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У статті наводяться результати досліджень 
впливу систем основного обробітку ґрунту на проду-
ктивність цукрових буряків за органічної та мінера-
льної системи їх удобрення в короткоротаційній пло-
дозмінній сівозміні. Викладений деталізований аналіз 
особливостей формування врожаю коренеплодів та 
їх технологічних якостей за різних досліджуваних 
чинників. Встановлено, що за проведення оранки на 
глибину 30–32 см під цукрові буряки і плоскорізного 
розпушення на глибину 20–22 см під зернові культури 
на фоні внесення під буряки 25 т/га гною + N90Р120К90 
+ солома одержано найбільшу продуктивність цук-
рових буряків: урожайність коренеплодів та збір 
цукру становили 52,7 т/га та 9,28 т/га відповідно. 
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Постановка проблеми. Науково обґрунтова-
не чергування культур у сівозміні разом із пра-
вильною системою удобрення і біологічно  
орієнтованим на культурні рослини обробітком 
ґрунту є найважливішими складовими техноло-
гій вирощування сільськогосподарських куль-
тур, у тому числі й цукрових буряків [5]. 
Загальновідомо, що саме правильно підібра-

ний і якісно виконаний обробіток ґрунту сприяє 
не тільки окультуренню посівних площ сільсь-
когосподарських культур, але й поліпшує їх во-
дно-повітряний, тепловий і поживний режими. 
За допомогою нього регулюють агрофізичні, 
біологічні та агрохімічні процеси, що відбува-
ються в ґрунті, інтенсивність розкладання і на-
громадження органічної речовини, ґрунтової во-
логи у кореневмісному шарі й ефективне вико-
ристання внесених добрив. До того ж обробіток 
ґрунту – один із найефективніших агротехнічних 
заходів боротьби з бур’янами, шкідниками і хво-
робами цукрових буряків [13].  

Щодо збалансованого живлення рослин буря-
ків макро- та мікроелементами, то його роль у 
системі удобрення набуває першочергового зна-
чення. Добре організувавши цей компонент тех-
нології їх вирощування, можна поліпшити здат-
ність культури опиратися негативному впливу 
чинників зовнішнього середовища та патогенних 
мікроорганізмів і, як наслідок, – зекономити ко-
шти на захисті рослин цукрових буряків. 
Отже, обробіток ґрунту, як і науково обґрун-

товане чергування культур та система їх удоб-
рення, були і залишаються невід’ємною і важли-
вою складовою технологій вирощування всіх 
сільськогосподарських культур, у тому числі й 
цукрових буряків, у різні часи розвитку сільсь-
кого господарства. 
Деякі науковці вважають, що ні систематична 

мілка оранка, ні плоскорізний обробіток за впли-
вом на врожайність культур зернобурякової сі-
возміни не мають переваги перед різноглибин-
ною оранкою. За їх безперервного застосування 
врожайність сільськогосподарських культур по-
ступово зменшується, особливо без внесення 
добрив. Також вони стверджують, що продукти-
вність культур не знижується, якщо в сівозмінах 
застосовують комбінований обробіток ґрунту, 
що включає глибоку оранку під цукрові буряки і 
мілкий обробіток (дисковий або плоскорізний) 
під зернові та кормові культури [3]. 
Інші науковці щодо цього мають протилежну 

думку. Все це засвідчує актуальність досліджень 
впливу різних способів обробітку ґрунту й удоб-
рення на продуктивність цукрових буряків, осо-
бливо в зоні недостатнього зволоження, стосов-
но якої відповідних дослідних даних украй недо-
статньо. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
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Урожайність цукрових буряків залежить від до-
сконалості всіх елементів технології, найважли-
вішими з яких є розміщення їх після кращих по-
передників, оптимальний рівень насиченості бу-
ряками сівозміни із врахуванням ґрунтово-
кліматичних умов, застосування економічно ви-
правданих норм добрив, екологічних способів 
обробітку ґрунту [2, 8, 19, 20, 22]. 
Продуктивність цієї цукровмісної культури, як 

зазначає О. В. Бойчук (2015), значною мірою за-
лежить від способів обробітку ґрунту і системи 
удобрення. У плодозмінній короткоротаційній сі-
возміні, стверджує науковець, урожайність цукро-
вих буряків на фоні N90Р90К130 за використання 
оранки становила 43,8 т/га, за мілкого та плоскорі-
зного обробітку ґрунту – 44,0 і 42,9 т/га відповідно; 
збір цукру досягав 7,0, 6,9 і 7,0 т/га відповідно.  
За проведення плоскорізного обробітку ґрунту 
відмічали істотне зростання цукристості корене-
плодів на 0,67 % порівняно з оранкою. Поєднання 
мілкої оранки на 12–14 см із розпушенням стійка-
ми «Параплау» на 30–32 см сприяло одержанню 
49,4 т/га коренеплодів і 7,8 т/га збору цукру.  
Зменшення глибини обробітку ґрунту до 4–5 см 
знизило урожайність коренеплодів і збір цукру до 
36,7 і 6,2 т/га відповідно, що пов’язано, як вважає 
вчений, із погіршенням поживного режиму та  аг-
рофізичного стану ґрунту [5]. 
Систематичне застосування мілкої оранки та 

плоскорізного обробітку ґрунту в сівозмінах із 
цукровими буряками, за їх високої концентрації, 
недопустиме, особливо без внесення достатньої 
кількості органічних і мінеральних добрив. Ра-
зом із тим, як показали дослідження Л. А. Барш-
тейна, І. С. Шкаредного і В. М. Якименка (2002), 
поєднання мілкого дискового та плоскорізного 
обробітку ґрунту, що застосовувався під зернові 
культури, з глибокою оранкою, яку виконували 
під цукрові буряки, порівняно із різноглибинною 
оранкою під вищевказані культури, не знижує їх 
урожайності [3]. 
Систематичне виконання мілкого або безвід-

вального обробітку ґрунту, продовжують науко-
вці, недоцільне. Навіть після внесення достат-
ньої кількості добрив та засобів захисту врожаю 
від хвороб, шкідників та бур’янів, згодом воно 
призводить до зниження врожаю культур сіво-
зміни, особливо цукрових буряків [13]. 
Важливим фактором підвищення урожайності 

цукрових буряків є застосування добрив [7, 10, 
11, 14]. Найвищий приріст урожайності цукро-
вих буряків досягається за внесення повного мі-
нерального добрива [15, 16, 17]. Найбільші вро-
жаї коренеплодів цукрових буряків, покращання 
якості їх коренеплодів мають місце за спільного 

внесення органічних і мінеральних добрив [18, 
23].  
За впливом на продуктивність цукрових буря-

ків, як вважають А. С. Заришняк, С. І. Руцька та 
Т. В. Колібабчук (2002), найефективнішими є 
органічна та мінеральна система удобрення, а 
також мінеральна у поєднанні з елементами біо-
логічного землеробства [9]. 
В умовах достатнього зволоження кращою си-

стемою удобрення, як зазначив Г. М. Мазур 
(2007), є N90Р110К130 + 40 т/га гною, що дає мож-
ливість отримувати високі та стабільні урожаї 
цукрових буряків [11]. 
Щодо зони недостатнього зволоження, то тут, 

як зауважують М. О. Пастух, В. В. Герасименко і 
Н. А. Мостьовна (2008), потрійна норма NРК 
(N135Р180К135) з органічними добривами сприяла 
збільшенню врожаю цукрових буряків на 
13,5 т/га [14]. 
Отже, проведення раціонального обробітку 

ґрунту та застосування оптимального удобрення 
сприяє підвищенню продуктивності цукрових 
буряків. Проте дослідних даних щодо зони недо-
статнього зволоження про вплив способів обро-
бітку ґрунту й удобрення на продуктивність цу-
крових буряків украй недостатньо. 
Мета досліджень – встановлення впливу спо-

собів основного обробітку ґрунту на продуктив-
ність цукрових буряків за органічної та мінера-
льної систем їх удобрення в короткоротаційній 
плодозмінній сівозміні; уточнення біологічних 
особливостей формування врожаю коренеплодів 
та їх технологічних якостей. 
Завдання досліджень:  
1. Дослідити вплив способів основного обро-

бітку ґрунту і системи удобрення на врожайність 
цукрових буряків. 

2. Вивчити дію відповідних систем обробітку 
ґрунту та добрив на технологічні якості корене-
плодів цукровмісної культури. 

3. Дослідити і проаналізувати особливості ро-
сту і розвитку рослин цукрових буряків за різних 
способів основного обробітку ґрунту в сівозміні 
та за різних систем удобрення.  
Матеріали і методи досліджень. Польові до-

слідження проводили у стаціонарному досліді Ве-
селоподільської дослідно-селекційної станції Ін-
ституту біоенергетичних культур і цукрових буря-
ків Національної академії аграрних наук України 
(Семенівський район, Полтавська область) упро-
довж 2013–2015 рр. У результаті досліджень пе-
редбачалось встановити в короткоротаційній пло-
дозмінній сівозміні вплив способів основного об-
робітку ґрунту на продуктивність цукрових буря-
ків залежно від фонів їх удобрення. 
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Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий сла-
бкосолонцюватий малогумусний середньосуглин-
ковий, що характеризується такими агрохімічними 
показниками орного шару: рН сольової витяжки – 
7,2–7,7; ємність поглинання коливається в межах 
37–39 мг-екв. на 100 г ґрунту; гумус за Тюріним – 
4,5–4,7 %, забезпеченість рухомим фосфором та 
обмінним калієм (за Мачигіним) становить 50,9–
64,5 і 143,2–153,2 мг/кг ґрунту відповідно.  

 Територія станції знаходиться в зоні недостат-
нього зволоження Лівобережного Лісостепу, де 
середня багаторічна кількість опадів за даними 
метеостанції Веселий Поділ протягом року стано-
вить 511 мм, за веґетаційний період – 326 мм. Клі-
мат – помірно-континентальний з недостатнім зво-
ложенням. Середньобагаторічна середньорічна 
температура повітря становить +7,7 0С, сума акти-
вних температур (> +50С) – 2030 0С, сума ефекти-
вних температур (> +10 0С) – 1275 0С. 
Агрометеорологічні умови за роки проведення 

досліджень охарактеризувались деякими відхи-
леннями від середніх багаторічних показників, 
але в цілому вони були сприятливими для виро-
щування цукрових буряків та інших сільського-
сподарських культур. 
У короткоротаційній плодозмінній сівозміні з 

різними способами основного обробітку ґрунту 
під цукрові буряки, залежно від фонів їх удоб-
рення, чергування культур було наступним: ба-
гаторічні трави (еспарцет + костриця лучна), 
озима пшениця, цукрові буряки, ячмінь з підсі-
вом багаторічних трав. 
Схема стаціонарного досліду включала такі 

способи основного обробітку ґрунту під цукрові 
буряки і зернові культури: контроль – оранка на 
глибину 30–32 см під цукрові буряки, оранка на 
глибину 20–22 см під зернові культури (варіанти  
9, 10, 11, 12); комбінований обробіток ґрунту – 
оранка на глибину 30–32 см під цукрові буряки,  
плоскоріз на глибину 20–22 см під зернові куль-
тури (варіанти 15, 16, 17, 18).  
У досліді було передбачено наступну систему 

удобрення цукрових буряків: без добрив і без 
соломи (варіанти 9, 15); 25 т/га гною + N90Р120К90 
без соломи (варіанти 10, 16); 25 т/га гною + 
N90Р120К90 + солома (варіанти 11, 17); N140Р120К90 
+ солома (варіанти 12, 18). Сівозміна стаціонар-
ного досліду розміщена на чотирьох полях; зага-
льна площа посівної ділянки – 182 м2, облікової 
– 61 м2. Повторення у досліді – чотириразове, 
розміщення ділянок – систематичне. 
Технологія вирощування сільськогосподарських 

культур у досліді – загальноприйнята для зони не-
достатнього зволоження. Оранку під цукрові буря-

ки і зернові культури проводили плугом ПН-3-35; 
плоскорізне безполицеве розпушування під зернові 
культури виконували стійками «Параплау». 
На дослідних ділянках використовували на-

сіння районованих сортів та гібридів відповідних 
культур: гібрид цукрових буряків – Булава, сорт 
озимої пшениці – Єсенія, сорт ячменю – Геліос, 
сорт еспарцету – Піщаний 1251, сорт костриці 
лучної – Веселоподолянська 1883.  
Аналіз вмісту цукру в коренеплодах цукрових 

буряків проводили на автоматизованій лінії «Ве-
нема»; облік урожайності цукрових буряків здій-
снювали поділянково-суцільним зважуванням. 
Дослідження проводили відповідно до мето-

дики польового досліду [6] і виконували згідно з 
методичними вказівками ІБКіЦБ [12]. 
Результати досліджень. Проведені нами три-

річні дослідження показали, що в короткорота-
ційній плодозмінній сівозміні продуктивність 
цукрових буряків залежала від способів основ-
ного обробітку ґрунту і системи удобрення. 
За проведення оранки на глибину 30–32 см під 

цукрові буряки і 20–22 см під зернові культури 
на фоні без добрив, без соломи (варіант 9) одер-
жано найнижчу за роки досліду серед варіантів 
відповідної системи обробітку ґрунту врожай-
ність цукрових буряків – 37,3 т/га (див. табл.). 
Проведення оранки на глибину 30–32 см під 

цукрові буряки і 20–22 см під зернові культури 
на фоні внесення під буряки N140Р120К90 і соломи 
(варіант 12) сприяло підвищенню їх урожайності 
до рівня 48,4 т/га. Оранка на глибину 30–32 см 
під цукрові буряки і на 20–22 см під зернові 
культури, як на фоні застосування під буряки  
25 т/га гною + N90Р120К90 без соломи (варіант 10), 
так і на фоні застосування під них 25 т/га гною + 
N90Р120К90 і соломи (варіант 11), забезпечила за 
роки досліджень однакову урожайність буряків – 
по 50,8 т/га. Це, на нашу думку, обумовлено ви-
соким рівнем забезпечення ґрунту рухомим фо-
сфором і обмінним калієм за спільного застосу-
вання органічних та мінеральних добрив. 
За проведення оранки на глибину 30–32 см під 

цукрові буряки і плоскорізного розпушення на 
20–22 см під зернові культури (комбінований 
обробіток ґрунту) на фоні без добрив і без соло-
ми (варіант 15), отримали найменшу за роки до-
сліду врожайність буряків – 36,0 т/га. Проте та-
кий обробіток ґрунту, але вже на удобрених фо-
нах, спричинив зростання врожайності корене-
плодів цукрових буряків: за внесення під буряки 
25 т/га гною + N90Р120К90 без соломи (варіант 16) 
– до 49,0 т/га, за внесення під буряки N140Р120К90 
+ солома (варіант 18) – до 51,0 т/га. 
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Продуктивність цукрових буряків у короткоротаційній плодозмінній сівозміні залежно 
 від способів основного обробітку ґрунту і системи удобрення (в середньому за 2013–2015 рр.)  

Продуктивність цукрових  
буряків Ва-

рі-
ант 

Спосіб основного обробітку ґрунту під 
цукрові буряки і зернові культури 

Система  
удобрення 
цукрових  
буряків 

урожай-
ність, т/га 

цукрис-
тість, % 

збір 
цукру, 
т/га 

9 
Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки і 20–22 см під зернові культури 
(контроль) 

Без добрив, 
без соломи 37,3 16,9 6,30 

10 
Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки і 20–22 см під зернові культури 
(контроль) 

25 т/га гною + 
+ N90Р120К90 
без соломи 

50,8 17,6 8,94 

11 
Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки і 20–22 см під зернові культури 
(контроль) 

25 т/га гною + 
+ N90Р120К90 + 

+ солома 
50,8 17,0 8,64 

12 
Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки і 20–22 см під зернові культури 
(контроль) 

N140Р120К90 + 
солома 48,4 16,5 7,99 

15 

Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки, плоскоріз на 20–22 см під зерно-
ві культури (комбінований обробіток 
ґрунту) 

Без добрив, 
без соломи 36,0 16,5 5,94 

16 

Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки, плоскоріз на 20–22 см під зерно-
ві культури (комбінований обробіток 
ґрунту) 

25 т/га гною + 
+N90Р120К90 
без соломи 

49,0 17,8 8,72 

17 

Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки, плоскоріз на 20–22 см під зерно-
ві культури (комбінований обробіток 
ґрунту) 

25 т/га гною + 
N90Р120К90 + 
солома 

52,7 17,6 9,28 

18 

Оранка на глибину 30–32 см під цукрові 
буряки, плоскоріз на 20–22 см під зерно-
ві культури (комбінований обробіток 
ґрунту) 

N140Р120К90 + 
солома 51,0 17,0 8,67 

НІР05 загальна 1,5 0,5 0,32 
НІР05 для ф-ра А (обробіток ґрунту) 1,0 0,4 0,23 

НІР05 для ф-ра В (удобрення) 0,8 0,3 0,17 
 

Проведення в сівозміні оранки на глибину 30–
32 см під цукрові буряки і плоскорізного розпу-
шення ґрунту на 20–22 см під зернові культури 
на фоні застосування під буряки 25 т/га гною + 
N90Р120К90 + солома (варіант 17) сприяло отри-
манню найвищої за роки досліджень урожайнос-
ті коренеплодів серед усіх варіантів – 52,7 т/га. 
Отже, максимальна середня врожайність ко-

ренеплодів цукрових буряків за три роки дослі-
джень  (52,7 т/га) була отримана із ділянок, де 
проводили саме оранку на глибину 30–32 см під 
цукрові буряки і плоскорізне розпушення ґрунту 
на 20–22 см під зернові культури на фоні вне-
сення під цукровмісну культуру 25 т/га гною + 
N90Р120К90 і соломи. Мінімальною врожайність 

буряків виявилася на ділянках, де під них і під 
зернові культури проводили оранку на глибину 
30–32 см і 20–22 см відповідно на фоні без доб-
рив, без соломи та на ділянках, де проводили 
оранку на глибину 30–32 см під цукрові буряки і 
плоскорізне розпушення ґрунту на 20–22 см під 
зернові культури на фоні без добрив і без соло-
ми, – 37,3 і 36,0 т/га відповідно. 
Окрім урожайності, важливим показником для 

цукрових буряків, на який впливають обробіток 
ґрунту і дози добрив, є цукристість їх корене-
плодів [1, 4, 21]. 
Результати наших трирічних досліджень показа-

ли, що за проведення оранки на глибину 30–32 см 
під цукрові буряки і на 20–22 см під зернові 
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культури на фоні внесення під буряки N140Р120К90 
і соломи (варіант 12) цукристість коренеплодів 
буряків становила 16,5 % і виявилася меншою на 
0,5 % порівняно із варіантом 11, де проводили 
оранку на глибину 30–32 см під цукрові буряки і 
20–22 см під зернові культури на фоні внесення 
під буряки 25 т/га гною + N90Р120К90 + солома, що 
обумовлено підвищеним рівнем азоту (табл. 1).  
За проведення оранки на глибину 30–32 см під 
цукрові буряки і 20–22 см під зернові культури 
на фоні застосування під буряки 25 т/га гною + 
N90Р120К90 без соломи (варіант 10) отримали ко-
ренеплоди із найвищим вмістом цукру (17,6 %) 
серед варіантів відповідної системи обробітку 
ґрунту. 
Проведення оранки на глибину 30–32 см під цу-

крові буряки і плоскорізного розпушення ґрунту 
на 20–22 см під зернові культури (комбінований 
обробіток ґрунту), за внесення під буряки 25 т/га 
гною + N90Р120К90 без соломи (варіант 16), так і за 
внесення під них 25 т/га гною + N90Р120К90 + соло-
ма (варіант 17), забезпечило найвищу за три роки 
цукристість коренеплодів за такої системи обробі-
тку ґрунту – 17,8 і 17,6 % відповідно. 
Отже, система обробітку ґрунту, що включає 

проведення оранки на глибину 30–32 см під цук-
рові буряки і 20–22 см під зернові культури на 
фоні застосування під буряки 25 т/га гною + 
N90Р120К90 без соломи забезпечила найвищу се-
ред контрольних за обробітком ґрунту варіантах 
цукристість коренеплодів на рівні 17,6 %. Ком-
бінований же обробіток ґрунту на фонах внесен-
ня під цукрові буряки 25 т/га гною + N90Р120К90 
без соломи і 25 т/га гною + N90Р120К90 + солома 
посприяв формуванню найвищої серед такої си-
стеми обробітку ґрунту цукристості коренепло-
дів буряків – 17,8 і 17,6 % відповідно. 
Збір цукру, що вважається головним показни-

ком бурякоцукрового виробництва, також зале-
жав за роки досліджень від способів основного 
обробітку ґрунту під культури в сівозміні і сис-
теми удобрення цукрових буряків. Так, напри-
клад, проведення оранки на глибину 30–32 см 
під цукрові буряки і на 20–22 см під зернові 
культури на фоні без добрив, без соломи (варіант 
9) та проведення оранки на глибину 30–32 см під 
цукрові буряки і плоскорізного розпушення ґру-
нту на 20–22 см під зернові культури на фоні без 
добрив, без соломи (варіант 15) спричинило оде-
ржання найнижчого збору цукру – 6,30 і 5,94 т/га 
відповідно (див. табл.). За проведення оранки на 
глибину 30–32 см під цукрові буряки і на 20–22 
см під зернові культури, як на фоні застосування 
під буряки 25 т/га гною + N90Р120К90 без соломи 
(варіант 10), так і на фоні застосування під них 
25 т/га гною + N90Р120К90 + солома (варіант 11),  
одержано майже однаковий збір цукру – 8,94 і 
8,64 т/га відповідно. Проведення оранки на гли-
бину 30–32 см під цукрові буряки і плоскорізно-
го розпушення ґрунту на 20–22 см під зернові 
культури на фоні внесення під буряки 25 т/га 
гною + N90Р120К90 + солома (варіант 17) забезпе-
чило найбільший за роки досліду збір цукру – 
9,28 т/га. 
Висновок. У короткоротаційній плодозмінній 

сівозміні продуктивність цукрових буряків за-
лежить від способів обробітку ґрунту під куль-
тури сівозміни і системи удобрення буряків. Ма-
ксимальними показники продуктивності цукро-
вих буряків одержані на варіанті, де проводили 
під них оранку на глибину 30–32 см і плоскоріз-
не розпушення ґрунту на глибину 20–22 см під 
зернові культури на фоні внесення під буряки  
25 т/га гною + N90Р120К90 + солома: урожайність 
коренеплодів та збір цукру тут становили  
52,7 т/га та 9,28 т/га відповідно. 
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