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ПОЗАКОРЕНЕВЕ
ПІДЖИВЛЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
КРИСТАЛОНОМ КОРИЧНЕВИМ

Постановка проблеми. Особливістю поза-
кореневого підживлення є поглинання рослина-
ми безпосередньо через листки поживних ре-
човин, що поглинаються і засвоюються корене-
вою системою. 

Дослідження ефективності позакореневого 
підживлення рослин цукрових буряків макро- та 
мікроелементами [2—4, 6] показали, що вони 
впливають на Інтенсивність і продуктивність 
фотосинтезу, а також спрямованість транспор-
ту асимілянтів з листків і утилізацію їх у коре-
неплодах. 

Перспективним є позакореневе застосуван-
ня на посівах цукрових буряків комплексного 
добрива на хелатній основі торгової марки 
«НОРКС ГІДРО» — кристалону коричневого [7]. 

Методика досліджень. Дослідження прово-
дили протягом 2002—2006 рp. на Уладово-Лю-
линецькій дослідно-селекційній станції. Ґрунт— 
чорнозем типовий малогумусний вилугуваний 
на лесі, за гранулометричним складом — гру-
бо-пилуватий середній суглинок. Цукрові буря-
ки сорту Уманський ЧС-70 вирощували за за-
гальноприйнятою технологією. Площа посівної 
ділянки 100 м

2
 облікової—50 м

2
, повторність у

досліді — 4-разова. 
Технологічні показники якості коренів цукро-

вих буряків визначали за методикою [1, 7]. 
Результати досліджень. Розв'язання про-

блеми нестабільності абіотичних факторів ви-
магає розробки науково обґрунтованих гіпотез, 
які б відображали систему заходів, що поперед- 



жують в'янення, пошкодження хворобами, 
втрату маси та цукру в коренеплодах у посуш-
ливі й перезволожені періоди та пошук шляхів 
їх реалізації. 

Дослідженням установлено, що позакорене-
ве підживлення цукрових буряків кристалоном 
коричневим у дозах 1—3 кг/га на мінерально-
му фоні поступово забезпечує приріст листко-
вої маси, формує високий фотосинтетичний 
потенціал і за рахунок підвищення коефіцієнта 
корисної дії фотосинтетичної активної радіації 
забезпечує приріст підземної фітомаси цукро-
вих буряків порівняно з контролем на 11,5— 
18,2 т/га. Приріст коренеплодів залежно від 
позакореневого підживлення у фазу змикання 
листків у рядках у дозах 1—1,5—2—2,5—3 кг/га 
на фоні мінеральних добрив становить відпо-
відно 1,6—2,7-4,7—5,7—8,3 т/га та 0,9—1,8— 
3,9—5—7,1 т/га у фазу змикання листків у між-
ряддях. 

Гістограми розподілу показників урожайності 
та цукристості свідчать про достатню узгод-
женість з нормальним законом розподілу, що 
є основою побудови кореляційно-регресійних 
моделей їх взаємозв'язків. Кореляційно-регре-
сійна модель залежності урожайності цукрових 
буряків від комплексу факторів така: 

Y=-339,344 + 28,074x1+23,989x2-112,963хз+ 
+62,914X4+23,185X5, (1) 

де Y — урожайність цукрових буряків, ц/га: х1 

— унесення кристалону у фазі змикання листків 
у рядках, кг/га; х2 — унесення кристалону у фазі 
змикання листків у міжряддях, кг/га;х3 — гід-
ротермічний коефіцієнт; х4 — ФАР, млн. ккал/га; 
х5 — сумарна кількість унесення NPK, ц д.р./га. 

Коефіцієнт множинної кореляції для цієї мо-
делі становить R=0,978, а відповідний коефі-
цієнт множинної детермінації — R

2
=0,956. От-

же, 95,6% загальної варіації урожайності цукро-
вих буряків припадає на частку включених у 
модель предикторів, а 4,4% варіації зумовле-
но іншими факторами. 

Дисперсійний аналіз моделі свідчить про те, 
що фактичне значення F-критерію Фіера ста-
новить Fфішера =157,4, а відповідне табличне його 
значення при рівні значущості «=0,01 стано-
вить F0.01 =3,57. Оскільки Fфактичне>F0.01 то вплив 
включених у модель предикторів на урожай-
ність цукрових буряків є вірогідним й істотним 
при рівні надійної ймовірності не менше 0.99. 

Коефіцієнти регресії засвідчують про ЗМІНИ 

врожайності цукрових буряків у разі зміни кож-
ного предиктора на одиницю його вимірюван-
ня при фіксованих значеннях інших предик-
торів,   включених до моделі регресії.   Так, при 
збільшенні дози внесення кристалону у фазі 
змикання листків у рядках на 1 кг зростає 
жайність на 28,1, а підвищення дози внесення 

Вплив дозунесення кристалону на цукристість 

коренеплодів цукрових буряків 
кристалону у фазі змикання листків у міжряд-
дях на 1 кг її збільшує на 23,989 ц/га. Зростан-
ня ГТК на 1 зменшує урожайність на 113, збіль-
шення ФАР на 1 млн ккал підвищує її на 63, а 
збільшення дози внесення NPK на 1 ц діючої 
речовини підвищує урожайність на 23,2 ц/га. 

Щоб визначити частку впливу кожного з пре-
дикторів моделі на урожайність, визначаємо їх 
часткові коефіцієнти детермінації, що дорівню-
ють добутку стандартизованих коефіцієнтів ре-
гресії на парні коефіцієнти кореляції. 

Як свідчать дані, з 95,63% загального впли-
ву всіх предикторів 35,67 можна віднести за 
рахунок унесення NPK, 31,04 — кристалону 
(18,78+12,26), 16,44 —ФАР та 12,47% — за ра-
хунок ГТК. Отже, близько 2/3 загального впливу 
на врожайність цукрових буряків у 2-факторно му 
польовому досліді можна віднести на рахунок 
регульованих предикторів (NPK та кристалону) 
та 1/3 — нерегульованих (ФАР таа ГТК 

Друга кореляційно-регресійна модель є за-
лежністю вмісту цукру від позакореневого під-
живлення рослин кристалоном та абіотичними 
факторами за даними 2-факторного польово-
го досліду, побудована методом примусового 
залучення предикторів: 

Z=11,415+0,618х+0,188у, (2) 

де Z — уміст цукру, %; х — внесено кристало-
иу, кг/га: у — сума активних температур (сотні 
°С). 

Коефіцієнт множинної кореляції для цієї мо-
делі становить R=0,840, а відповідний коефі-
цієнт множинної детермінації R

2
=0.705. Отже, 

70,5% загальної варіації цукристості припадає 
на частку включених у модель 2-х предикторів, 
а 29,5% варіації зумовлено іншими факторами. 

Дисперсійний аналіз моделі показує, що фак-
тичне значення F-критерію Фішера становить 
Fфактичне =46,7, а відповідне табличне його значен-
ня при рівні значущості о=0,01 становить F0.01 = 
5,19. Оскільки Fфактичне>F0.01 то вплив включених у 
модель предикторів на цукристість є вірогідним 
й істотним за рівня надійної ймовірності не 
менше 0,99. 



СТОРІНКА 
МОЛОДОГОВЧЕНОГО 

Позакореневе підживлення
цукрових буряків кристалоном коричневим

Коефіцієнти моделі засвідчують те, що при 
додатковому внесенні 1 кг кристалону на 1 га 
цукристість зростає на 0,618%, а при зростанні 
суми активних температур на 100°С цукристість 
підвищується на 0,188%. 

Якщо розкласти загальний коефіцієнт детер-
мінації на часткові складові, то матимемо 
70,5%=66,6%+3,9%. Тобто основний вплив на 
цукристість здійснює кристалон (66,6% варіації), 
а решта припадає на суму активних темпера-
тур (3,9% варіації). 

Оскільки на цукристість впливає доза вне- 

сення кристалону, то в результаті підбору пар-
ної регресійної залежності засобами MS Office 
Excel установлено, що найкращою є квадратич-
на функція, параметри та графік якої наведе-
но на рисунку. 

З рисунка видно, що існує критична межа зрос-
тання дози кристалону, після якої ефективність 
його дії змінюється на протилежну. Ця межа 
відповідає значенню хо, при якому перша похідна 
у'(х0)=О. Знаходимо у'=-О,386х0+1,155=0. Звідси 
х0=1,155/0,386=3. Таким чином, оптимальна 
доза внесення кристалону не перевищує 3 кг/га. 

Висновки 

Позакореневе підживлення кристалоном 
коричневим на фоні мінеральних добрив слід 
проводити у фазу змикання листків у рядках 
в дозі 1—З кг/га. Найвищу врожайність коре-
неплодів цукрових буряків (53,2 т/га) отрима-
но при позакореневому підживленні кристало-
ном дозою 3 кг/га у фазу змикання листків у 
рядках на фоні внесення мінеральних добрив 
в дозі N110P130R150 Позакореневе підживлення 

кристалоном дозою 2,5—3 кг/га у фазу зми-
кання листків у рядках на фоні N110P130R150 дає 
змогу отримати максимальну цукристість 
коренеплодів — 17,75—17,65%. 

Проаналізовані кореляційно-регресійні мо-
делі є статистично надійними і можуть бути 
використані для прогнозування показників уро-
жайності та цукристості при вирощуванні 
цукрових буряків. 
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