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У зоні достатнього зволоження для понов-
лення органічної речовини можна ефективно 
використовувати пожнивні культури на зелене 
добриво та побічну продукцію зернових куль-
тур, що дає можливість поліпшити агрохімічні 
показники ґрунту, підвищити ефективність доб-
рив та продуктивність сільськогосподарських 
культур [7]. Так, при заорюванні зеленого доб-
рива хрестоцвітих і бобових культур урожай-
ність цукрових буряків підвищувалася на 2,5— 
4 т/га, а цукристість — на 0,2—0,6% [3, 4, 7]. А 
застосування сидератів на фоні добрив і без 
них забезпечувало стабільний приріст урожай-
ності коренеплодів у межах 11,8—4,8 т/га по-
рівняно з контролем 27,5 т/га [4]. Використан-
ня 10т/га зеленої маси редьки олійної на сіро-
му лісовому грунті забезпечило збільшення 
врожайності цукрових буряків на 1,8—2 т/га, а 
за умови сумісного використання сидератів, 
мінеральних добрив та соломи на 6,5—9 т/га 
[6]. Водночас окремими дослідженнями вста-
новлено, що використання пожнивних культур 
призводить до пониження кислотності ґрунту в 
процесі розкладу органічної речовини, підви-
щення вмісту рухомих сполук алюмінію, що не-
гативно впливає на врожайність цукрових бу-
ряків [1, 2, 5]. 

Мета дослідження — встановлення впли-
ву соломи, сидератів та додаткового позакоре-
невого підживлення кристалоном на продук-
ційний процес і технологічні показники якості 
цукрових буряків. 

Методика досліджень. Дослідження прово-
дили протягом 2004—2006 рp. на Уладово-Лю-
линецькій дослідно-селекційній станції інституту 
цукрових буряків УААН. Ґрунт — чорнозем ти-
повий малогумусний вплутуваний на лесі, за 
гранулометрією — грубо-пилуватий середній 
суглинок. 

Цукрові буряки сорту Уманський ЧС-70 ви-
рощували за загальноприйнятою (в зоні достат-
нього зволоження Лісостепу) технологією. Пло-
ща посівної ділянки — 100 м

2
 , облікової — 50 м

2
, 

повторність у досліді — 4-разова. Як добрива 
використовували органічні (напівперепрілий 
гній ВРХ, солому, сидерати) і мінеральні доб- 

рива: аміачну селітру (N — 34%), простий гра-
нульований суперфосфат (Р2О5— 19,5), калій 
хлористий (К2О — 60%). 

Фенологічні спостереження проводили від-
повідно до методики, розробленої Інститутом 
цукрових буряків. Динаміку наростання сухої 
речовини коренеплодів та листків визначали 
ваговим методом, площу листкової поверхні та 
КІЛЬКІСТЬ зелених і відмерлих листків — мето-
дом М.І. Орловського, чисту продуктивність 
фотосинтезу — за формулою Кідда, Веста і 
Бріггса, вміст сахарози в коренях — поляри-
метричним методом. 

ДҐ;Я позакореневого підживлення використо-
вували комплексне добриво на хелатній основі 
кристалом коричневий, що містить, % : N — 3; 
Р2О5 — 11; К2О — 38: бору — 0,025: міді — 
0,01: марганцю — 0,04: молібдену — 0,004; 
цинку — 0.025 та заліза — 0,07. Водні розчини 
добрив готували безпосередньо перед їх об-
прискуванням, яке проводили ранцевим об-
прискувачем у фазу змикання листків у рядках 
при витрат: робочої рідини 350—400 л/га. 

Урожайність цукрових буряків визначали ме-
тодом суцільного зважування площадок за ме-
тодикою Інституту цукрових буряків. Матема-
тичну обробку одержаних результатів проводи-
ли методом дисперсійного аналізу. 

Отримані результати свідчать про позитив-
ний вплив позакореневого підживлення цукро-
вих буряків комплексним добривом на хелатній 
основі кристалон коричневий на органо-міне-
ральному фоні. 

На період збирання врожаю цукрових бу-
ряків у варіанті позакореневого підживлення 
кристалоном у дозі 3 кг/га на мінеральному 
фоні отримано збільшення листкової поверхні 
на 400 м

2
/га порівняно з використанням лише 

мінеральних добрив і на 20500 м
2
/га — конт-

рольним варіантом. Унесення 40 т/га гною з 
мінеральними добривами у дозі N130 Р130К150 під 
зяблеву оранку та проведення додаткового 
позакореневого підживлення цукрових буряків 
кристалоном коричневим — 3 кг/га на період 
збирання забезпечує збільшення площі 
листкової поверхні на 26900 м

2
/га порівняно з 
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Продуктивність цукровиїх буряків залежно від внесення добрив та позакореневого підживлення  
(середнє за 2004-2006 рр.) 
 

 

контролем та на 21400—500м
2
/га порівняно з 

використанням гною як окремо, так і сумісно з 
мінеральними добривами. Заміна в цьому ва-
ріанті гною соломою та сидератами на період 
інтенсивного росту забезпечує найвищу площу 
листкової поверхні — 60 тис. м

2
/га, а на пері-

од збирання на 300 м
2
/га поступалася поперед-

ньому варіантові. Отже, збереження листково-
го апарату і боротьба з передчасним його ви-
сиханням, головним чином шляхом збереження 
вологи, а також використання раціональної сис-
теми живлення є найважливішою умовою отри-
мання значних урожаїв цукрових буряків висо-
кої цукристості (таблиця). 

За високої фотосинтетичної діяльності площі 
листкової поверхні цукрових буряків підвищу-
ються врожайність абсолютно сухої речовини 
та коефіцієнт корисної дії фотосинтетичної ак-
тивної радіації, що в підсумку збільшує продук-
тивність цукрових буряків у перерахунку на стан-
дартну вологість. 

За використання мінеральної системи удоб-
рення цукрових буряків чиста продуктивність 
фотосинтезу збільшується на 0,2 г/см

2
 за добу 

порівняно з контролем, що забезпечує отри-
мання 9,53 т/га абсолютно сухої речовини та 
вміст цукру в коренеплодах — 15,2%. При за-
водському виході цукру 12,1% та збільшенні 
врожайності цукрових буряків на 9,9 т/га додат- 

ково отримано 0,7 т/га цукру порівняно з показ-
никами на контролі. 

При використанні органічних добрив у дозі 
40 т/га гною урожайність цукрових буряків зни-
зилась на 4,5 т/га, вміст і вихід цукру збіль-
шується на 0,9—1,2% порівняно з мінеральною 
системою. 

Застосування органо-мінєральної системи 
удобрення сприяло поступовому приросту вро-
жайності цукрових буряків на 7,2—11,7 т/га по-
рівняно з мінеральною та органічною і забез-
печує додаткове отримання 2,1 т/га цукру. 

Проведення позакореневого підживлення 
кристалоном коричневим у дозі 3 кг/га у фазу 
змикання листків у рядках на мінеральній і ор-
гано-мінеральній системах удобрення сприяло 
збільшенню показників чистої продуктивності 
фотосинтезу на 0,3—1,6 г/см

2
 за добу, що за-

безпечило відповідне підвищення урожайності 
коренеплодів цукрових буряків на 8,3—2,9 т/га 
та додаткове отримання 1,8—0,9 т/га цукру. 

Заміна в органічній та органо-мінеральній 
системах удобрення цукрових буряків гною со-
ломою окремо та сумісно з сидератами у ви-
гляді гірчиці білої та проведення позакорене-
вого підживлення кристалоном сприяло збіль-
шенню урожайності на 5,6—21,9 т/га та 
додатковому отриманню 0,7—3,3 т/га цукру по-
рівняно з контролем. 

Висновки 

Позакореневе підживлення цукрових буряків      мінеральної системи удобрення сприяє збіль-
кристалоном у дозі 3 кг/га із застосуванням      шенню площі листкової поверхні на період . 
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збирання на 20,5 тис. м
2
/га, на фоні органіч-

них добрив — на 5,9 та органо-мінеральній — 
26,6 тис. м

 2
/га порівняно з контролем. 

Застосування соломи як окремо, так і су-
місно з пожнивними сидератами у вигляді гір-
чиці білої з наступним позакореневим піджив-
ленням ристалоном коричневим у дозі 3 кг/га 
підвищує урожайність цукрових  буряків на 

0,2—5 т/га порівняно з використанням гною. 
Використання органо-мінеральної системи 
удобрення та позакореневого підживлення 
цукрових буряків комплексним добривом на хе-
латній основі у дозі 3 кг/га у фазу змикання 
листків у рядках сприяло збільшенню урожай-
ності коренеплодів на 20,0—21,9 т/га та до-
датковому отриманню 2,7—3, З т/га цукру. 
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