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Мета. дослідити вплив різних режимів 
вологозабезпечення ґрунту на формування 
технологічних якостей коренеплодів буряків 
цукрових різного селекційного походження. 
Методи. Вегетаційний, лабораторний, 
статистичний. Результати. на основі аналізу 
результатів досліджень виявлено вплив трьох 
режимів вологозабезпечення ґрунту — 45, 
60 і 75% повної польової вологоємності 
(ппВ) на формування технологічних якостей 
буряків цукрових різного селекційного 
походження на період збирання урожаю. 
Висновки. за підвищення рівня ппВ ґрунту 
від 45 до 75% технологічний вихід цукру 
буряків цукрових сортів і гібридів різних 
біологічних форм (R2=0,93 – 0,99) зростає 
завдяки підвищенню маси коренеплодів. 
проте доцільно визначати оптимальні умови 
вологозабезпечення окремо для кожного сорту 
чи гібрида.

Вступ. На формування продуктивності та 
технологічних якостей коренеплодів буряків 
цукрових впливає ряд факторів: агрокліматич-
ні умови, агротехніка вирощування, добрива, 
сорт, способи та строки збирання урожаю та 
ін. [1, 3 – 5]. Зокрема, істотно впливає режим 
вологозабезпечення ґрунту, адже роль вологи 
в процесі росту та розвитку рослин є однією 
з ключових. Для буряків цукрових характер-
ним є економне використання вологи, але 
за недостатньої її кількості у ґрунті, особли-
во у критичний період росту, продуктивність 
рослин різко знижується [8 – 11]. Водночас 
опади сприяють якісному розчиненню внесе-
них добрив [2, 7], що, в свою чергу, підвищує 
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продуктивність і технологічні якості корене-
плодів. Особливої актуальності це питання 
набуває в сучасних умовах масового виро-
щування гібридів буряків цукрових різних се-
лекційних форм, адже кожний з гібридів має 
індивідуальну специфічну реакцію на рівень 
вологозабезпечення ґрунту. До глибшого ви-
вчення цього питання спонукають і нинішні 
зміни кліматичних умов в Україні. 

Мета досліджень — установлення впливу 
різних режимів вологозабезпечення ґрунту 
на технологічні якості коренеплодів буряків 
цукрових різного селекційного походження.

Матеріали та методика досліджень. 
Дослідження проводили на вегетаційному 
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майданчику лабораторії діагностики та 
оптимізації живлення Інституту біоенерге-
тичних культур і цукрових буряків НААН. 
Використовували посудини Вагнера (d — 
21 см, h — 35 см) ємністю 14,5 кг повітря-
носухого ґрунту на посудину, які наповню-
вали чорноземом типовим вилугуваним 
з такими агрохімічними характеристиками: 
гумус — 3,8 – 4%; рН сольове — 6,4 – 6,6; 
Нг — 1,4 – 1,7 мг·екв на 100 г ґрунту, рухомий 
фосфор та обмінний калій за Чиріковим — 
184 – 197 та 81 – 89 мг/кг ґрунту, лужногідро-
лізований азот — 159 – 163 мг/кг ґрунту (за 
Корнфільдом).

У досліді вивчали 3 варіанти вологозабез-
печення ґрунту: 45, 60 і 75% ППВ. Потрібну 
вологість підтримували поливом ґрунту 
в посудинах за масою. Досліди проводили 
на фоні оптимальної дози добрив 3 г д.р./
посудину NPK. Азотні добрива — аміачна 
селітра, фосфорні — простий гранульований 
суперфосфат, калійні — калій хлористий. 
Досліджували реакцію на вологозабезпе-
чення буряків цукрових сорту Уладівський 
однонасінний 35, гібрида Український ЧС 
70, створені вітчизняними селекціоне-
рами, Екстра і Роберта — селекції фірми 
«КВС» (Німеччина) та КВ Збруч, створений 
на Ялтушківській дослідно-селекційній станції 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН з використанням лінії запилю-
вача КВС. Сівбу проводили наприкінці квіт-
ня — на початку травня, урожай збирали — 
на початку жовтня. Повторність 7-разова.

Визначення цукристості і технологічних 
якостей коренеплодів на період збирання 
урожаю буряків цукрових проводили згідно 
із загальноприйнятими методиками [6].

Результати досліджень. Дослідженнями 
встановлено, що рівень насичення ґрунту во-
логою впливає на вміст цукрів у коренепло-
дах. У варіанті з мінімальним забезпеченням 
вологою (45% ППВ) цукристість коренеплодів 
на період збирання урожаю буряків цукрових 
у сортів та гібридів, які вивчали у досліді, 
становила 18,38 – 18,68%. Зволоження ґрун-
ту на рівні 60% ППВ позитивно впливало 
на цукристість коренеплодів буряків цукрових 
різного селекційного походження, вона до-
стовірно зростала порівняно з попереднім 
варіантом і становила 18,57 – 19,33%. Вплив 
подальшого підвищення вологості ґрунту 
до 75% ППВ на цукристість коренеплодів 
буряків цукрових української селекції був 
неістотним, а буряки цукрові зарубіжної та 

спільної селекції характеризувалися її змен-
шенням до 17,93 – 18,70% порівняно з варі-
антом, де забезпечували ППВ ґрунту на рівні 
60%. Це пов’язано зі збільшенням маси ко-
ренеплоду, адже значна частина асимілятів, 
утворених під час фотосинтезу, витрачається 
на ростові процеси.

Результати досліджень свідчать, що вміст 
α-амінного азоту в коренеплодах буряків цу-
крових на період збирання врожаю зменшу-
вався за підвищення рівня вологозабезпечен-
ня ґрунту. Найменший його показник на фоні 
45% ППВ виявлено у буряків цукрових гі-
бридів Роберта та Екстра — 0,096 і 0,097%, 
а максимальний — у сорту Уладівський одно-
насінний 35 — 0,130%. З підвищенням вміс-
ту вологи у ґрунті до 60% ППВ відбувалося 
зниження вмісту α-амінного азоту в корене-
плодах і в середньому у гібридів він становив 
0,079 – 0,106%. На фоні 75% ППВ спостері-
гали подальше зменшення α-амінного азоту 
у коренеплодах буряків цукрових різного по-
ходження і показники його вмісту коливалися 
у межах 0,062 – 0,097% з максимумом у гібри-
да Український ЧС 70 і мінімумом у гібрида 
КВ Збруч (таблиця).

Уміст кондуктометричного попелу у ко-
ренеплодах варіантів з 45% ППВ становив 
0,390 – 0,535%, де найменшим показником 
характеризувалися буряки цукрові гібрида 
спільної селекції КВ Збруч, а найвищим — 
сорту Уладівський однонасінний 35. На фоні 
60% ППВ максимальне значення вмісту кон-
дуктометричного попелу в коренеплодах 
у буряків цукрових гібрида Український ЧС 70 
(0,527%), на фоні 75% — Роберта (0,501%). 
Найменші параметри показника лишалися 
за гібридом КВ Збруч — 0,429 та 0,378% 
відповідно. 

Чистота (доброякісність) соку мало змі-
нювалася за фонами вологозабезпечення 
і була у межах 91,92 – 95,54%. Лише у варіан-
тах з 75% ППВ у коренеплодах буряків цукро-
вих сорту та гібрида вітчизняної селекції цей 
показник досягав 96,59 та 97,05% відповідно.

Втрати цукру у мелясі у коренеплодів 
буряків цукрових сорту Уладівський одно-
насінний 35 та гібрида Роберта свого піку 
досягали на фоні 45% ППВ — 2,01 і 1,87% 
відповідно. У гібридів Український ЧС 70 та 
КВ Збруч — за 60% ППВ — 1,98 і 1,63%, а гі-
брида Екстра на фоні 75% ППВ — 1,81%. За 
технологічною здатністю до переробки до ка-
тегорії «добрі», де доброякісність очищеного 
соку понад 91,6%, а МБ-фактор менше 30, 
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належали коренеплоди усіх досліджуваних 
сортів і гібридів за усіх режимів вологоза-
безпечення.

Виходячи з технологічних якостей коре-
неплодів буряків цукрових максимальний 
очікуваний технологічний вихід цукру у до-
сліді зафіксовано у варіантах з 75% ППВ 
у буряків цукрових гібрида спільної селек-
ції КВ Збруч — 189,94 г/посудину. Дещо по-
ступались йому гібриди зарубіжної селекції 
Екстра та Роберта — 178,43 і 170,66 г/по-
судину. На фоні 60% ППВ лідером був гібрид 
Екстра (166,70 г/посудину), на фоні 45% 
ППВ — гібрид Роберта (135,72 г/посуди-
ну). Збільшення вологоємності ґрунту з 45 
до 60% позитивно вплинуло на показники 
технологічного виходу цукру. Різниця між 
цими варіантами для буряків цукрових гібри-
да Екстра становила 19,7%, для КВ Збруч — 
15,5, Українського ЧС 70 — 15,2%. На рівень 
75% ППВ максимально позитивно реагували 
рослини гібрида КВ Збруч і очікуваний техно-
логічний вихід цукру у нього зростав на 20% 

порівняно з 60% ППВ. 
Установлено кореляційні залежності між 

рівнем вологозабезпечення ґрунту і величи-
ною технологічного виходу цукру з корене-
плодів буряків цукрових усіх сортів та гібридів, 
які вивчали у досліді (рисунок). Коефіцієнт 
кореляції становить R2=0,95 – 0,99. 

технологічні якості коренеплодів буряків цукрових різного походження залежно від рівня воло-
гозабезпечення ґрунту
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45% ППВ

Уладівський однонасінний 35 18,68 21,1 0,130 0,535 92,78 2,01 25,64 15,77 116,68

Український ЧС 70 18,47 21,2 0,115 0,502 93,51 1,86 22,57 15,70 112,54

Екстра 18,38 21,2 0,097 0,451 94,15 1,69 21,72 15,79 133,90

Роберта 18,57 21,0 0,096 0,498 93,70 1,87 23,18 15,66 135,72

КВ Збруч 18,67 21,4 0,099 0,390 94,56 1,46 18,07 16,30 128,39

60% ППВ

Уладівський однонасінний 35 18,92 22,2 0,096 0,481 91,92 1,81 22,04 16,21 126,14

Український ЧС 70 18,73 21,3 0,106 0,527 94,82 1,98 22,79 15,87 132,67

Екстра 18,57 20,8 0,092 0,427 93,92 1,61 19,73 16,06 166,70

Роберта 18,28 21,1 0,079 0,463 92,53 1,74 21,69 15,63 147,87

КВ Збруч 19,33 21,4 0,105 0,429 92,58 1,63 19,11 16,82 152,00

75% ППВ

Уладівський однонасінний 35 18,93 21,6 0,092 0,469 96,59 1,76 20,65 16,61 147,57

Український ЧС 70 18,63 20,8 0,097 0,478 97,05 1,79 21,97 15,94 151,50

Екстра 17,97 20,6 0,082 0,485 94,67 1,81 23,07 15,25 178,43

Роберта 17,93 20,9 0,079 0,501 93,92 1,77 22,12 15,26 170,66

КВ Збруч 18,70 21,4 0,062 0,378 95,54 1,42 16,73 16,38 189,94

НІР05 за цукристістю: А (гібриди) — 0,26; В (режим ППВ) — 0,20; АВ — 0,45; НІР05 за технологічним 
виходом цукру: А (гібриди) — 0,62; В (режим ППВ) — 0,48; АВ — 1,08.
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у = 2,0517х + 33,677
R2 = 0,9823

у = 1,1757х + 80,767
R2 = 0,9723

у = 1,4843х + 70,617
R2 = 0,9306

у = 1,2987х + 54,317
R2 = 0,9996

у = 1,0297х + 68,35
R2 = 0,9523

залежність технологічного виходу цукру коре-
неплодів цукрових буряків різної селекції від 
вологозабезпечення ґрунту:  — Уладівський 
однонасінний 35;  — Український чс 70;  — 
екстра;  — роберта;  — кВ збруч
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Зростання технологічного виходу цукру 
у міру підвищення рівня вологозабезпечення 
з 45 до 75% ППВ відбувається в основному за-
вдяки зростанню маси коренеплоду. Водночас 
розрахунковий вихід цукру за підвищення рів-
ня вологозабезпечення від 45 до 60% ППВ 
зростав у сортів і гібридів (15,87 – 16,82%), крім 

гібрида Роберта, де лишався незмінним. На 
фоні 75% ППВ підвищення розрахункового ви-
ходу цукру порівняно з 60% ППВ спостерігалося 
тільки у буряків цукрових української селекції 
(15,94 – 16,61%). У решти гібридів показники роз-
рахункового виходу цукру відчутно зменшували-
ся — 15,25 – 16,38%. 

За підвищення рівня ППВ ґрунту від 45 
до 75% відбувається зростання техно-
логічного виходу цукру буряків цукрових 
сортів і гібридів різних біологічних форм 
(R2=0,93 – 0,99) завдяки підвищенню маси 
коренеплоду. Найвищі показники виявлено 
у гібрида спільної селекції КВ Збруч на фоні 
75% ППВ — 189,94 г/посудину. Водночас 
на розрахунковий вихід цукру позитив-
но впливало зростання ППВ ґрунту з 45 
до 60%, крім гібрида Роберта, де він лишався 
на одному рівні. Подальше зростання рівня 

вологозабезпечення до 75% сприяло підви-
щенню розрахункового виходу цукру тіль-
ки у буряків цукрових української селекції, 
у решти гібридів він істотно зменшувався. 
Тобто тільки завдяки ретельному вивчен-
ню особливостей реакцій рослин буряків цу-
крових на рівень вологозабезпечення можна 
встановити оптимальні його параметри 
для забезпечення сприятливих умов виро-
щування сорту чи гібрида, що гарантують 
максимальну реалізацію біологічного потен-
ціалу, закладеного у генотипі культури.
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