослинах буряків цукрових за різних систем 

удобрення, 2017-2019, % на суху речовину 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 

Коренеплід Гичка 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 0,91 0,31 0,99 2,26 0,59 2,97 

2 N100Р100K100 0,94 0,34 1,04 2,29 0,59 2,99 

3 N100Р100K100 + М 0,96 0,33 1,03 2,31 0,63 3,03 

4 N100Р100K100 + М + РР 0,99 0,43 1,07 2,39 0,70 3,05 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 0,90 0,32 0,99 2,26 0,62 2,98 

6 N100Р100K100 0,93 0,34 1,05 2,32 0,66 3,01 

7 N100Р100K100 + М 0,98 0,41 1,12 2,37 0,69 3,06 

8 N100Р100K100 + М + РР 1,09 0,47 1,15 2,45 0,74 3,10 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 0,94 0,33 1,00 2,39 0,57 3,04 

10 N100Р100K100 0,96 0,35 1,04 2,42 0,59 3,06 

11 N100Р100K100 + М 0,96 0,36 1,05 2,41 0,87 3,07 

12 N100Р100K100 + М + РР 0,99 0,39 1,08 2,46 0,95 3,12 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 0,94 0,37 1,02 2,41 0,57 3,07 

14 N100Р100K100 0,96 0,40 1,08 2,46 1,00 3,11 

15 N100Р100K100 + М 0,98 0,44 1,12 2,49 1,09 3,17 

16 N100Р100K100 + М + РР 1,09 0,49 1,17 2,56 1,17 3,25 

НІР0.05 

гібриди 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,05 

фон органічних добрив - - 0,01 0,01 0,01 0,01 

система удобрення 0,06 0,02 0,06 0,09 0,05 0,12 

загальна 0,07 0,03 0,08 0,14 0,07 0,19 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – 

регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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За внесення N100Р100K100 в органах рослин обох гібридів дещо 

підвищився вміст азоту, фосфору і калію. У гібрида Злука на момент збирання 

врожаю вміст азоту становив 0,94%, фосфору – 0,34%, калію – 1,04%, гичці – 

відповідно 2,29%, 0,59% та 2,99%; гібрида Ромул в коренеплодах азоту – 

0,96%, фосфору – 0,35%, калію – 1,04%, гичці – відповідно 2,42%, 0,59% та 

3,06%.  

Застосування мікродобрив і регулятора росту на фоні мінеральної 

системи удобрення посилювало мінеральне живлення рослин і підвищувало 

вміст елементів живлення в органах рослин. За внесення N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» вміст азоту в 

коренеплодах гібрида Злука на момент збирання врожаю становив 0,96%, 

фосфору – 0,33%, калію – 1,03%, гичці – відповідно 2,31%, 0,63% та 3,03%; 

гібрида Ромул в коренеплодах азоту – 0,96%, фосфору – 0,36%, калію – 1,05%, 

гичці – відповідно 2,41%, 0,87% та 3,07%. Позакореневі підживлення буряків 

цукрових мікродобривом і регулятором росту обумовили тенденцію 

підвищення вмісту азоту, фосфору і калію у наземних та підземних органах 

рослин. 

Застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення не 

впливало істотно на накопичення елементів живлення в рослинах буряків 

цукрових. За внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 вміст азоту в 

коренеплодах гібрида Злука на момент збирання врожаю становив 0,93%, 

фосфору – 0,34%, калію – 1,05%, гичці – відповідно 2,32%, 0,66% та 3,01%; 

гібрида Ромул в коренеплодах азоту – 0,96%, фосфору – 0,40%, калію – 1,08%, 

гичці – відповідно 2,46%, 1,00% та 3,11%. 

Дещо сприятливіші умови мінерального живлення буряків цукрових 

створювались за осучасненої альтернативної органо-мінеральної системи 

удобрення, коли мінеральні добрива вносили поєднано з позакореневими 

підживленнями мікродобривом та регулятором росту. За внесення 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту 

«Наномінераліс» вміст азоту в коренеплодах гібрида Злука на момент 
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збирання становив 1,09%, фосфору – 0,47%, калію – 1,15%, гичці – відповідно 

2,45%, 0,74% та 3,10%; гібрида Ромул в коренеплодах азоту – 1,09%, фосфору 

– 0,49%, калію – 1,17%, гичці – відповідно 2,56%, 1,17% та 3,25%. 

Отже, осучаснення альтернативної органо-мінеральної системи 

удобрення шляхом внесення позакоренево мікродобрива і регулятора росту 

створювало найкращі умови мінерального живлення буряків цукрових і 

формувало найвищий вміст елементів живлення в органах рослин на момент 

збирання врожаю. 

Поглинання рослинами буряків цукрових елементів живлення із ґрунту 

залежало від способів застосування регулятора росту «Наномінераліс». 

Обробка насіння буряків цукрових регулятором росту не впливала на вміст 

елементів живлення в органах рослин на момент збирання врожаю. Натомість 

позакореневе підживлення рослин регулятором росту у фазі змикання листків 

у рядках істотно підвищило вміст елементів живлення в рослинах на момент 

збирання врожаю. Так, у гібрида Злука вміст азоту в коренеплодах на момент 

збирання врожаю становив 0,86%, фосфору – 0,27%, калію – 0,99%, гичці – 

відповідно 2,20%, 0,59% та 2,88%; гібрида Ромул в коренеплодах азоту – 

0,89%, фосфору – 0,30%, калію – 1,00%, гичці – відповідно 2,30%, 0,57% та 

3,00% (табл. 6.2).   

За дворазового внесення регулятора росту «Наномінераліс» (обробляння 

насіння та позакоренево у фазі змикання листків у рядках) спостерігали 

найвищий вміст елементів живлення в рослинах буряків цукрових на момент 

збирання врожаю. У гібрида Злука вміст азоту в коренеплодах становив 0,96%, 

фосфору – 0,37%, калію – 1,05%, гичці – відповідно 2,29%, 0,65% та 2,97%; 

гібрида Ромул в коренеплодах азоту – 0,98%, фосфору – 0,39%, калію – 1,05%, 

гичці – відповідно 2,40%, 0,70% та 3,07%. 

Отже, дворазове застосування регулятора росту «Наномінераліс» в 

посівах буряків цукрових (обробка насіння і позакоренево в фазі змикання 

листків у рядках) створювало найкращі умови для засвоєння рослинами 

елементів живлення із ґрунту та добрив. 
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Таблиця 6.2  

Вміст елементів живлення в рослинах буряків цукрових на період 

збирання врожаю, 2017-2019, % на суху речовину 

 

№ 

вар. 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
0,86 0,27 0,99 2,20 0,59 2,88 

2 Обробка насіння РР 0,89 0,30 1,03 2,22 0,59 2,93 

3 Підживлення РР 0,92 0,32 1,05 2,25 0,61 2,94 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
0,96 0,37 1,05 2,29 0,65 2,97 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
0,89 0,30 1,00 2,30 0,57 3,00 

6 Обробка насіння РР 0,92 0,31 1,04 2,33 0,59 3,02 

7 Підживлення РР 0,95 0,37 1,03 2,36 0,64 3,05 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
0,98 0,39 1,05 2,40 0,70 3,07 

НІР0.05 

гібриди 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,08 

регулятор росту 0,04 0,02 0,04 0,07 0,03 0,07 

загальна 0,05 0,03 0,06 0,12 0,04 0,16 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»   

 

Важливими показниками, що дозволяють діагностувати мінеральне 

живлення рослин та ступінь техногенного навантаження рослин на ґрунт є 

винос та баланс елементів живлення на момент збирання врожаю.  

Результати досліджень показали, що на контролі без добрив гібрид Злука 

з господарським врожаєм виносив азоту на момент збирання 125 кг/га, 

фосфору – 38, калію – 150, тоді як гібрид Ромул на фоні значно вищої 

продуктивності виносив – відповідно 151, 45 та 175 кг/га. При цьому винос 

азоту коренеплодами у гібрида Злука від господарського виносу становив 

51%, фосфору – 58%, калію – 47%; гібрида Ромул – відповідно 49%, 60% та 

46%. Приблизно половину елементів живлення виносили коренеплоди, іншу 

половину – листкова маса буряків цукрових (табл. 6.3).  
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Таблиця 6.3  

Винос та баланс елементів живлення рослинами буряків цукрових за різних систем удобрення, 2017-2019, кг/га  

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 

 

Коренеплід Гичка Баланс, ± 

N P2О5 K2О N P2О5 K2О N P2О5 K2О 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 64 22 70 61 16 80 -64 -22 -70 

2 N100Р100K100 123 41 134 114 29 149 -23 59 -34 

3 N100Р100K100 + М 125 41 135 116 30 153 -25 59 -35 

4 N100Р100K100 + М + РР 129 42 140 120 30 156 -29 58 -40 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 73 23 78 68 18 91 -49 -13 -32 

6 N100Р100K100 139 45 149 129 33 172 35 65 -3 

7 N100Р100K100 + М 141 48 155 132 35 175 33 62 -9 

8 N100Р100K100 + М + РР 146 49 155 136 35 180 28 61 -9 

9 

Р
о
м

у
л

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 76 27 81 75 18 94 -76 -27 -81 

10 N100Р100K100 138 50 148 136 33 170 -38 50 -48 

11 N100Р100K100 + М 146 52 155 140 35 176 -46 48 -55 

12 N100Р100K100 + М + РР 150 55 160 145 35 182 -50 45 -60 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 84 29 90 82 20 104 -60 -19 -44 

14 N100Р100K100 146 51 158 143 34 181 28 59 -12 

15 N100Р100K100 + М 152 53 166 147 35 187 22 57 -20 

16 N100Р100K100 + М + РР 159 54 170 150 36 191 15 56 -24 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво «Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у 

рядку та міжряддях; РР – регулятор росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку;  

з 5 т/га соломи у ґрунт надійшло – N24Р10K46; баланс розраховували за відчуження з поля тільки коренеплодів   
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За внесення N100Р100K100 господарський винос елементів живлення 

рослинами буряків цукрових збільшився у 1,8-1,9 разів. Гібрид Злука з 

господарським врожаєм виносив азоту на момент збирання 237 кг/га, фосфору – 

70, калію – 283; гібрид Ромул – відповідно 274, 83 та 318 кг/га. За вирощування 

гібрида Ромул елементів живлення за сумою NPK збільшився на 85 кг/га або у 

1,2 рази. За мінеральної системи удобрення найбільше зростав винос рослинами 

калію. При цьому частка виносу органами рослин елементів живлення майже не 

змінювалась: гібрид Злука виносив від господарського виносу азоту 52%, 

фосфору – 59%, калію – 47%; гібрид Ромул – відповідно 50%, 60% та 47%.  

Застосування мікродобрива і регулятора росту на фоні мінеральної 

системи удобрення посилювало мінеральне живлення рослин і підвищувало 

господарський їх винос з урожаєм. Так, за внесення N100Р100K100 + Максимус (бор) 

+ регулятор росту «Наномінераліс» гібрид Злука з господарським врожаєм 

виносив азоту на момент збирання 249 кг/га, фосфору – 72, калію – 296; гібрид 

Ромул – відповідно 295, 90 та 342 кг/га. При цьому частка виносу коренеплодами 

азоту у гібрида Злука від господарського виносу становила 52%, фосфору – 58%, 

калію – 47%; гібрид Ромул – відповідно 51%, 61% та 47%.  

Застосування органо-мінеральної системи удобрення за рахунок 

підвищення продуктивності буряків цукрових незначно підвищувало винос 

елементів живлення рослинами буряків цукрових. Так, за внесення 5 т/га соломи 

+ N50 + N100Р100K100 росту гібрид Злука з господарським врожаєм виносив азоту 

на момент збирання 268 кг/га, фосфору – 78, калію – 321; гібрид Ромул – 

відповідно 289, 85 та 339 кг/га. При цьому частка виносу коренеплодами азоту у 

гібрида Злука від господарського виносу становила 52%, фосфору – 58%, калію 

– 46%; гібрида Ромул – відповідно 51%, 60% та 47%. 

Найбільший винос елементів живлення із ґрунту спостерігали за 

осучаснення альтернативної органо-мінеральної системи удобрення, коли 

мінеральні добрива вносили поєднано з позакореневими підживленнями 

мікроелементами та регулятором росту. За внесення 5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» гібрид Злука з 
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господарським врожаєм виносив азоту на момент збирання 282 кг/га, фосфору – 

84, калію – 335; гібрид Ромул – відповідно 309, 90 та 361 кг/га. При цьому частка 

виносу коренеплодами азоту у гібрида Злука від господарського виносу 

становила 52%, фосфору – 58%, калію – 46%; гібрид Ромул – відповідно 52%, 

60% та 47%.  

Отже, осучаснення альтернативної органо-мінеральної системи удобрення 

буряків цукрових з внесенням позакоренево мікродобрив і регулятора росту 

обумовило найбільший винос елементів живлення із ґрунту. Гібрид Ромул за 

сумою NPK виносив елементів живлення більше порівняно з гібридом Злука на 

59 кг/га. У складі виносу переважав калій за співвідношення N:P:K = 3,4:1:4,0.   

Важливим показником, який дозволяє говорити про сталість технології 

вирощування буряків цукрових є баланс елементів живлення у ґрунті. В умовах 

сучасного виробництва з поля вилучається переважно тільки товарна продукція 

(коренеплоди), гичка залишається на полі, не спричиняючи додаткового 

відчуження із поля елементів живлення. Тому баланс елементів живлення в 

дослідженнях розраховували за виносу їх тільки товарним врожаєм 

коренеплодів. 

Результати досліджень показали, що на контролі без добрив з урожаєм 

коренеплодів буряки цукрові виносили переважно азот і калій. При цьому гібрид 

Злука  формував від’ємний баланс азоту - -64 кг/га, фосфору - -22 кг/га, калію - -

70 кг/га. Вирощування гібрида Ромул у зв’язку з вищою його біологічною 

продуктивністю незначно збільшувало техногенне навантаження на ґрунт:   

від’ємний баланс азоту зріс до -76 кг/га, фосфору – до -27 кг/га, калію – до -81 

кг/га. 

За вирощування обох гібридів мінеральна система удобрення не 

забезпечила повної компенсації виносу із ґрунту азоту та калію і формувала 

високий позитивний баланс фосфору у ґрунті, що передбачає зменшення дози 

внесення фосфорних добрив удвічі. За вирощування гібрида Злука і внесення 

N100Р100K100 у ґрунті формувався від’ємний баланс азоту - -23 кг/га, калію - -34 

кг/га з позитивним балансом фосфору 59 кг/га; гібрида Ромул – відповідно -38, -

48 та 50 кг/га. Доза мінеральних добрив N100Р100K100 зменшила дефіцит балансу 
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азоту і калію у ґрунті порівняно з контролем без добрив у 2,8 та 2,1 рази, але була 

недостатньою для формування їх врівноваженого балансу. 

Застосування мікродобрива і регулятора росту на фоні мінеральної 

системи удобрення незначно збільшило дефіцит балансу елементів живлення, 

проте не спричиняло значного їх дисбалансу у ґрунті. Осучаснення системи 

удобрення внесенням мікродобрив і регулятора росту підвищило біологічну 

продуктивність буряків цукрових без істотного зростання техногенного 

навантаження на ґрунтову систему. 

Важливим елементом технології вирощування буряків цукрових, який 

значно покращує баланс елементів живлення у ґрунті визначено застосування на 

добриво соломи пшениці озимої поєднано з компенсаційною дозою азоту з 

розрахунку 10 кг азоту на 1 тону соломи. За внесення 5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 в агроценозі гібрида Злука формувався позитивний баланс азоту - 35 

кг/га та фосфору – 65 кг/га і урівноважений баланс калію - -3 кг/га; гібрида Ромул 

– відповідно  28, 59 та -12 кг/га. 

Отже, альтернативна органо-мінеральна система удобрення (5 т/га соломи 

+ N50 + N100Р100K100) забезпечила сталі основи вирощування буряків цукрових, 

формуючи позитивний та урівноважений баланс елементів живлення у ґрунті. 

Додаткове внесення мікродобрива і регулятора росту підвищувало 

продуктивність буряків цукрових не впливаючи істотно на показники балансу 

елементів живлення. Дози внесення фосфорних добрив за існуючої системи 

удобрення можна зменшити удвічі, не спричиняючи негативного балансу 

фосфору у ґрунті. 

Винос елементів живлення рослинами буряків цукрових залежав від 

способів застосування регулятора росту. Обробка насіння буряків цукрових 

регулятором росту «Наномінераліс» неістотно підвищила винос елементів 

живлення на момент збирання врожаю. Так, гібрид Злука з господарським 

врожаєм виносив азоту на момент збирання 215 кг/га, фосфору – 73, калію – 292; 

гібрид Ромул – відповідно 255, 88 та 337 кг/га. Гібрид Ромул за сумою NPK 

виносив елементів живлення більше порівняно з гібридом Злука на 100 кг/га. 
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При цьому частка виносу коренеплодами азоту у гібрида Злука від 

господарського виносу становила 58%, фосфору – 56%, калію – 47%; гібрид 

Ромул – відповідно 57%, 58% та 47% (табл. 6.4).  

Позакоренева обробка рослин регулятором росту «Наномінераліс» у фазі 

змикання листків у рядках істотно підвищила винос елементів живлення 

рослинами буряків цукрових порівняно з контролем без регулятора росту. Гібрид 

Злука з господарським врожаєм виносив азоту на момент збирання 227 кг/га, 

фосфору – 78, калію – 305; гібрид Ромул – відповідно 260, 91 та 344 кг/га. Гібрид 

Ромул за сумою NPK виносив елементів живлення більше порівняно з гібридом 

Злука на 85 кг/га. 

Найбільший винос елементів живлення рослинами буряків цукрових на 

момент збирання врожаю спостерігали за дворазового внесення регулятора росту 

«Наномінераліс» – обробляння насіння та позакоренево у фазі змикання листків 

у рядках. Гібрид Злука з господарським врожаєм виносив азоту на момент 

збирання 232 кг/га, фосфору – 79, калію – 315; гібрид Ромул – відповідно 273, 94 

та 358 кг/га. Гібрид Ромул за сумою NPK виносив елементів живлення більше 

порівняно з гібридом Злука на 99 кг/га. При цьому частка виносу коренеплодами 

азоту у гібрида Злука від господарського виносу становила 60%, фосфору – 57%, 

калію – 48%; гібрид Ромул – відповідно 58%, 59% та 48%. 

Розрахунок балансу елементів живлення показав, що за вирощування 

гібрида Ромул на фоні дози мінеральних добрив N100Р100K100 і застосування 

регулятора росту «Наномінераліс» у ґрунті формувався вищий дефіцит азоту і 

калію, ніж за вирощування гібрида Злука. Так, за обробляння насіння 

регулятором росту «Наномінераліс» в агроценозі гібрида Злука формувався 

від’ємний баланс азоту - -24 кг/га, калію - -38 кг/га та позитивний баланс 

фосфору – 59 кг/га; гібрида Ромул – відповідно -46, -60 та 49 кг/га. Гібрид Ромул 

краще відгукувався на застосування регулятора росту, істотніше підвищив 

біологічну продуктивність і формував удвічі вищий дефіцит балансу азоту і 

калію у ґрунті порівняно з гібридом Злука. 
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Таблиця 6.4  

Винос та баланс елементів живлення рослинами буряків цукрових за застосування регулятора росту, 2017-2019, 

кг/га  

 

№ 

вар. 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка Баланс, ± 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 120 39 130 88 31 146 -20 61 -30 

2 Обробка насіння РР 124 41 138 91 32 154 -24 59 -38 

3 Підживлення РР 132 44 145 95 34 160 -32 56 -45 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 136 45 151 96 34 164 -36 55 -51 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту (контроль) 142 48 154 106 36 173 -42 52 -54 

6 Обробка насіння РР 146 51 160 109 37 177 -46 49 -60 

7 Підживлення РР 150 53 164 110 38 180 -50 47 -64 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 158 55 171 115 39 187 -58 45 -71 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку проводили регулятором росту «Наномінераліс»; 

баланс розраховували за відчуження з поля тільки коренеплодів   
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Дефіцит азоту і калію у ґрунті в агроценозі обох гібридів підвищувався за 

застосування регулятора росту позакоренево у фазі змикання листків у рядку 

порівняно з оброблянням регулятором росту насіння. В агроценозі гібрида Злука 

від’ємний баланс азоту становив -32 кг/га, калію - -45 кг/га на фоні позитивного 

балансу фосфору – 56 кг/га; гібрида Ромул – відповідно -50, -64 та 47 кг/га. 

Найвищий дефіцит азоту і калію у ґрунті формувався за вирощування 

гібрида Ромул та застосування регулятора росту «Наномінераліс» двічі (обробка 

насіння та позакореневе внесення у фазі змикання листків у рядку): дефіцит азоту 

становив -58 кг/га, калію - -71 кг/га на фоні позитивного балансу фосфору – 45 

кг/га. При цьому дефіцит азоту у ґрунті зріс порівняно з вирощуванням гібрида 

Злука у 1,6 рази, калію – у 1,4 рази. 

Отже, формування балансу елементів живлення у ґрунті за застосування 

регулятора росту «Наномінераліс» залежало від способів його внесення та 

біологічних особливостей гібрида буряків цукрових. Вирощування гібрида 

Ромул на фоні N100Р100K100 і внесення регулятора росту «Наномінераліс» двічі 

(обробка насіння та позакореневе внесення у фазі змикання листків у рядку) 

формувало найвищий дефіцит азоту і калію у ґрунті – відповідно 58 та 71 кг/га 

за фоні позитивного балансу фосфору – 45 кг/га. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Найбільший винос елементів живлення із ґрунту біологічним врожаєм 

буряків цукрових спостерігали за вирощування гібрида Ромул та внесення 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: 

азоту – 309 кг/га, фосфору – 90, калію – 361 з часткою виносу коренеплодами 

азоту від господарського виносу – 52%, фосфору – 60%, калію – 47%. Гібрид 

Ромул за сумою NPK виносив елементів живлення більше порівняно з гібридом 

Злука на 59 кг/га. У складі виносу переважав калій за співвідношення N:P:K = 

3,4:1:4,0. Дворазове застосування регулятора росту «Наномінераліс» для 
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обробки насіння та позакоренево у фазі змикання листків у рядках покращило 

засвоєння рослинами елементів живлення і збільшувало їх винос із ґрунту. 

2. За відчуження із поля тільки основного врожаю альтернативна органо-

мінеральна система удобрення (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100) забезпечила 

сталі основи вирощування буряків цукрових, формуючи позитивний та 

урівноважений баланс елементів живлення у ґрунті. Зазначена система 

удобрення в агроценозі гібрида Ромул формувала позитивний баланс азоту - 28 

кг/га, фосфору – 59 кг/га з незначним дефіцитом калію - -12 кг/га. Додаткове 

внесення Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» не впливало 

істотно на баланс елементів живлення у ґрунті, не мало значного впливу на 

баланс і дворазове внесення регулятор росту «Наномінераліс». Дози внесення 

фосфорних добрив за існуючої системи удобрення можна зменшити удвічі, не 

спричиняючи негативного балансу фосфору у ґрунті. 

 

Основні результати розділу висвітлені у працях [214]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

РОЗДІЛ 7 

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 

БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ 

 

7.1 Енергетична ефективність 

 

Досягнення високої енергетичної та економічної ефективності 

вирощування сільськогосподарських культур є одним з важливіших завдань  

сучасних технологій [173]. Результати досліджень показали, що енергетична 

ефективність вирощування буряків цукрових істотно залежала від системи 

удобрення та біологічної продуктивності гібрида. За вирощування буряків 

цукрових на контролі без внесення добрив енергія врожаю у гібрида Ромул 

становила 193 ГДж/га, енерговитрати 28,3 ГДж/га, Кее – 6,8; гібрида Злука – 

відповідно 171 ГДж/га, 26,5 ГДж/га та 6,4. Вирощування гібрида Ромул на фоні 

природної родючості ґрунту визначено більш енергетично ефективним 

порівняно з гібридом Злука, що досягалось за рахунок формування вищої енергії 

врожаю і супроводжувалось збільшенням Кее на 0,4 одиниці (табл. 7.1). 

За вирощування гібридів буряків цукрових на органічному фоні удобрення 

(5 т/га соломи + компенсаційна доза азоту N50) енергоємність врожаю 

підвищилась порівняно з контролем без добрив у гібрида Ромул на 26 ГДж/га, 

енерговитрати – на 4,6 ГДж/га; гібрида Злука – відповідно на 20 та 4,3 ГДж/га. 

При цьому коефіцієнт енергетичної ефективності агротехнології зменшився на 

0,1-0,2 за абсолютної величини у гібрида Ромул – 6,7, Злука – 6,2. 

Коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування буряків цукрових 

значно  знижувався за застосування мінеральних добрив. Внесення дози добрив 

N100Р100K100 підвищило енергоємність врожаю – на 102-104 ГДж/га порівняно з 

контролем без добрив і супроводжувалось зростанням енерговитрат – на 29,0-

29,4 ГДж/га. На фоні зростання обох складових енергетичного балансу 

коефіцієнт енергетичної ефективності порівняно з контролем без добрив 

зменшився на 1,5-1,6 одиниць за абсолютної величини Кее у гібрида Ромул – 5,2, 
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Злука – 4,9. На фоні мінеральної системи удобрення гібрид Ромул зберігав вищу 

енергетичну ефективність технології порівняно з гібридом Злука з перевагою 

Кее – на 0,3 одиниці.  

Таблиця 7.1 

Енергетична ефективність вирощування буряків цукрових за різних 

систем удобрення, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр. 

№ 

ва

р. Г
іб

р
и

д
  

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

)  

Внесено добрив 

(фактор В) 

 

Енергоємність 

врожаю, 

ГДж/га 

Енерговитрати 

на 1 га, 

ГДж/га 

Кее 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 171 26,5 6,4 

2 N100Р100K100 273 55,5 4,9 

3 N100Р100K100 + М 288 56,1 5,1 

4 N100Р100K100 + М + РР 307 56,6 5,4 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 191 30,8 6,2 

6 N100Р100K100 315 61,7 5,1 

7 N100Р100K100 + М 327 62,3 5,3 

8 N100Р100K100 + М + РР 346 63,0 5,5 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 193 28,3 6,8 

10 N100Р100K100 297 57,7 5,2 

11 N100Р100K100 + М 319 58,5 5,4 

12 N100Р100K100 + М + РР 330 59,3 5,6 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 219 32,9 6,7 

14 N100Р100K100 311 61,2 5,1 

15 N100Р100K100 + М 330 62,4 5,3 

16 N100Р100K100 + М + РР 339 62,7 5,4 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Енергетично ефективним за вирощування обох гібридів визначено 

застосування мінеральних добрив на фоні соломи пшениці озимої. За внесення 5 

т/га соломи + N50 + N100Р100K100 енергоємність врожаю у гібрида Ромул становила 

311 Дж/га, енерговитрати – 61,2 ГДж/га, Кее – 5,1; гібрида Злука – відповідно 

315 ГДж/га, 61,7 ГДж/га та 5,1. Порівняно з внесенням мінеральних добрив Кее 

у гібрида Злука підвищився – на 0,2, гібрида Ромул незначно зменшився на 0,1. 
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Зазначена система удобрення поповнювала ґрунт органічною речовиною і, тим 

самим, сприяла його енергетичній стабільності. 

Високої енергетичної ефективності досягнуто за застосування у 

позакореневе підживлення мікродобрива Максимус (бор). Зазначений засіб 

інтенсифікації істотно підвищив енергоємність врожаю на фоні незначного 

зростання енерговитрат. За внесення Максимус (бор) на фоні N100Р100K100 енергія 

врожаю вирощуваних гібридів підвищилась на 15-22 ГДж/га, на фоні 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100 – на 12-19 ГДж/га за зростання енерговитрат в межах 

0,6-1,2 ГДж/га. Мікродобриво підвищило коефіцієнт енергетичної ефективності 

агротехнології на 0,2 одиниці. За внесення N100Р100K100 + Максимус (бор) гібрид 

Ромул визначено енергетично ефективнішим, ніж гібрид Злука: Кее – відповідно 

5,4 та 5,1. За органо-мінерального фону (5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + 

Максимус (бор) їх енергетична ефективність була однаковою за Кее – 5,3. 

Найвищої енергетичної ефективності досягали за позакореневого 

підживлення буряків цукрових Максимус (бор) поєднано з регулятором росту 

«Агромінераліс» на фоні основного внесення добрив – Кее в межах 5,4-5,6. При 

цьому найвищу енергетичну віддачу від внесення добрив отримали за 

вирощування гібрида Ромул на фоні N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор 

росту «Агромінераліс»: енергія врожаю – 319 ГДж/га, енерговитрати – 59,3 

ГДж/га, Кее – 5,6. 

Отже, вибір гібрида і застосування у позакореневе підживлення 

мікродобрива Максимус (бор) та регулятора росту «Агромінераліс» визначено 

ефективними заходами підвищення енергетичної ефективності вирощування 

буряків цукрових. Найвищу енергетичну ефективність отримали за вирощування 

гібрида Ромул на фоні N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту 

«Агромінераліс»: енергія врожаю – 319 ГДж/га, енерговитрати – 59,3 ГДж/га, 

Кее – 5,6. 

Енергетична ефективність вирощування буряків цукрових залежала від 

способу застосування регулятора росту «Агромінераліс». За обробляння 

регулятором росту насіння коефіцієнт енергетичної ефективності у гібридів 



 

132 

 

Злука та Ромул підвищився порівняно з контролем без регулятора росту на 0,3 за 

абсолютного показника – відповідно 5,2 та 5,5. Вирощування гібрида Ромул 

визначено енергетично ефективнішим, що досягалось за рахунок вищої 

біологічної продуктивності (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 

Енергетична ефективність вирощування буряків цукрових за застосування 

регулятора росту, БЦДСС, середнє 2017-2019 рр. 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) 

 

Регулятор росту 

(фактор Б) 

 

Енергоємність 

врожаю,  

ГДж/га 

Енерговитрати 

на 1 га, 

ГДж/га 

Кее 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
272 55,3 4,9 

2 Обробка насіння РР 288 55,6 5,2 

3 Підживлення РР 298 55,9 5,3 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
306 56,4 5,4 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
294 56,9 5,2 

6 Обробка насіння РР 315 57,4 5,5 

7 Підживлення РР 322 57,7 5,6 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
337 58,2 5,8 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»   

 

Застосування регулятора росту позакоренево у фазі змикання листків у 

рядках визначено енергетично ефективнішим, ніж обробляння насіння. За 

внесення «Агромінераліс» на фоні N100Р100K100 гібрид Злука мав енергія врожаю 

– 298 ГДж/га, енерговитрати – 55,9 ГДж/га, Кее – 5,3, гібрид Ромул – відповідно 

322 ГДж/га, 57,7 ГДж/га та 5,6. 

Енергетично найефективнішим визначено дворазове внесення регулятора 

росту «Агромінераліс» (обробляння насіння та позакоренево у фазі змикання 

листків у рядках) за вирощування гібрида Ромул: енергія врожаю – 337 ГДж/га, 

енерговитрати – 58,2 ГДж/га, Кее – 5,8. 
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Отже, дворазове застосування регулятора росту «Наномінераліс» в посівах 

буряків цукрових (обробка насіння і позакоренево в фазі змикання листків у 

рядках) за вирощування біологічно продуктивнішиго гібрида Ромул забезпечило 

максимальну енергетичну ефективність агротехнології з Кее – 5,8. 

 

7.2 Економічна ефективність 

 

Економічна ефективність вирощування буряків цукрових залежала від 

біологічної продуктивності гібридів та системи удобрення. На контролі без 

добрив собіварітість вирощування гібридів Злука та Ромул бала співставною – 

73%. При цьому вирощування гібрида Ромул за рахунок вищої біологічної 

продуктивності визначено прибутковішим – умовно чистий прибуток 14554 

грн./га, тоді як у гібрида Злука - 11932 грн./га (табл. 7.3). 

Застосування мінеральних добрив в дозі N100Р100K100 знизило 

рентабельність вирощування буряків цукрових гібрида Злука до 21%, гібрида 

Ромул – до 26% з отриманням чистого брибутку – відповідно 7752 та 10830 

грн./га. 

Низькою рентабельність вирощування буряків цукрових зберігалась і за 

застосування альтернативної органо-мінеральної системи удобрення. За 

внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 рентабельність вирощування буряків 

цукрових гібрида Злука становила 20%, гібрида Ромул – до 23% з отриманням 

чистого брибутку – відповідно 8532 та 10242 грн./га. 

Незначно підвищило прибутковість вирощування буряків цукрових 

позакореневе внесення мікродобрива Максимус (бор) та регулятора росту 

«Наномінераліс». За нінерального та органо-мінерального фонів удобрення 

внесення позакоренево зазначених хімічних засобів підвищило рентабельність  

вирощування на 1-2%, умовно чистий прибуток за вирощування гібрида Злука – 

на 524-1340 грн./га, гібрида Ромул –  на 828-1720 грн./га. 
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Таблиця 7.3  

Економічна ефективність вирощування буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2017-2019 рр. 

№ 

ва

р. Г
іб

р
и

д
  

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

)  

Внесено добрив 

(фактор В) 

 

Витрати, 

грн./га 

Вартість 

продукції, 

грн./га 

Прибуток, 

грн./га 

Рентабель-

ність,  

% 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 16328 28260 11932 73 

2 N100Р100K100 37608 45360 7752 21 

3 N100Р100K100 + М 38808 47160 8352 22 

4 N100Р100K100 + М + РР 39902 48690 8788 22 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 19804 31680 11876 60 

6 N100Р100K100 42228 50760 8532 20 

7 N100Р100K100 + М 43324 52380 9056 21 

8 N100Р100K100 + М + РР 44938 54810 9872 22 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 19916 34470 14554 73 

10 N100Р100K100 41820 52650 10830 26 

11 N100Р100K100 + М 43852 55890 12038 28 

12 N100Р100K100 + М + РР 45050 57600 12550 28 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 24276 39420 15144 62 

14 N100Р100K100 44568 54810 10242 23 

15 N100Р100K100 + М 46080 57150 11070 24 

16 N100Р100K100 + М + РР 47018 58410 11392 24 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

 

Найвищої рентабельності вирощування буряків цукрових на удобреному 

фоні досягнуто за вирощування гібрида Ромул і внесення N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» - 28% з отриманням умовно 

чистого прибутку 12550 грн./га. 

Отже, економічно рентабельнішим визначено вирощування гібрида Ромул. 

Вищу прибутковість гібрид Ромул показав за осучасної мінеральної системи 

удобрення (N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс») – 



 

135 

 

– 12550 грн./га. Додаткове внесення 5 т/га соломи + N50 на фоні зазначеної 

системи удобрення зменшило умовно чистий прибуток до 11392 грн./га. 

Рентабельність вирощування буряків цукрових залежала від способів 

застосування регулятора росту «Наномінераліс». Обробляння насіння 

регулятором росту забезпечило рентабельність вирощування гібрида Злука – 

22%, гібрида Ромул – 25% за рентабельності на контролі – відповідно 20% та 

23% (табл. 7.4). 

Таблиця 7.4  

Економічна ефективність вирощування буряків цукрових за застосування 

регулятора росту, БЦДСС, 2017-2019 рр. 

 

№ 

вар. 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) Регулятор росту 

(фактор Б) 

Витрати, 

грн./га 

Вартість 

продукції, 

грн./га 

Прибуток, 

грн./га 

Рентабель-

ність,  

% 

 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
37504 45180 7676 20 

2 Обробка насіння РР 39170 47700 8530 22 

3 Підживлення РР 40106 49320 9214 23 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
40934 50580 9646 24 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
39740 49050 9310 23 

6 Обробка насіння РР 41978 52560 10582 25 

7 Підживлення РР 42810 54000 11190 26 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
44314 56430 12116 27 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»   

 

 Внесення «Наномінераліс» у фазі змикання листків у рядках підвищило 

рентабельність вирощування гібрида злука до 23%, гібрида Ромул – до 26% з 

отриманням умовно чистого прибутку – відповідно 9214 та 11190 грн./га. 

 Найвищої економічної ефективності досягнуто за вирощування гібрида 

Ромул і дворазового внесення регулятора росту «Наномінераліс» (обробляння 

насіння та позакоренево у фазі змикання листків у рядках): умовно чистий 

прибуток – 12116 грн./га, рентабельність – 27%. 
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Отже, найбільш рентабельним визначено дворазове застосування 

регулятора росту «Наномінераліс» (обробка насіння і позакоренево в фазі 

змикання листків у рядках) за вирощування гібрида Ромул – рівень 

рентабельності – 27% зі збільшенням до контролю без регулятора росту на 4%. 

 

Висновки до розділу 7 

 

1. Найвищої енергетичної ефективності агротехнології буряків цукрових 

досягали за вирощування гібрида Ромул та внесення N100Р100K100 + Максимус 

(бор) + регулятор росту «Агромінераліс»: енергія врожаю – 319 ГДж/га, 

енерговитрати – 59,3 ГДж/га, Кее – 5,6. Дворазове застосування регулятора росту 

«Наномінераліс» (для обробляння насіння і внесення позакоренево в фазі 

змикання листків у рядках) забезпечило подальше зростання енергетичної 

ефективності агротехнології з Кее – 5,8. 

2. Вирощування гібрида Ромул визначено рентабельнішим, ніж гібрида 

Злука. Максимальної прибутковості досягнуто за вирощування гібрида Ромул на 

фоні N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» – 12550 

грн./га. Додаткове внесення 5 т/га соломи + N50 на фоні зазначеної системи 

удобрення зменшило умовно чистий прибуток до 11392 грн./га. Дворазове 

застосування регулятора росту «Наномінераліс» (обробка насіння і позакоренево 

в фазі змикання листків у рядках) за вирощування гібрида Ромул підвищило 

рівень рентабельності з 23% до 27%. 

 

Основні результати розділу висвітлені у праці [173]. 
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ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукового завдання щодо інтенсифікації технології вирощування 

буряків цукрових шляхом впровадження високопродуктивних гібридів та 

оптимізації системи удобрення. За результатами досліджень встановлено 

високопродуктивний гібрид та ефективну систему удобрення, яка базується на 

внесенні побічної продукції, мінеральних і мікродобрив та регулятора росту. 

2. Встановлено, що за вирощування гібридів Злука та Ромул сталість 

органічної речовини чорнозему вилугуваного досягали за застосування 5 т/га 

соломи + N50 + N100Р100K100: на кінець вегетації вміст гумусу в шарі 0-30 см 

становив 2,98-2,99% з перевагою до контролю без добрив на 0,12%. 

3. Досліджено, що альтернативна органо-мінеральна система удобрення 

створювала умови найбільш сприятливого азотного живлення буряків цукрових. 

За внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 вміст нітратного азоту на початок 

вегетації в шарі 0-30 см порівняно з контролем без добрив підвищився на 4,3-5,2 

мг/кг, 30-40 см – на 4,0-3,9; амонійного – відповідно на 3,0-3,5 та 2,0 мг/кг ґрунту. 

На кінець вегетації вміст нітратного азоту у шарі 0-30 см зменшився у 2,0-2,1 

рази, 30-40 см – у 1,6-1,7 рази. 

4. За результатами польових досліджень встановлено, що застосування в 

основне удобрення буряків цукрових 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 

створювало найбільш сприятливі умови фосфатного та калійного режимів 

чорнозему вилугуваного упродовж вегетації. Вміст рухомого фосфору на 

початок вегетації в шарі 0-30 см становив 93-96, калію – 109-110 мг/кг ґрунту зі 

зменшенням на кінець вегетації – відповідно у 1,2-1,3 та 1,3 рази. 

5. Досліджено, що найвищих темпів росту і розвитку рослин досягнуто за 

осучасненої органо-мінеральної системи удобрення (5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс») і вирощування 

гібрида Ромул: маса одного коренеплоду у серпні 607 г/рослину, вересні – 660 з 

перевищенням маси коренеплоду гібрида Злука – відповідно на 49 та 45 

г/рослину. Дворазове внесення регулятора росту «Наномінераліс» (обробка 
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насіння та позакоренево у фазі змикання листків у рядку) посилювало темпи 

росту і розвитку буряків цукрових. 

6. Встановлено, що площа листкової поверхні упродовж вегетації у гібрида 

Злука була більшою, ніж у гібрида Ромул на 7,6-15,4%, однак темпи усихання 

листків від фази максимального розвитку до збирання врожаю вищими 

визначено у гібрида Ромул. Застосування 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + 

Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс» формувало найбільшу 

площу листкової поверхні обох гібридів буряків цукрових: у гібрида Злука у 

липні – 5065 см2/рослину, серпні – 3394, вересні – 2323; гібрида Ромул – 

відповідно 4783, 3096 та 2017 см2/рослину. Дворазове внесення регулятора росту 

«Наномінераліс» збільшувало площу листків у обох гібридів. 

7. За результатами польових досліджень встановлено, що гібрид Ромул 

відзначався вищим вмістом хлорофілу у листкових пластинках упродовж 

вегетації порівняно з гібридом Злука на 0,14-0,38%. Максимального вмісту 

хлорофілу у листкових пластинках досягали за застосування 5 т/га соломи + N50 

+ N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: у липні – 

3,03%, серпні – 2,72%, вересні – 2,17%. Дворазове внесення регулятора росту 

«Наномінераліс» посилювало темпи синтезу хлорофілу у листкових пластинках. 

Гібрид Ромул у період інтенсивного росту коренеплоду (серпень-вересень) мав 

значно вищу продуктивність фотосинтезу, ніж гібрид Злука з максимальним 

значенням показника за внесення N100Р100K100 – 5,38 г/м2 на добу. 

8. Досліджено, що вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових був 

найвищий за вирощування гібрида Ромул і внесення 5 т/га соломи + N50 + 

N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор росту «Наномінераліс»: в 

коренеплодах у липні – 18,7%, серпні – 21,4%, вересні – 24,2%, гичці – відповідно 

14,2%, 15,7% та 17,4%. Дворазове внесення регулятора росту «Наномінераліс» 

посилювало накопичення сухої речовини в органах рослин буряків цукрових. 

 9. Визначено, що найвищої продуктивності буряків цукрових в умовах 

нестійкого зволоження на чорноземі вилугуваному досягали за вирощування 

гібрида Ромул і внесення 5 т/га соломи + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + 



 

139 

 

регулятор росту «Наномінераліс»: врожайність коренеплодів – 64,9 т/га, 

цукристість – 16,6%, збір цукру – 10,71 т/га зі збільшенням до контролю без 

добрив врожайності коренеплодів на 26,6 т/га, збору цукру – на 4,19 т/га. За 

дворазового внесення регулятора росту «Наномінераліс» (обробки насіння і 

позакоренево у фазі змикання листків у рядках)  отримали прибавку збору цукру 

0,57 т/га.  

10. Встановлено, що абсолютні показники технологічної якості 

коренеплодів за мінеральної і органо-мінеральної систем удобрення у гібрида 

Ромул визначено дещо гіршими порівняно з гібридом Злука, що 

супроводжувалось зменшенням чистоти нормально очищеного соку на 0,3-0,4% 

і збільшенням втрат цукру в мелясі на 0,04-0,06%. Застосування регулятора росту 

«Наномінераліс» не впливало істотно на технологічну якість коренеплодів 

буряків цукрових. 

11. Досліджено, що найвищий вміст елементів живлення в рослинах на 

момент збирання та їх винос з урожаєм забезпечила осучаснена альтернативна 

органо-мінеральна система удобрення. Гібрид Ромул за сумою NPK виносив 

елементів живлення більше порівняно з гібридом Злука на 59 кг/га. У складі 

виносу переважав калій за співвідношення N:P:K = 3,4:1:4,0. За відчуження із 

поля тільки основного врожаю зазначена система удобрення формувала у грунті 

позитивний баланс азоту – 28 кг/га, фосфору – 59 кг/га з незначним дефіцитом 

калію – -12 кг/га.  

12. Встановлено, що вирощування гібрида Ромул та внесення N100Р100K100 

+ Максимус (бор) + регулятор росту «Агромінераліс» забезпечили найвищу 

енергетичну ефективність агротехнології буряків цукрових: енергія врожаю – 

319 ГДж/га, енерговитрати – 59,3 ГДж/га, Кее – 5,6. Зазначені елементи 

агротехнології сприяли отриманню умовно чистого прибутку – 11392 грн./га з 

рівнем рентабельглсті 24%. Дворазове застосування регулятора росту 

«Наномінераліс» (обробка насіння і позакоренево в фазі змикання листків у 

рядках) підвищило енергетичну та економічну ефективність вирощування 

буряків цукрових. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

У господарствах з рослинницькою спеціалізацією і відсутнім 

виробництвом гною для отримання врожаїв буряків цукрових понад 60 т/га на 

засадах сталості рекомендується висівати вітчизняний гібрид Ромул та 

застосувати осучаснену альтернативну органо-мінеральну систему удобрення – 

5 т/га соломи пшениці озимої + N50 + N100Р100K100 + Максимус (бор) + регулятор 

росту «Наномінераліс»: врожайність коренплдодів – 64,9 т/га, збір цукру – 10,71 

т/га. 
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Додаток Б.1 

Динаміка органічної речовини в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2017, % 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 3,17 2,95 3,14 2,90 

2 N100Р100K100 3,14 2,98 3,12 2,96 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 3,21 2,96 3,23 2,96 

6 N100Р100K100 3,17 2,96 3,20 2,97 

9 Ромул Без добрив Без добрив 3,12 2,99 3,15 2,97 

10 N100Р100K100 3,20 2,96 3,13 2,96 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 3,23 2,95 3,22 2,97 

14 N100Р100K100 3,24 2,97 3,26 2,97 

НІР05 (фактор А) 0,01 - 0,01 - 

НІР05 (фактор Б) 0,10 0,09 0,09 0,07 

НІР05 (фактор В) 0,08 0,04 0,06 0,04 

НІР05 (фактор А+Б+В) 0,17 0,13 0,17 0,12 

 

Додаток Б.2 

Динаміка органічної речовини в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2018, % 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 2,76 2,61 2,73 2,61 

2 N100Р100K100 2,75 2,61 2,70 2,60 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 2,80 2,62 2,79 2,62 

6 N100Р100K100 2,82 2,62 2,83 2,63 

9 Ромул Без добрив Без добрив 2,77 2,62 2,75 2,61 

10 N100Р100K100 2,75 2,61 2,72 2,60 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 2,81 2,62 2,81 2,62 

14 N100Р100K100 2,83 2,63 2,84 2,62 

НІР05 (фактор А) 0,02 0,01 0,01 - 

НІР05 (фактор Б) 0,10 0,08 0,11 0,06 

НІР05 (фактор В) 0,09 0,06 0,07 0,05 

НІР05 (фактор А+Б+В) 0,16 0,15 0,17 0,13 
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Додаток Б.3 

Динаміка органічної речовини в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2019, % 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив Без добрив 2,69 2,60 2,71 2,58 

2 N100Р100K100 2,77 2,62 2,73 2,63 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 2,78 2,66 2,85 2,63 

6 N100Р100K100 2,81 2,70 2,90 2,69 

9 

Ромул 

Без добрив Без добрив 2,71 2,59 2,72 2,62 

10 N100Р100K100 2,74 2,62 2,76 2,66 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 2,83 2,65 2,82 2,62 

14 N100Р100K100 2,94 2,71 2,86 2,66 

НІР05 (фактор А) 0,02 0,02 0,01 0,01 

НІР05 (фактор Б) 0,13 0,11 0,11 0,06 

НІР05 (фактор В) 0,08 0,07 0,05 0,04 

НІР05 (фактор А+Б+В) 0,19 0,16 0,16 0,14 

 

Додаток Б.4 

Вміст нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2017, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 14,0 13,0 8,4 8,1 

2 N100Р100K100 17,5 13,9 8,5 7,4 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 13,6 14,3 8,6 7,6 

6 N100Р100K100 16,8 15,1 8,6 8,3 

9 Ромул Без добрив Без добрив 13,7 14,1 8,1 7,7 

10 N100Р100K100 18,4 15,6 8,7 7,7 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 14,1 13,7 8,4 8,0 

14 N100Р100K100 18,0 16,4 8,7 7,8 

НІР05 (фактор А) - 0,1 0,1 - 

НІР05 (фактор Б) 0,4 0,3 0,3 0,3 

НІР05 (фактор В) 0,7 0,8 0,7 0,8 

НІР05 (фактор А+Б+В) 1,4 1,4 1,3 1,2 
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Додаток Б.5 

Вміст нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2018, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 18,1 15,2 10,2 11,5 

2 N100Р100K100 23,7 19,9 10,8 11,0 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 18,5 13,3 10,4 10,8 

6 N100Р100K100 24,3 19,5 10,5 12,1 

9 Ромул Без добрив Без добрив 17,7 15,7 10,0 11,8 

10 N100Р100K100 21,1 19,0 10,6 11,4 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 18,2 14,0 10,6 10,5 

14 N100Р100K100 24,9 20,1 10,8 11,6 

НІР05 (фактор А) 0,1 - 0,1 - 

НІР05 (фактор Б) 0,3 0,2 0,3 0,2 

НІР05 (фактор В) 0,6 0,6 0,7 0,6 

НІР05 (фактор А+Б+В) 1,1 1,1 1,2 1,0 

 

 

Додаток Б.6 

Вміст нітратного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив Без добрив 21,6 17,9 12,5 14,4 

2 N100Р100K100 24,9 25,7 14,1 15,5 

5 5 т/га 

соломи + N50 
Без добрив 19,3 16,6 12,8 12,5 

6 N100Р100K100 25,4 23,5 14,3 16,9 

9 

Ромул 

Без добрив Без добрив 22,7 18,3 11,0 13,7 

10 N100Р100K100 27,1 25,3 13,7 15,8 

13 5 т/га 

соломи + N50 
Без добрив 21,2 15,0 11,9 11,8 

14 N100Р100K100 26,8 23,2 14,2 15,3 

НІР05 (фактор А) 0,1 - 0,1 0,1 

НІР05 (фактор Б) 0,4 0,2 0,2 0,3 

НІР05 (фактор В) 0,5 0,7 0,5 0,5 

НІР05 (фактор А+Б+В) 1,0 1,2 1,0 1,1 
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Додаток Б.7 

Вміст амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2017, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 10,2 8,0 9,2 7,2 

2 N100Р100K100 10,7 8,1 9,6 7,2 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 12,6 7,7 9,4 7,7 

6 N100Р100K100 14,0 9,3 10,7 7,8 

9 Ромул Без добрив Без добрив 9,8 7,7 9,7 7,0 

10 N100Р100K100 10,3 8,3 9,7 7,4 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 11,0 8,5 10,1 7,5 

14 N100Р100K100 13,2 10,1 10,4 8,0 

НІР05 (фактор А) 0,1 0,1 0,1 - 

НІР05 (фактор Б) 0,4 0,4 0,3 0,3 

НІР05 (фактор В) 0,7 0,5 0,4 0,3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 1,2 0,9 0,8 0,8 

 

 

Додаток Б.8 

Вміст амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2018, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 11,7 9,1 7,7 7,0 

2 N100Р100K100 12,5 10,0 8,3 8,0 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 13,9 9,7 8,5 8,2 

6 N100Р100K100 14,3 11,1 9,2 8,6 

9 Ромул Без добрив Без добрив 11,2 9,4 7,4 7,2 

10 N100Р100K100 12,0 10,2 8,0 7,9 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 13,6 10,2 7,9 8,4 

14 N100Р100K100 14,6 10,9 8,8 8,4 

НІР05 (фактор А) - 0,1 0,1 0,1 

НІР05 (фактор Б) 0,4 0,3 0,3 0,2 

НІР05 (фактор В) 0,4 0,3 0,3 0,4 

НІР05 (фактор А+Б+В) 0,9 0,7 0,6 0,7 

9 
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Додаток Б.9 

Вміст амонійного азоту в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив 
Без добрив 12,5 8,9 7,5 7,8 

2 N100Р100K100 13,9 10,1 8,8 9,1 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 14,2 9,9 9,0 8,4 

6 N100Р100K100 15,1 11,7 10,2 8,9 

9 

Ромул 

Без добрив 
Без добрив 11,6 9,4 7,7 7,3 

10 N100Р100K100 12,9 10,5 8,7 8,4 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 13,8 10,6 8,2 8,2 

14 N100Р100K100 15,4 11,4 9,3 9,6 

НІР05 (фактор А) 0,1 - 0,1 0,1 

НІР05 (фактор Б) 0,5 0,4 0,3 0,3 

НІР05 (фактор В) 0,5 0,5 0,4 0,3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 1,1 0,8 0,8 0,7 

 

 

Додаток Б.10 

Вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2017, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 95 88 80 76 

2 N100Р100K100 102 90 80 81 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 96 86 82 79 

6 N100Р100K100 101 89 81 78 

9 Ромул Без добрив Без добрив 97 84 82 77 

10 N100Р100K100 99 92 87 77 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 96 89 85 80 

14 N100Р100K100 102 90 87 79 

НІР05 (фактор А) 1 - 1 1 

НІР05 (фактор Б) 4 3 3 2 

НІР05 (фактор В) 5 3 4 3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 9 6 8 6 
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Додаток Б.11 

Вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2018, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 77 70 71 68 

2 N100Р100K100 82 72 75 70 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 78 71 70 70 

6 N100Р100K100 84 72 73 74 

9 Ромул Без добрив Без добрив 79 70 69 71 

10 N100Р100K100 86 73 72 73 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 77 70 70 73 

14 N100Р100K100 87 74 74 75 

НІР05 (фактор А) 1 1 - 1 

НІР05 (фактор Б) 4 4 3 2 

НІР05 (фактор В) 6 4 3 3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 10 9 6 5 

 

 

Додаток Б.12 

Вміст рухомого фосфору в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2019, мг/кг ґрунту  

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив 
Без добрив 86 79 66 65 

2 N100Р100K100 94 80 68 70 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 85 74 67 68 

6 N100Р100K100 95 83 66 71 

9 

Ромул 

Без добрив 
Без добрив 90 79 63 66 

10 N100Р100K100 97 82 65 69 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 88 81 63 65 

14 N100Р100K100 99 80 62 70 

НІР05 (фактор А) 1 1 1 - 

НІР05 (фактор Б) 4 3 2 2 

НІР05 (фактор В) 4 4 4 3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 8 8 7 6 
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Додаток Б.13 

Вміст рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2017, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 102 93 88 90 

2 N100Р100K100 112 97 90 92 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 101 97 89 87 

6 N100Р100K100 114 96 92 93 

9 Ромул Без добрив Без добрив 104 95 90 88 

10 N100Р100K100 112 101 92 89 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 108 96 91 91 

14 N100Р100K100 116 99 91 92 

НІР05 (фактор А) 1 - - 1 

НІР05 (фактор Б) 3 3 3 2 

НІР05 (фактор В) 4 4 4 3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 8 7 8 5 

 

 

Додаток Б.14 

Вміст рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2018, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 Злука Без добрив Без добрив 87 78 72 79 

2 N100Р100K100 97 82 75 77 

5 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 92 79 70 80 

6 N100Р100K100 102 81 75 75 

9 Ромул Без добрив Без добрив 90 77 69 74 

10 N100Р100K100 93 80 72 74 

13 5 т/га 

соломи + N50 

Без добрив 92 77 70 77 

14 N100Р100K100 99 84 76 80 

НІР05 (фактор А) 1 1 1 1 

НІР05 (фактор Б) 5 3 4 3 

НІР05 (фактор В) 5 6 5 4 

НІР05 (фактор А+Б+В) 11 10 10 8 
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Додаток Б.15 

Вміст рухомого калію в чорноземі вилугуваному за різних систем 

удобрення, 2019, мг/кг ґрунту 

№ 

вар. 

Гібрид 

(фактор 

А) 

Фон 

(фактор Б) 

Добрива 

(фактор В) 

Травень Вересень 

глибина, см 

0-30 30-40 0-30 30-40 

1 

Злука 

Без добрив 
Без добрив 98 88 70 70 

2 N100Р100K100 107 94 83 72 

5 5 т/га соломи 

+ N50 

Без добрив 99 92 72 69 

6 N100Р100K100 114 94 86 77 

9 

Ромул 

Без добрив 
Без добрив 96 88 71 70 

10 N100Р100K100 105 94 88 73 

13 5 т/га соломи 

+ N50 

Без добрив 101 91 73 71 

14 N100Р100K100 111 95 85 75 

НІР05 (фактор А) 1 1 1 1 

НІР05 (фактор Б) 4 3 4 3 

НІР05 (фактор В) 5 4 4 3 

НІР05 (фактор А+Б+В) 10 8 9 7 

 

Додаток Б.16 

Маса рослин буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 2017 

р., г/рослину 

№ 

п/п 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 Б

) Добрива 

(фактор В) 
Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  90 310 370 215 307 170 

2 N100Р100K100 125 460 505 279 405 228 

3 N100Р100K100 + МД 150 481 526 395 414 247 

4 N100Р100K100 + МД + РР  160 503 555 429 413 316 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  120 350 417 280 343 196 

6 N100Р100K100 155 488 580 330 425 305 

7 N100Р100K100 + МД 160 505 612 347 419 314 

8 N100Р100K100 + МД + РР 170 536 624 400 429 352 

9 

Р
о

м
у

л
 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  100 362 385 200 239 109 

10 N100Р100K100 145 488 535 261 288 163 

11 N100Р100K100 + МД 150 570 607 273 331 196 

12 N100Р100K100 + МД + РР  150 583 615 278 333 200 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  140 395 417 273 249 123 

14 N100Р100K100 160 568 580 280 324 177 

15 N100Р100K100 + МД 165 582 612 295 309 237 

16 N100Р100K100 + МД + РР 180 606 624 326 315 246 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.17 

Маса рослин буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 2018 

р., г/рослину 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 Б

) Добрива 

(фактор В) 
Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у

к
а Б

ез
 д

о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  148 400 433 441 431 212 

2 N100Р100K100 180 563 611 509 501 300 

3 N100Р100K100 + МД 189 578 618 515 509 302 

4 N100Р100K100 + МД + РР  200 585 628 556 509 319 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  175 427 464 481 476 218 

6 N100Р100K100 206 651 691 541 514 320 

7 N100Р100K100 + МД 212 668 710 551 528 322 

8 N100Р100K100 + МД + РР 221 674 719 575 539 326 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  159 429 466 402 388 177 

10 N100Р100K100 200 651 689 440 421 258 

11 N100Р100K100 + МД 210 664 705 447 433 260 

12 N100Р100K100 + МД + РР  213 673 725 456 440 269 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  197 460 500 425 417 186 

14 N100Р100K100 206 677 719 450 439 262 

15 N100Р100K100 + МД 212 691 734 453 440 268 

16 N100Р100K100 + МД + РР 243 714 750 459 443 273 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.18 

Маса рослин буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 2019 

р., г/рослину 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 Б

) Добрива 

(фактор В) 
Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у

к
а 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 Без добрив (контроль)  250 320 435 265 170 135 

2 N100Р100K100 366 385 466 300 220 155 

3 N100Р100K100 + МД 370 385 488 335 260 186 

4 N100Р100K100 + МД + РР  385 400 505 335 260 225 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  290 370 485 290 180 145 

6 N100Р100K100 380 420 528 335 230 218 

7 N100Р100K100 + МД 400 440 546 435 320 255 

8 N100Р100K100 + МД + РР 435 465 572 445 375 275 

9 

Р
о
м

у
л
 Б

ез
 д

о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  315 350 455 210 170 100 

10 N100Р100K100 426 466 570 250 190 120 

11 N100Р100K100 + МД 450 496 578 260 200 163 

12 N100Р100K100 + МД + РР  460 510 600 290 240 178 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  390 474 570 270 180 105 

14 N100Р100K100 480 490 590 300 200 150 

15 N100Р100K100 + МД 485 497 596 360 255 165 

16 N100Р100K100 + МД + РР 496 500 605 410 270 185 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.19 

Маса рослин буряків цукрових за застосування регуляторів росту, БЦДСС, 

2017 р., г/рослину 

 

№ 

п/п 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 
Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
185 373 473 361 420 286 

2 Обробка насіння РР 200 391 494 369 431 291 

3 Підживлення РР 210 402 506 371 441 293 

4 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
210 415 523 374 510 297 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
205 390 499 253 341 198 

6 Обробка насіння РР 220 412 528 254 350 199 

7 Підживлення РР 230 414 534 262 350 203 

8 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
230 436 553 265 377 209 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Додаток Б.20 

Маса рослин буряків цукрових за застосування регуляторів росту, БЦДСС, 

2018 р., г/рослину 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у

к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
194 569 616 514 505 308 

2 
Обробка насіння РР 213 589 634 528 518 317 

3 Підживлення РР 226 603 645 528 518 318 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
231 618 660 530 522 319 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
212 657 692 444 426 253 

6 Обробка насіння РР 232 679 711 455 445 277 

7 Підживлення РР 247 695 723 458 449 280 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
255 712 739 460 449 280 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  
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Додаток Б.21 

Маса рослин буряків цукрових за застосування регуляторів росту, БЦДСС, 

2019 р., г/рослину 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у

к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
300 350 460 250 170 123 

2 Обробка насіння РР 310 364 486 280 205 145 

3 Підживлення РР 317 369 503 380 232 170 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
322 400 514 398 290 175 

5 

Р
о

м
у

л
 

Без регулятора росту 

(контроль) 
320 380 465 200 130 115 

6 Обробка насіння РР 385 475 525 235 165 135 

7 Підживлення РР 400 480 562 275 210 138 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
422 510 600 300 230 158 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

Додаток Б.22 

Площа листків буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 2017 

р., см2/рослину 

№ 

п/п 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Ф
о

н
  

(ф
ак

то
р

 Б
) 

Добрива 

(фактор В) 

Термін визначення 

липень серпень  вересень 

1 

З
л
у
к
а Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  1685 1886 1309 

2 N100Р100K100 3383 3547 2461 

3 N100Р100K100 + МД 3588 3685 2840 

4 N100Р100K100 + МД + РР  3752 3828 3028 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  1476 1607 1159 

6 N100Р100K100 3020 3220 2361 

7 N100Р100K100 + МД 3324 3527 2637 

8 N100Р100K100 + МД + РР 3425 3663 2846 

9 

Р
о

м
у

л
 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  1685 1746 1112 

10 N100Р100K100 3383 2512 1974 

11 N100Р100K100 + МД 3588 2841 2173 

12 N100Р100K100 + МД + РР  3752 3267 2595 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  1476 1496 960 

14 N100Р100K100 3020 2351 1505 

15 N100Р100K100 + МД 3324 2761 1868 

16 N100Р100K100 + МД + РР 3425 3145 2165 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.23 

Площа листків буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 2018 

р., см2/рослину 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 

Б
) 

Добрива 

(фактор В) 

Термін визначення 

липень серпень  вересень 

1 

З
л
у
к
а Б

ез
 д

о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  3440 2227 1360 

2 N100Р100K100 4398 2704 1465 

3 N100Р100K100 + МД 4888 2969 1531 

4 N100Р100K100 + МД + РР  5020 3141 1869 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  4063 2228 1582 

6 N100Р100K100 5293 2899 1616 

7 N100Р100K100 + МД 5755 3061 1684 

8 N100Р100K100 + МД + РР 5859 3222 2071 

9 

Р
о
м

у
л

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  2925 2050 1200 

10 N100Р100K100 4151 2534 1302 

11 N100Р100K100 + МД 4635 2755 1389 

12 N100Р100K100 + МД + РР  4847 2957 1704 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  3705 2117 1405 

14 N100Р100K100 4918 2604 1430 

15 N100Р100K100 + МД 5562 2983 1526 

16 N100Р100K100 + МД + РР 5423 3066 1908 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.24 

Площа листків буряків цукрових за різних систем удобрення, БЦДСС, 2019 

р., см2/рослину 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 
Термін визначення 

липень серпень вересень 

1 

З
л
у

к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  3465 2240 1393 

2 N100Р100K100 4421 2754 1472 

3 N100Р100K100 + МД 4897 3055 1579 

4 N100Р100K100 + МД + РР  5044 3140 1906 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  4099 2291 1519 

6 N100Р100K100 5321 2941 1670 

7 N100Р100K100 + МД 5801 3824 1709 

8 N100Р100K100 + МД + РР 5911 3297 2052 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  2947 2113 1209 

10 N100Р100K100 4158 2591 1367 

11 N100Р100K100 + МД 4693 2791 1398 

12 N100Р100K100 + МД + РР  4908 3003 1722 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  3781 2115 1499 

14 N100Р100K100 4899 2609 1470 

15 N100Р100K100 + МД 5596 3003 1510 

16 N100Р100K100 + МД + РР 5502 3077 1978 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Додаток Б.25 

Площа листків буряків цукрових за застосування регуляторів росту, 

БЦДСС, 2017 р., см2/рослину 

 

№ 

п/п 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень  

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 2520 2782 1242 

2 Обробка насіння РР 3247 3800 2552 

3 Підживлення РР 3426 3850 2693 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 3541 3916 2815 

5 

Р
о
м

у
л

 Без регулятора росту (контроль) 2300 2584 1162 

6 Обробка насіння РР 2423 3168 1643 

7 Підживлення РР 2528 3247 1923 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 2868 3399 2279 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс» 
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Додаток Б.26 

Площа листків буряків цукрових за застосування регуляторів росту, 

БЦДСС, 2018 р., см2/рослину 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень  

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 4398 2704 1465 

2 Обробка насіння РР 4437 3082 2622 

3 Підживлення РР 4576 3354 3020 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 4657 3545 3202 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту (контроль) 4151 2534 1302 

6 Обробка насіння РР 4321 2807 2218 

7 Підживлення РР 4439 3190 2733 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 4525 3382 2893 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс» 
 

Додаток Б.27 

Площа листків буряків цукрових за застосування регуляторів росту, 

БЦДСС, 2019 р., см2/рослину 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень 

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 4425 2750 1473 

2 Обробка насіння РР 4478 3124 2677 

3 Підживлення РР 4606 3379 3064 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 4673 3571 3209 

5 

Р
о
м

у
л

 Без регулятора росту (контроль) 4149 2587 1324 

6 Обробка насіння РР 4378 2897 2244 

7 Підживлення РР 4451 3214 2749 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 4535 3397 2912 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс» 
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Додаток Б.28 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за різних систем удобрення, 

БЦДСС, 2017 р., % 

№ 

п/п 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 

Б
) 

Добрива 

(фактор В) 
Термін визначення 

липень серпень  вересень 

1 

З
л
у

к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  2,10 1,61 1,40 

2 N100Р100K100 2,42 1,77 1,47 

3 N100Р100K100 + МД 2,50 1,85 1,44 

4 N100Р100K100 + МД + РР  2,54 1,94 1,44 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,52 1,91 1,42 

6 N100Р100K100 2,75 2,02 1,43 

7 N100Р100K100 + МД 2,83 2,12 1,56 

8 N100Р100K100 + МД + РР 2,80 2,15 1,58 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  2,49 1,92 1,44 

10 N100Р100K100 2,85 2,12 1,54 

11 N100Р100K100 + МД 2,93 2,36 1,60 

12 N100Р100K100 + МД + РР  2,94 2,43 1,66 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,64 2,05 1,62 

14 N100Р100K100 3,12 2,44 1,67 

15 N100Р100K100 + МД 3,20 2,69 1,64 

16 N100Р100K100 + МД + РР 3,18 2,71 1,78 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.29 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за різних систем удобрення, 

БЦДСС, 2018 р., % 

№ 

п/п 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Ф
о

н
  

(ф
ак

то
р

 Б
) 

Добрива 

(фактор В) 
Термін визначення 

липень серпень  вересень 

1 

З
л
у

к
а 

Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 Без добрив (контроль)  2,31 2,12 1,89 

2 N100Р100K100 2,42 2,27 2,02 

3 N100Р100K100 + МД 2,53 2,32 2,07 

4 N100Р100K100 + МД + РР  2,62 2,34 2,10 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,46 2,17 2,06 

6 N100Р100K100 2,58 2,30 2,08 

7 N100Р100K100 + МД 2,67 2,34 2,12 

8 N100Р100K100 + МД + РР 2,71 2,36 2,12 

9 

Р
о
м

у
л
 Б

ез
 д

о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  2,68 2,39 2,12 

10 N100Р100K100 2,71 2,45 2,17 

11 N100Р100K100 + МД 2,77 2,43 2,15 

12 N100Р100K100 + МД + РР  2,90 2,48 2,20 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,72 2,45 2,22 

14 N100Р100K100 2,79 2,52 2,24 

15 N100Р100K100 + МД 2,88 2,60 2,32 

16 N100Р100K100 + МД + РР 2,95 2,72 2,36 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.30 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за різних систем удобрення, 

БЦДСС, 2019 р., % 

№ 

п/п 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 

Термін визначення 

липень серпень вересень 

1 

З
л
у

к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  2,30 2,11 1,92 

2 N100Р100K100 2,43 2,26 2,01 

3 N100Р100K100 + МД 2,55 2,34 2,08 

4 N100Р100K100 + МД + РР  2,63 2,33 2,10 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,44 2,19 2,07 

6 N100Р100K100 2,62 2,31 2,10 

7 N100Р100K100 + МД 2,70 2,37 2,15 

8 N100Р100K100 + МД + РР 2,74 2,38 2,12 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  2,69 2,40 2,12 

10 N100Р100K100 2,72 2,47 2,17 

11 N100Р100K100 + МД 2,77 2,44 2,16 

12 N100Р100K100 + МД + РР  2,92 2,52 2,22 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  2,73 2,44 2,21 

14 N100Р100K100 2,81 2,53 2,26 

15 N100Р100K100 + МД 2,91 2,60 2,33 

16 N100Р100K100 + МД + РР 2,97 2,74 2,38 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  

 

Додаток Б.31 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за застосування регуляторів 

росту, БЦДСС, 2017 р., % 

 

№ 

п/п 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень  

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 2,06 1,56 1,38 

2 Обробка насіння РР 2,27 1,77 1,41 

3 Підживлення РР 2,24 1,74 1,43 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,36 1,86 1,47 

5 

Р
о
м

у
л

 Без регулятора росту (контроль) 2,32 1,82 1,43 

6 Обробка насіння РР 2,49 1,89 1,46 

7 Підживлення РР 2,47 1,97 1,44 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,53 2,13 1,52 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  
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Додаток Б.32 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за застосування регуляторів 

росту, БЦДСС, 2018 рр., % 

 

№ 

п/п 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень  

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 2,42 2,27 2,02 

2 Обробка насіння РР 2,57 2,33 2,07 

3 Підживлення РР 2,64 2,45 2,17 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,74 2,50 2,23 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту (контроль) 2,71 2,45 2,17 

6 Обробка насіння РР 2,81 2,52 2,22 

7 Підживлення РР 2,88 2,59 2,33 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,95 2,66 2,45 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Додаток Б.33 

Вміст хлорофілу в листках буряків цукрових за застосування регуляторів 

росту, БЦДСС, 2019 р., % 

 

№ 

п/п 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Термін визначення 

 

липень 

 

серпень  

 

вересень 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту (контроль) 2,30 2,18 1,88 

2 Обробка насіння РР 2,38 2,25 1,90 

3 Підживлення РР 2,47 2,40 1,95 

4 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,56 2,47 1,99 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту (контроль) 2,72 2,39 2,13 

6 Обробка насіння РР 2,79 2,50 2,19 

7 Підживлення РР 2,84 2,64 2,22 

8 Обробка насіння РР + підживлення РР 2,97 2,78 2,31 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  
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Додаток Б.34 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2017 р., % 

№ 

п/п 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 Б

)  

Добрива 

(фактор В) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у

к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  16,8 18,2 20,5 13,0 14,2 15,9 

2 N100Р100K100 17,3 18,7 21,2 13,2 14,5 16,3 

3 N100Р100K100 + МД 17,7 19,1 22,0 13,5 14,6 16,4 

4 N100Р100K100 + МД + РР  17,7 19,3 22,2 13,6 14,8 16,4 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  17,0 18,2 21,3 13,0 14,3 16,0 

6 N100Р100K100 17,6 18,8 21,8 13,4 14,5 16,6 

7 N100Р100K100 + МД 17,9 19,2 22,1 13,5 14,8 16,9 

8 N100Р100K100 + МД + РР 18,0 19,3 22,5 13,7 14,9 17,2 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  17,5 19,4 22,4 13,4 14,6 16,4 

10 N100Р100K100 17,8 19,7 23,3 13,8 14,9 16,7 

11 N100Р100K100 + МД 17,9 20,3 23,7 14,0 15,2 17,4 

12 N100Р100K100 + МД + РР  18,1 20,6 24,2 14,2 15,3 17,6 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  17,7 20,2 23,3 13,6 14,9 16,6 

14 N100Р100K100 18,0 20,9 23,8 13,9 15,3 16,9 

15 N100Р100K100 + МД 18,4 21,2 24,1 14,0 15,5 17,4 

16 N100Р100K100 + МД + РР 18,5 21,4 24,2 14,2 15,5 17,5 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.35 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2018 р., % 

№ 

п/п 

Г
іб

и
д

  

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

  

(ф
ак

то
р
 Б

) Добрива 

(фактор В) 
Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у

к
а Б

ез
 д

о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  17,4 19,5 21,8 12,6 14,7 15,5 

2 N100Р100K100 17,9 19,9 22,4 13,0 15,0 15,9 

3 N100Р100K100 + МД 18,1 20,3 22,6 13,3 15,3 16,0 

4 N100Р100K100 + МД + РР  18,3 20,4 22,6 13,4 15,3 16,2 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

 +
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  17,6 19,6 22,1 12,7 14,6 15,7 

6 N100Р100K100 18,0 20,2 22,3 13,3 14,9 16,0 

7 N100Р100K100 + МД 18,3 20,6 22,8 13,8 15,5 16,2 

8 N100Р100K100 + МД + РР 18,4 20,6 22,8 13,8 15,4 16,2 

9 

Р
о
м

у
л
 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль)  18,0 20,0 23,0 13,0 15,1 16,1 

10 N100Р100K100 18,2 20,4 23,6 14,0 15,3 16,3 

11 N100Р100K100 + МД 18,6 20,7 23,7 14,4 15,5 16,8 

12 N100Р100K100 + МД + РР  18,4 20,9 23,8 14,4 15,4 16,6 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

 +
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  18,0 20,0 23,1 13,1 15,0 16,0 

14 N100Р100K100 18,5 20,2 23,6 13,7 15,5 16,6 

15 N100Р100K100 + МД 18,7 21,1 23,8 14,2 15,6 17,0 

16 N100Р100K100 + МД + РР 18,7 21,2 23,9 14,0 15,7 17,2 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.36 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2019 р., % 

№ 

п/п Г
іб

и
д

 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у

к
а Б
ез

 д
о

б
р

и
в
 

Без добрив (контроль)  17,6 19,7 21,9 12,7 14,8 15,7 

2 N100Р100K100 18,0 20,0 22,7 13,0 15,2 16,1 

3 N100Р100K100 + МД 18,2 20,5 22,7 13,4 15,4 16,1 

4 N100Р100K100 + МД + РР  18,5 20,6 22,9 13,6 15,7 16,5 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о

м
и

 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль)  17,3 19,2 22,0 12,8 14,8 15,9 

6 N100Р100K100 18,1 20,4 22,4 13,4 15,0 16,2 

7 N100Р100K100 + МД 18,5 20,9 23,1 13,9 15,4 16,4 

8 N100Р100K100 + МД + РР 18,8 21,2 23,5 14,1 15,8 16,6 

9 

Р
о
м

у
л
 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 

Без добрив (контроль)  18,0 20,2 23,1 13,2 15,3 16,2 

10 N100Р100K100 18,2 20,6 23,7 14,0 15,4 16,2 

11 N100Р100K100 + МД 18,7 20,9 23,9 14,3 15,7 16,9 

12 N100Р100K100 + МД + РР  18,9 21,1 24,1 15,6 15,7 17,0 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
N

5
0
 

Без добрив (контроль)  18,1 20,3 23,3 13,1 15,2 16,3 

14 N100Р100K100 18,5 20,3 23,9 13,8 15,7 16,8 

15 N100Р100K100 + МД 18,8 21,4 24,1 14,1 15,7 17,2 

16 N100Р100K100 + МД + РР 18,9 21,6 24,4 14,3 15,9 17,5 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.37 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за застосування 

регуляторів росту, БЦДСС, 2017 р., % 

 

№ 

п/п 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 
Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
16,9 18,0 20,3 13,2 14,3 16,1 

2 Обробка насіння РР 17,2 18,3 20,7 13,4 14,5 16,2 

3 Підживлення РР 17,0 18,2 20,7 13,5 14,7 16,4 

4 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
17,4 18,4 21,2 13,7 15,0 16,5 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
17,3 19,1 22,0 13,5 14,7 16,6 

6 Обробка насіння РР 17,5 19,2 22,1 13,7 15,0 16,8 

7 Підживлення РР 17,6 19,2 22,2 13,7 15,1 16,8 

8 Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
17,8 19,3 22,3 13,9 15,3 16,9 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Додаток Б.38 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за застосування 

регуляторів росту, БЦДСС, 2018 р., % 

 

№ 

п/п 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 

А
) Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
17,6 19,6 22,2 13,2 15,1 15,7 

2 Обробка насіння РР 17,8 19,7 22,4 13,2 15,3 15,9 

3 Підживлення РР 17,9 19,7 22,5 13,4 15,3 15,9 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
18,1 20,0 22,7 13,5 15,5 16,0 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
18,0 20,2 23,0 14,1 15,2 16,0 

6 Обробка насіння РР 18,3 20,4 23,0 14,3 15,3 16,2 

7 Підживлення РР 18,2 20,4 23,3 14,3 15,5 16,3 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
18,4 20,5 23,4 14,4 15,6 16,4 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  
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Додаток Б.39 

Вміст сухої речовини в рослинах буряків цукрових за застосування 

регуляторів росту, БЦДСС, 2019 р., % 

 

№ 

п/п 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 

А
) Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Коренеплід Гичка 

місяць 

VII VIII IX VII VIII IX 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
17,7 19,8 22,3 13,3 15,3 15,9 

2 Обробка насіння РР 17,8 19,8 22,6 13,3 15,4 16,1 

3 Підживлення РР 18,0 19,9 22,7 13,5 15,4 16,2 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
18,2 20,1 22,8 13,7 15,8 16,4 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
18,1 20,4 23,2 14,1 15,2 16,1 

6 Обробка насіння РР 18,5 20,6 23,3 13,4 15,5 16,6 

7 Підживлення РР 18,4 20,6 23,7 14,7 15,8 17,0 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
18,9 20,8 23,9 14,9 16,1 17,2 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  
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Додаток Б.40 

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2017 р. 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 

Вміст на 100г 

буряків, мг-екв 
Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,34 1,00 2,71 91,7 1,71 13,2 

2 N100Р100K100 4,49 1,07 3,11 91,5 1,72 12,4 

3 N100Р100K100 + М 4,45 1,03 2,98 91,5 1,72 12,4 

4 N100Р100K100 + М + РР 4,22 1,18 3,13 91,8 1,71 12,5 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 4,05 1,04 2,46 92,0 1,70 13,5 

6 N100Р100K100 4,64 1,13 3,15 91,2 1,73 13,0 

7 N100Р100K100 + М 4,58 1,13 3,12 91,2 1,73 13,3 

8 N100Р100K100 + М + РР 4,41 1,12 3,12 91,4 1,73 12,9 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,56 0,90 2,70 91,3 1,73 13,9 

10 N100Р100K100 4,65 1,19 3,25 91,2 1,72 13,3 

11 N100Р100K100 + М 4,43 1,10 3,19 91,4 1,73 13,2 

12 N100Р100K100 + М + РР 4,60 1,09 3,01 91,2 1,72 13,1 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 4,25 0,76 2,73 91,7 1,71 14,1 

14 N100Р100K100 4,45 1,28 3,26 91,4 1,73 13,5 

15 N100Р100K100 + М 4,42 1,22 3,24 91,4 1,73 13,1 

16 N100Р100K100 + М + РР 4,40 1,26 3,14 91,4 1,73 12,9 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.41 

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2018 р. 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 

Вміст на 100г 

буряків, мг-екв 

Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% 
К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 3,54 1,32 3,07 92,3 1,69 12,7 

2 N100Р100K100 3,96 1,45 3,30 91,5 1,70 12,7 

3 N100Р100K100 + М 3,87 1,39 3,27 91,7 1,71 12,6 

4 N100Р100K100 + М + РР 3,91 1,40 3,27 91,7 1,71 12,4 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 3,80 1,36 3,32 92,0 1,69 13,0 

6 N100Р100K100 4,02 1,40 3,37 91,4 1,72 12,8 

7 N100Р100K100 + М 4,03 1,36 3,40 91,8 1,71 12,6 

8 N100Р100K100 + М + РР 3,98 1,36 3,36 91,6 1,71 12,6 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,01 1,34 3,29 92,0 1,70 13,2 

10 N100Р100K100 3,97 1,37 3,40 91,2 1,72 13,0 

11 N100Р100K100 + М 4,03 1,41 3,52 91,4 1,70 13,0 

12 N100Р100K100 + М + РР 4,01 1,41 3,52 91,4 1,70 13,0 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 3,97 1,38 3,20 91,7 1,61 13,8 

14 N100Р100K100 3,99 1,36 3,43 91,4 1,73 13,3 

15 N100Р100K100 + М 4,04 1,40 3,45 91,4 1,72 13,2 

16 N100Р100K100 + М + РР 4,00 1,40 3,40 91,5 1,71 13,2 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.42 

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2019 р. 

№ 

вар. 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Ф
о
н

 

(ф
ак

то
р
 Б

) 

Добрива 

(фактор В) 

Вміст на 100г 

буряків, мг-екв 
Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

 

Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,03 1,10 2,80 92,5 1,62 13,4 

2 N100Р100K100 4,15 1,11 3,10 91,3 1,67 13,3 

3 N100Р100K100 + М 4,10 1,12 3,02 92,0 1,63 13,1 

4 N100Р100K100 + М + РР 4,14 1,08 3,02 92,0 1,63 12,9 

5 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 4,12 1,08 2,98 92,3 1,62 13,4 

6 N100Р100K100 4,27 1,22 3,08 91,5 1,68 13,2 

7 N100Р100K100 + М 4,20 1,32 3,06 92,0 1,63 13,1 

8 N100Р100K100 + М + РР 4,27 1,36 3,06 91,8 1,64 12,9 

9 

Р
о
м

у
л

 Б
ез

 д
о
б

р
и

в
 Без добрив (контроль) 4,21 1,36 3,10 92,0 1,63 13,4 

10 N100Р100K100 4,52 1,40 3,40 91,2 1,68 13,3 

11 N100Р100K100 + М 4,50 1,40 3,40 91,3 1,67 13,4 

12 N100Р100K100 + М + РР 4,44 1,37 3,37 91,3 1,67 13,2 

13 

5
 т

/г
а 

со
л
о
м

и
 

+
 N

5
0
 

Без добрив (контроль) 4,32 1,40 3,28 91,4 1,68 14,1 

14 N100Р100K100 4,46 1,44 3,42 91,2 1,66 13,7 

15 N100Р100K100 + М 4,44 1,40 3,45 91,2 1,66 13,6 

16 N100Р100K100 + М + РР 4,38 1,45 3,48 91,3 1,67 13,5 

Примітка: N50 – компенсаційна доза азоту при внесенні соломи; М – мікродобриво 

«Максимус» (бор) позакоренево у фазі змикання листків у рядку та міжряддях; РР – регулятор 

росту «Нано-Мінераліс» позакоренево – змикання листків у рядку.  
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Додаток Б.43 

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2017 р. 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р

 А
) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Вміст на 100г буряків, 

мг-екв Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
4,12 1,24 2,95 92,8 1,62 13,3 

2 Обробка насіння РР 4,22 1,23 2,97 92,9 1,63 13,1 

3 Підживлення РР 4,32 1,30 2,96 92,7 1,61 13,0 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
4,44 1,30 2,99 92,6 1,61 13,2 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
4,48 1,32 3,11 92,6 1,65 13,0 

6 Обробка насіння РР 4,41 1,30 3,12 92,7 1,64 13,0 

7 Підживлення РР 4,50 1,34 3,10 92,6 1,64 13,2 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
4,47 1,30 3,19 92,5 1,64 13,1 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  

 

Додаток Б.44 

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2018 р. 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Вміст на 100г буряків, 

мг-екв 

Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% 

К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
3,80 1,06 2,72 93,0 1,60 13,5 

2 Обробка насіння РР 3,80 1,05 2,70 92,8 1,61 13,2 

3 Підживлення РР 3,83 1,08 2,74 92,7 1,60 13,0 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
3,90 1,11 2,80 92,7 1,61 13,0 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
3,95 1,10 2,87 92,7 1,62 13,3 

6 Обробка насіння РР 4,02 1,08 2,92 92,4 1,63 13,6 

7 Підживлення РР 4,08 1,11 2,90 92,6 1,65 13,4 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
4,07 1,12 2,92 92,5 1,64 13,3 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  
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Додаток Б.45 

Технологічна якість коренеплодів буряків цукрових за різних систем 

удобрення, БЦДСС, 2019 р. 

 

№ 

вар. 

 

 

Г
іб

р
и

д
 

(ф
ак

то
р
 А

) 

Регулятор росту 

 (фактор Б) 

Вміст на 100г буряків, 

мг-екв Чистота 

соку, 

% 

Втрати 

цукру в 

мелясі, 

% 

Вихід 

цукру, 

% К Na а-N 

1 

З
л
у
к
а 

Без регулятора росту 

(контроль) 
3,91 1,10 2,79 92,4 1,69 12,7 

2 Обробка насіння РР 3,90 1,11 2,80 92,5 1,70 12,6 

3 Підживлення РР 3,94 1,12 2,83 92,2 1,69 12,4 

4 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
3,93 1,10 2,80 92,4 1,68 12,8 

5 

Р
о
м

у
л

 

Без регулятора росту 

(контроль) 
3,95 1,20 2,84 92,4 1,67 13,0 

6 Обробка насіння РР 3,97 1,20 2,94 92,5 1,71 13,0 

7 Підживлення РР 4,05 1,17 2,94 92,4 1,70 13,2 

8 
Обробка насіння РР + 

підживлення РР 
4,05 1,20 2,96 92,4 1,71 13,2 

Примітка: обробку насіння і позакореневе підживлення у фазі змикання листків у рядку 

проводили регулятором росту «Наномінераліс»  
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Додаток В  
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СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових виданнях України 

1. Іваніна В. В., Шаповаленко Р. М., Дубовий Ю. П. Регулятори росту у 

підвищенні продуктивності буряків цукрових. Новітні агротехнології. 2019. №7. 

URL: http://jna.bio.gov.ua/article/view/204810 (частка авторства становить 

80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

2. Шаповаленко Р. М.  Вплив традиційних та біоадаптивних систем 

удобрення на енергетичну ефективність вирощування буряків цукрових. Зб. 

наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків; Київ: ФОП 

Корзун Д.Ю., 2019; 27, с. 93-98. 

3. Іваніна В. В., Шаповаленко Р. М. Стан гумусу та поживний режим 

чорнозему вилугуваного залежно від удобрення буряків цукрових. Наукові 

доповіді НУБіП України 2021; 5(93). 

http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.05.006 (частка авторства становить 

80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, написання статті). 

 

Статті у закордонних виданнях (Web of science) 

4. Ivanina V., Shapovalenko R., Strilets O., Senchuk S. Sugar beet fertilisation 

for sustainable yield under climate change conditions. Zemdirbyste-Agriculture 2021; 

108(4), p. 355-362. http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1084-volume/ (частка 

авторства становить 80%, планування і виконання досліджень, аналіз даних, 

написання статті). 

Патент на корисну модель 

5. Патент на корисну модель 129777 Україна, МПК А01С 21/00. Спосіб 

удобрення за біологізації вирощування буряків цукрових / В.В. Іваніна, І.А. 

Павук, Г.М. Мазур, Р.М. Шаповаленко, А.О. Сипко, О.П. Стрілець, Н.С. 

Зацерковна, Г.А. Сінчук, А.І. Чередничок; заявник і патентовласник Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. – № u 2018 05431; заявл. 

16.05.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. (проведення польових досліджень, 

аналіз стану проблеми та результатів досліджень). 

http://jna.bio.gov.ua/article/view/204810
http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.05.006
http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1084-volume/
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Матеріали наукових конференцій, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації 

6. Шаповаленко Р.М. Біологізація в досягненні високої продуктивності 

буряків цукрових. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Рослинництво ХХІ століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри 

рослинництва НУБіП України» 25-26 вересня 2019; Київ, 2019; с. 56-57. 

7. Шаповаленко Р.М. Засоби інтенсифікації та підвищення продуктивності 

буряків цукрових. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 135-й річниці з дня заснування Полтавського дослідного поля «Від 

історії до сучасності» 04 жовтня 2019; Полтава, 2019; с. 66-68. 

8. Шаповаленко Р.М. Ефективність удобрення буряків цукрових в умовах 

глобального потепління. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій» 5-7 жовтня 2021; Дубляни, 2021; с. 250-252. 

9. Шаповаленко Р.М. Продуктивність гібридів буряків цукрових за 

осучаснення систем удобрення. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового 

виробництва України: сталий розвиток сільського господарства в умовах змін 

клімату» 11 листопада 2021; с. Оброшине, 2021; с. 86-87.   

 

 

 

 

 


