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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Стратегічним завданням аграрного виробництва України є підвищення потреб 

рослинницької продукції та одержання її в різноманітному асортименті. Однією із 

важливих рослин є цикорій коренеплідний  (Сichorium intybus L. var sativum lam), 

коренеплоди якого містять: полісахарид інулін, глюкозид інтибін, дубильні речовини, 

органічні кислоти, білкові речовини, пектин, смоли. У листках і стеблах міститься 

каротин, цукор, холін, вітаміни, мінеральні речовини. Завдяки цінним якісним 

показникам, цикорій використовується для одержання цілого ряду продуктів харчової 

промисловості, лікарських препаратів і високопоживних кормів для тваринництва. 

Вагомий внесок у технологію вирощування цикорію коренеплідного зробили 

відомі українські науковці: В.О. Борисюк, М.Я. Гументик, В.А. Кузміч, В.Л. Курило, 

А.Є. Манько, В.П. Миколайко, А.О. Яценко та інші, які довели, що цикорій 

коренеплідний є стратегічно необхідною, високоврожайною, цінною за хімічним 

складом культурою. 

Актуальність теми. Однією з основних умов підвищення врожайності та 

якості товарної продукції і насіння цикорію коренеплідного є застосування 

цілеспрямованих елементів технології, з врахуванням біологічного потенціалу 

культури і природно-кліматичних ресурсів. Важливе значення має розробка та 

впровадження у виробництво нових елементів технології вирощування культури,  як 

на продовольче, так і на насінницьке використання. Враховуючи недостатній обсяг 

виробництва коренеплодів, а також насіння, постало питання вивчити  окремі 

елементи технології спрямовані на отримання максимальної врожайності за їх 

напрямком. Серед заходів, за яких можливо отримати високу врожайність та 

здійснити покращення якості коренеплодів і насіння цикорію, є оптимізація і 

вдосконалення сучасних науково-технологічних принципів впливу строків сівби та 

глибини загортання насіння, науково-теоретичного обґрунтування енергозберігаючої 

технології вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь, 

вивчення особливостей основ живлення, водного режиму рослин та удосконалення 

елементів технології отримання насіння безвисадковим способом. 

Враховуючи основні елементи технології вирощування цикорію 

коренеплідного для продовольчого та насінницького використання, представлені 

результати досліджень характеризуються актуальністю. Вони полягають у 

науковому, теоретичному і практичному вдосконаленні основних елементів 

технології вирощування коренеплодів та насіння безвисадковим способом, що 

базуються на основі аналізу закономірностей формування продуктивності, 

показників якості коренеплодів і насіння залежно від умов вирощування.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-

дослідна робота за темою дисертації є складовою частиною тематичних планів 

Подільського державного аграрно-технічного університету (номер державної 

реєстрації 0111U009406), а також згідно з державними науково-технічними 

програмами «Технічної реєстрації» на 2011–2018 рр. (номер державної реєстрації 

0111U003077, Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН України, номер державної 

реєстрації 0111U005400, Дослідна станція тютюнництва НААН України). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягала у науково-

теоретичному обґрунтуванні строків сівби, глибини загортання насіння, встановленні 

фенологічних фаз розвитку, фотосинтетичної діяльності рослин. Також до задач 
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досліджень входило обґрунтування енергозберігаючої технології вирощування 

цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь, вивчення основ 

живлення рослин, оцінка та визначення водного режиму, розробка та удосконалення 

елементів адаптованої технології вирощування насіння культури в умовах 

Правобережного Лісостепу України з урахуванням їх господарської та економічної 

доцільності. 

Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішити наступні завдання: 

– вивчити біологічні особливості насіння за різних строків сівби, глибини 

загортання та їх вплив на польову схожість в агрофітоценозі рослин і продуктивність 

залежно від досліджуваних чинників; 

– науково обґрунтувати процес фотосинтетичної діяльності рослин в підвищенні 

урожайності коренеплодів цикорію залежно від елементів технології та умов 

вирощування; 

– дослідити залежність біометричних показників рослин від елементів, які 

покладено в основу дослідження; 

– дослідити і проаналізувати зміни якісних показників коренеплодів цикорію від 

впливу досліджуваних факторів і погодно-кліматичних умов; 

– науково обґрунтувати раціональність енергозберігаючої технології вирощування 

цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь; 

– вивчити основи живлення рослин, роль макро і мікроелементів на підвищення 

врожайності та зміну хімічного складу коренеплодів; 

– провести оцінку запасів продуктивної вологи і водоспоживання рослинами 

цикорію коренеплідного; 

– розробити і удосконалити елементи технології вирощування насіння цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом; 

– вивчити біологічні особливості і фізіолого-біохімічні процеси підпокривних, 

післяукісних, післяжнивних та літніх посівів цикорію коренеплідного; 

– визначити ефективність формування насіннєвої продуктивності цикорію 

коренеплідного з насінників, залежно від досліджуваних чинників; 

– провести аналіз економічної  та енергетичної ефективності досліджуваних 

елементів технології вирощування цикорію коренеплідного на товарне та 

насінницьке використання. 

Об’єкт досліджень – процеси росту, розвитку та особливості формування 

врожайності коренеплодів цикорію та насіння при безвисадковому способі 

вирощування, залежно від досліджуваних факторів в умовах Правобережному 

Лісостепу України. 

Предмет досліджень – цикорій, строк сівби, глибина загортання насіння, 

біометричні показники та параметри врожайності, біохімічні показники товарної 

продукції, елементи адаптованої технології вирощування коренеплодів та насіння, 

гідротермічні умови, економічні та енергетичні показники технології вирощування 

коренеплодів та насіння цикорію. 

Методи дослідження: загально наукові – гіпотеза, експеримент, 

спостереження, аналіз, метод синтезу для формування висновків; спеціальні – польові 

досліди, загальноприйняті лабораторні та аналітичні методи дослідження; 

розрахункові – економічний та енергетичний аналіз; статистичні – дисперсійний, 

кореляційний та регресійний аналіз.  
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні важливої 

наукової проблеми щодо забезпечення населення товарною продукцією цикорію 

коренеплідного в загальній сукупності теоретико-методичних та науково-практичних 

положень вирощування коренеплодів і насіння, що забезпечує підвищення 

урожайності і якості сировини в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Уперше:  
– розроблено та науково обґрунтовано комплексну, технологічно спрямовану 

технологію вирощування цикорію коренеплідного, яка забезпечує максимальну 

врожайність та якість коренеплодів та насіння; 

– науково обґрунтовано та встановлено особливості росту, розвитку і 

фотосинтетичну діяльність рослин цикорію коренеплідного та закономірності 

формування продукції з належними показниками якості, залежно від  

метеорологічних умов та елементів технології вирощування; 

– встановлено раціональність адаптованої енергозберігаючої технології 

вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь; 

– експериментально обґрунтовано основи живлення рослин, значення макро і 

мікроелементів у підвищенні врожайності та зміні хімічного складу коренеплодів; 

– дано оцінку водного режиму, запасів продуктивної вологи в ґрунті та 

водоспоживання рослинами цикорію коренеплідного; 

– обґрунтовано та удосконалено елементи технології вирощування насіння цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом з врахуванням біологічних особливостей 

підпокривних, післяукісних, післяжнивних та літніх посівів; 

– визначено ефективність формування насіннєвої продуктивності цикорію 

коренеплідного від безвисадкових насінників, які перезимували, та досліджуваних 

показників; 

– проведений економічний та енергетичний аналіз ефективності вирощування 

коренеплодів та насіння цикорію безвисадковим способом. 

Удосконалено: 

–  науково-теоретичні та методологічні підходи обґрунтування продуктивності 

рослин цикорію коренеплідного для одержання високих і сталих врожаїв 

коренеплодів з високими якісними показниками в умовах Правобережного Лісостепу 

України; 

–  технологію вирощування насіння цикорію коренеплідного безвисадковим 

способом з високою врожайністю і якістю. 

Набули подальшого розвитку: 

– наукові положення щодо принципів формування врожайності коренеплодів й 

біологічних показників якості продукції залежно від умов та елементів технології 

вирощування цикорію коренеплідного; 

– ресурсоощадні елементи адаптованої технології вирощування насіння 

безвисадковим способом від технологічних прийомів і умов вирощування. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами досліджень 

розроблено та рекомендовано виробництву нові елементи енергозберігаючої 

технології вирощування цикорію коренеплідного, що сприятиме забезпеченню 

оптимальної продуктивності рослин, з високою їх якістю. Встановлено основні 

параметри безвисадкового способу вирощування насіння у цикорію коренеплідного 

ІІ року життя, що перезимували у відкритому ґрунті, які гарантують отримання 

високоякісного врожаю коренеплодів на рівні 35-40 т/га і насіння – 0,3-0,35 т/га. 
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Наукові результати експериментальних досліджень оцінки продуктивності 

цикорію коренеплідного, наукові положення, висновки і пропозиції увійшли до 

наукових праць, патентів на корисні моделі і рекомендацій з вирощування цикорію 

коренеплідного для господарств різної форми власності в умовах Правобережного 

Лісостепу України. 

Результати дисертаційного дослідження покладено в основу наукових 

розробок, які пройшли виробничу перевірку у господарствах Правобережному 

Лісостепу України, окремі положення дисертаційної роботи використовуються для 

підготовки фахівців в ЗВО ІІІ–IV рівня акредитації (201– Агрономія). 

Особистий внесок здобувача полягає в узагальнені наукових даних з 

вітчизняної і зарубіжної  наукової літератури, визначенні мети та завдання роботи, 

розробці програми науково-дослідних робіт, опрацюванні схеми дослідів, їх 

постановки, узагальненні отриманих результатів та проведення статистичної їх 

обробки, визначенна економічна і енергетична ефективність, формуванні наукових 

положень, висновків і рекомендацій виробництву наукових результатів досліджень, 

підготовці та публікації наукових праць, патентів на корисні моделі і рекомендацій та 

безпосередньої участі у впровадженні у виробництво основних результатів 

досліджень.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на засіданнях Вчених рад 

Подільського державного аграрно-технічного університету і факультету 

агротехнологій та природокористування ПДАТУ, дослідної станції тютюнництва 

НААН України (Уманської дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААН України) та 

Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та 

сільського господарства Поділля НААН України, засіданнях кафедри рослинництва і 

кормовиробництва ПДАТУ, а також на Міжнародних наукових конференціях: 

Технічні культури: інноваційні напрями досліджень; Матеріали науково-практичної 

конференції молодих вчених  (Глухів, 17-19 жовтня 2013 р.); Роль науки у підвищенні 

технологічного рівня і ефективності АПК України; Матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Тернопіль, 16-17 травня 2013 р.); Молодежь и 

инновации 2013: Материалы Междуародной научно-практической конференции 

молодых ученых (Горки, Республика Беларусь, 29-31 мая 2013 г.); Новітні технології 

вирощування сільськогосподарських культур: тези доповідей V Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 29-30 вересня 2016 р.); 

Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць ХVIII 

Міжнародна наукова конференція (Кам’янець-Подільський, 16-18 жовтня  2017 р.); 

Новітні агротехнології: теорія та практика: тези доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 95-річчю ІБКіЦБ НААН (Київ, 11 липня          

2017 р.); Інтернет-конференція «Інноваційні технології в рослинництві» (Кам’янець-

Подільський, 15 травня 2018 р.); Інноваційні технології в рослинництві: проблеми та 

їх вирішення-матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Житомир,     

7-8 червня 2018 р.); Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових 

праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1. (Кам’янець-Подільський,  20-21 березня 2019 

р.); Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва: 

ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 30-31 жовтня 2019 р.);  Інноваційні технології 

та інтенсифікація розвитку національного виробництва: V міжнар. наук.-практ. конф. 

(Тернопіль, 30 травня  2019 р.); The VI International scientific and practical conference 
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“Dynamics of the development of world science” (Vancouver, Canada, 19-21 February  

2020); The ІІ International scientific and practical conference “Eurasian scientific congress” 

(Barcelona, Spain, 24-25 February 2020); The VII International scientific and practical 

conference “Perspectives of world science and education” (Osaka, Japan, 25-27 March 

2020); Сборник научных статей по материалам ХХІІІ Международной научно-

практической конференции (Гродно, Республика Беларусь, 23 апреля 2020 г.); 

International scientific and practical conference “Perspective scientific trends ‘2020” 

(Moldova, 21-22 April 2020);   Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори 

росту: міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 26-27 березня 2020 р.); Promising 

scientific researches of Eurasian scholars ‘2020 (Bulgaria, 21-22 May 2020). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 54 

друкованих працях, у тому числі 13 – у фахових виданнях, 14 – у періодичних 

виданнях іноземних держав та наукових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз, 19 – матеріали науково-практичних конференцій, 

2 – рекомендації виробництву, 6 патентів України на корисну модель.  

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація викладена на  402 

сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, восьми розділів, шість з яких 

є експериментальною частиною роботи, загальних висновків, рекомендацій 

виробництву, списку використаних джерел, який включає 440 найменувань, у тому 

числі латиницею – 47. Робота містить 39 рисунків, 114 таблиць і 96 додатків. У 

додатках розміщені матеріали, що підтверджують практичне значення отриманих 

результатів у виробництві. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І АГРОТЕХНІЧНІ 

ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

(огляд літературних джерел) 

У розділі наведено аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних 

авторів щодо агротехнічних основ вирощування цикорію коренеплідного. Вказано 

походження, поширення, харчові та лікувальні властивості культури, висвітлено 

морфологію та біологічні особливості рослин. Вивчено значення сорту в забезпечені 

високої врожайності коренеплодів та насіння, визначені елементи сучасної технології 

вирощування культури. Наведено доцільність і науково-теоретичне обґрунтуванням 

обраного напрямку досліджень. Сформульовано робочу гіпотезу, обґрунтовано 

актуальні, недостатньо вивчені питання із зазначеної проблеми та вибір теми 

дисертації.   

ОБ’ЄКТИ, УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

В умовах Правобережного Лісостепу України в останні роки сформувався не 

повною мірою сприятливий для потенційної продуктивності рослин цикорію 

коренеплідного біокліматичний потенціал. Регіон досліджень характеризується 

достатньою сумою ефективних температур повітря і ґрунту, недостатньою кількістю 

опадів за рік та їх нерівномірним розподілом за періодом вегетації.  
Ґрунтовий покрив на дослідних ділянках Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН 

України, де впродовж 2012-2016 рр. проводились польові досліди, представлений 

переважно чорноземом опідзоленим, крупнопилувато-середньосуглинкового складу. 

Потужність гумусового горизонту досягає 100-120 см, при цьому вміст гумусу             

(за Тюріним) – 2,2-2,8%. Грунт середньо забезпечений поживними речовинами - 
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загального азоту (за Кельдалем) – 0,157-0,169%, рухомих форм фосфору та калію      

(за Чіріковим) відповідно 16,5 і 11,5 мг на 100 г ґрунту. 

Погодні умови впродовж періоду досліджень були різними. Середньодобова 

температура повітря за вегетаційний період була вищою середньо багаторічного 

показника на 2,7оС, а кількість опадів перевищувала середньо багаторічне значення 

лише на 33,8 мм або 6,8%. Значний дефіцит опадів, а відтак і продуктивної вологи у 

ґрунті, відмічено у критичні періоди росту і розвитку цикорію коренеплідного 

(липень – 73,0%, серпень – 16,5% до середньо багаторічного значення). 

Другу частину польових досліджень проводили впродовж 2016–2018 рр. на 

дослідних ділянках Дослідної станції тютюнництва НААН України, розташованому 

в Маньківському природно-господарському районі, Лісостепової Правобережної 

зони України. 

Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем опідзолений малогумусний 

важкосуглинковий на лесі і за профілем характеризується відносною однорідністю 

гранулометричного і валового хімічного складу. Вміст гумусу (за Тюріним) в орному 

шарі гумусу (2,9-3,5%). Реакція ґрунтового розчину слабокисла (pH 6,0-6,1), 

гідролітична кислотність становить 2,46 мг-екв. /100 г ґрунту, вміст рухомих сполук 

30-64 мг/кг ґрунту  (за NPK) – забезпеченість середня.  

Ґрунтовий покрив дослідних ділянок однорідний і вміст агрономічно - цінних 

агрегатів складає 65%. Густина твердої фази ґрунту коливається в межах 2,57-2,70 

г/см3, щільність ґрунту – 1,24-1,27 г/см3. Вміст продуктивної вологи у орному шарі 

ґрунту досягає 10,6-12,5%. 

Ступінь насичення ґрунту основами досить висока і складає 29,6-33,0 мг/кг 

ґрунту. У складі ввібраних основ переважає обмінний кальцій. Вміст рухомих форм 

азоту, фосфору і калію досить високий. Вміст фосфору досягає 101,0 мг/кг ґрунту. 

Серед мінеральних фосфатів переважають фосфати калію, проте серед загальної 

кількості елементів переважають органічні сполуки фосфору. Цим пояснюється 

ефективність застосування на даному типі ґрунту фосфорних добрив. Вміст 

доступного для рослин калію високий і складає в орному шарі 117,0-119,0 мг/кг 

ґрунту. Разом з тим калійні добрива повинні застосовуватися у поєднанні з азотними 

і фосфорними. 

За даними метеостанції «Умань» середня багаторічна кількість опадів складала 

633 мм, проте в окремі роки спостерігалися значні відхилення від середнього 

показника. Як результат цього, досить часто виникають періодичні посухи (через 2-3 

роки, а в окремі періоди  3-5  років), що обумовлюється не стільки загальною річною 

кількістю опадів, а частіше всього нерівномірним їх розподілом впродовж року. За 

тепловим режимом клімат регіону помірно-середньоконтинентальний. Безморозний 

період триває 160-170 діб, перші осінні заморозки спостерігаються на початку 

жовтня. Гідротермічний коефіцієнт складає 0,9-1,2, річна сума температур, яка 

перевищує 10°С, становить 2530-2870°С з тривалістю даного періоду 160-170 діб. 

Середньодобова температура понад 5°С триває 205-210 діб, а її загальна сума 

температур становить 2900-3000°С. Сумарна кількість фотосинтетично активної 

радіації (ФАР), що надходить за вегетацію, становить 1561,6 кДж/м2. 

За комплексом гідротермічних умов роки досліджень були сприятливими для 

росту, розвитку і формування високого рівня продуктивності рослин цикорію 

коренеплідного. Крім того, упродовж періоду вегетації цикорію, за порівнянням із 

середніми багаторічними показниками, виявлено стабільне за роки досліджень 
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підвищення середньодобової температури повітря та тенденцію до зменшення 

кількості опадів. 

Програма досліджень елементів технології вирощування цикорію 

коренеплідного передбачала вивчення особливостей різних варіантів формування 

урожайності коренеплодів і насіння та розробка енергозберігаючої технології з 

комбінованою шириною міжрядь у Правобережному Лісостепу України. Для 

вирішення цієї проблеми були проведені дослідження в ґрунтово-кліматичних умовах 

Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН України (2012-2016 рр.) та Дослідної станції 

тютюнництва (Уманської ДСС ІБКіЦБ) НААН України (2016-2018 рр.). Для 

виконання програми досліджень було проведено наступні досліди: 

Дослід 1 (польовий) Вплив різних строків сівби та глибини загортання насіння 

цикорію коренеплідного на ріст, розвиток та продуктивність рослин сорту 

Уманський-99 (2012-2016 рр.). 

Фактор А – строки сівби: підзимова сівба – 15-18.10, 30.10-3.11, 15-18.11; 

ранньовесняна сівба – 1-04.04 (контроль), 15-18.04, 1-4.05, 15-18.05; літня сівба –         

1-4.06, 15-18.06, 1-4.07. 

Фактор В – глибина загортання насіння: 1-1,5 см, 2-2,5 см, 3-3,5 см. 

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Вивчали біологічні особливості формування насіння цикорію коренеплідного,  

впливу строків сівби, глибини загортання на польову схожість та утворення насіння, 

інтенсивність та продуктивність фотосинтетичної діяльності  рослин, площу 

листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, встановили взаємозв’язок між 

ростом надземної маси і врожаєм коренеплодів, дали оцінку якості насіння і 

зберігання цикорію коренеплідного. 

Дослід 2 (польовий) Продуктивність цикорію коренеплідного залежно від 

способу вирощування (2012- 2016 рр.). 

Фактор А – сівба насіння за формою площі живлення: – квадратна 35 35 см, 

45 45 см, 60 60 см; прямокутника 45 22,5 см, 45 (27 18)  см, 45 (40 27)  см; 

ромбічна – 22,5 45  см. 

Фактор В – сорти: Уманський-97; Уманський-99.             

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Дослід 3 (польовий) Вплив норм мінеральних добрив на урожайність цикорію 

коренеплідного (2014-2016 рр.). 

Фактор А – норма мінеральних добрив: без добрив (контроль); N40P60K80; 

N80P120K160; N120P140K180; N160P180K220. 

Фактор В – сорти: Уманський-97; Уманський-99.             

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Дослід 4 (польовий) Ефективність і значення ролі добрив в кореневому 

живленні цикорію коренеплідного (2014-2016 рр.)  

Фактор А – норма добрив: без добрив (контроль); N60P60K60; 20 т/га гною;           

10 т/га гною + N30P30K30. 

Фактор В – сорти: Уманський-97; Уманський-99.  

Визначали продуктивність фотосинтезу (г, сухої маси на 1000 см2 листків за     

10 годин, інтенсивність дихання мл СО2 за годину на 100 г, активність каталази с 0,01, 

урожайність – т/га). 

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 
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Дослід 5 (польовий) Вплив хімічних сполук при передпосівній обробці насіння 

на урожайність цикорію коренеплідного (2014-2016 рр.). 

 Фактор А – обробка насіння розчинами мікроелементів: вода (контроль); 

N3BO3; MnSO4; CuSO4; ZnSO4; MoSO4. 

 Фактор В – сорти: Уманський-97; Уманський-99.  

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Дослід 6 (вегетаційний) Вивчення водного режиму та оцінка запасів 

продуктивної вологи і водоспоживання рослинами цикорію коренеплідного (2012-

2014 рр.). Особливості ролі води та водного режиму рослин цикорію залежно від 

врожаю. Витрати води рослинами в агрофітоценозі на формування врожаю, та в 

окремі періоди росту рослин.  

Фактор А – вологість ґрунту: 40%; 60%; 80%.   

Фактор В – норма добрив: без добрив (контроль); N90. 

Фактор С – сорти: Уманський-97; Уманський-99.     

Схема досліду була трифакторна в чотириразовому повторенні. 

Дослід 7 (польовий) Оцінка елементів технології вирощування насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 безвисадковим способом (2016-2018 рр.). 

Фактор А – спосіб вирощування: підпокривний (озима пшениця, озимий 

ячмінь, ярий ячмінь); післяукісний (вико-вівсяна суміш – на зелений корм); 

післяжнивний (озимий ячмінь – на зерно). 

Фактор В – строки сівби: 1-4.04; 8-12.04; 10-12.06; 8-12.07.  

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Дослід 8 (польовий) Вплив літніх строків сівби насіння на розвиток рослин, їх 

перезимівлю і насіннєву продуктивність (2016-2018 рр.). 

Фактор А – строки сівби: 10-13.07; 25-28.07; 5-8.08; 15-18.08; 25-28.08. 

Фактор В – сорти: Уманський-97; Уманський-99.     

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Дослід 9 (польовий) Вивчення насіннєвої продуктивності цикорію 

коренеплідного при підзимовій сівбі насіння залежно від способу та схеми 

розміщення рослин (2016–2018 рр.). 

Фактор А – спосіб та схема розміщення рослин: звичайний 35 х 35 см, 

45 х 45 см (контроль), 60 х 60 см; комбінований – 45 х 22,5 см, 3 х 30см+45 см. 

Фактор В – сорти: Уманський-97; Уманський-99.  

Вивчали вплив способів вирощування цикорію коренеплідного, та схеми 

розміщення на розвиток насіннєвої продуктивності рослин другого року життя. 

 Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Дослід 10 (польовий) Вивчення впливу способів мульчування насінників 

цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 від літніх строків сівби насіння на їх 

продуктивність (2016-2018 рр.). 

Фактор А – строки сівби: 10-13.07; 25-28.07; 05-8.08; 15-18.08; 25- 28.08. 

Фактор В – спосіб мульчування: без мульчування (контроль); перегноєм 

(торфом) – 5-6 см, 8-10 см; ґрунтом – 3-5 см, 6-8 см.  

Схема досліду була двофакторна в чотириразовому повторенні. 

Технологія вирощування коренеплодів та насіння цикорію коренеплідного 

загальноприйнята для зони Лісостепу, за винятком елементів, що вивчали. Сорти 

цикорію коренеплідного (Уманський-96, Уманський-97, Уманський-99), що 

вивчалися в дослідженнях, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатні 
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для поширення в України. Площа облікової дослідної ділянки – 15-25 м2, загальної – 

20-35 м2. 

Проведені лабораторні аналізи і супутні спостереження, а результати 

досліджень оброблено методами математичної статистики. За проведенням 

спостережень, обліків та аналізів використовували «Методику державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур» (2000 р.), «Методика наукових 

досліджень в агрономії» (Ермантраукт Е.Р. 2008 р.), «Методику дослідної справи в 

овочівництві і баштанництві» (Г.Л. Бондаренко, 2001), «Методику польового 

досліду» (Б.О. Доспехов, 1985). 

За період проведення польових досліджень виконували наступні обліки, 

спостереження та аналізи: 

 зразки ґрунту підлягали аналізу за загальноприйнятими методиками: 

гідролітичну кислотність (метод Каппена в модифікації ЦІНАО), pH 

(потенціометрично), обмінну кислотність та суму ввібраних основ (метод Каппена-

Гільковиця), гумус (метод Тюріна), азот, що гідролізується (метод Тюріна-

Кононової), рухомий фосфор і калій (метод Чірікова); 

 площу листової поверхні за фазами росту та розвитку визначали методом 

«висічок», фотоситентичний потенціал (ФП) та чисту продуктивность фотосинтезу 

(ЧПФ) – визначали за методикою А.О. Ничипоровича; 

 визначення вологості ґрунту проводили термографічним методом у 100 см 

шарі грунту за горизонтами через кожних 10 см; 

 запаси продуктивності вологи; 

 сумарна сонячна радіація; 

 транспіраційний коефіцієнт. 

Густоту стояння рослин визначали після повних сходів і в перед 

збиранням врожаю шляхом підрахунку рослин на ділянках по усіх повтореннях 

досліду. При обстеженні рослин в ранній період розвитку, зразки відбиралися з всієї 

рослини. Маса загальної проби при обстеженні дрібних коренеплодів становила не 

менше 1 кг, великих – не менше 3 кг. 

Оцінку фотосинтетичної продуктивності цикорію коренеплідного визначили за 

площею листкової поверхні методом “висічок” за А.О. Нечипоровичем.  

Вміст хлорофілу (а + в) в листках відбирали з 20 рослин по одному листку           

(в четвертому ярусі зверху), за методикою А.М. Кабар (2013). 

Для обліку врожаю застосували ваговий метод. Хімічні показники якості 

коренеплодів та листя визначали в період вегетаційного періоду та після збирання 

врожаю у свіжих зразках у відповідності із загальноприйнятими стандартними 

методиками: суху речовину – за ДСТУ 4586: 2008; вміст сухої речовини – на 

рефрактометрі РПЛ – 3М згідно ДСТУ 4945: 2008; вміст масової концентрації цукрів 

– фериціанідним методом згідно ДСТУ 4875: 93; вміст інуліну за методикою               

А.І. Єрмакова та К.П. Петрова. 

Дані схожості, маси коренеплоду, врожайності, обробляли методами 

дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів з використанням програмно-

інформаційного комплексу ”Agrostat” на ПЕОМ (В.О. Ушкаренко та ін., 2008). 

Економічну ефективність досліджуваних технологічних прийомів розраховано згідно 

методики (В.Е.  Андрійчука, 2002, Л.Е. Бондаренко та інших., 2001, В.Е. Мацибора, 

1994), на основі технологічних карт вирощування цикорію коренеплідного у 
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Правобережному Лісостепу України. Економічну оцінку ефективності розроблених 

елементів технології оцінювали згідно фактичних витрат матеріальних коштів на 

вирощування продукції. 

Біоенергетичну оцінку досліджуваних елементів технології проводили на 

підставі методик: “Методика биоэнергетической оценки технологий производства 

продукции растениеводства» (В.О. Ушкаренко та інших, 1997), «Методика 

біоенергетичної оцінки технологій в овочівництві» (О.С. Болотских, М.М. Довгань, 

2001).  

Статистичну обробку експериментальних даних та створення математичних 

моделей, проведено з використанням пакету прикладних програм Microsoft Excel і 

Statistica 8.0. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СТРОКІВ СІВБИ 

ТА ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ 

За грунтово-кліматичними умовами Правобережний Лісостеп України істотно 

різниться між собою, це зумовлює проводити сівбу цикорію коренеплідного у різні 

строки, адже вони є важливим елементом технології вирощування. Вдало підібрані 

строки сівби дають можливість отримати дружні сходи, забезпечують оптимальне 

настання фаз росту і розвитку рослин, рівномірне дозрівання врожаю та його 

придатність до тривалого зберігання, зі збереженням високих якісних показників. 

Запізнення з сівбою призводить до зниження схожості насіння та в подальшому 

зниження врожаю. Також, проведеними дослідженнями встановлено, що запізнення 

із сівбою призводить до зрідження посівів, недружніх сходів цикорію за рахунок 

підвищення температури ґрунту і втрати вологи на глибині загортання насіння. 

У зв'язку з потеплінням, що спостерігається за останні роки, занадто рання сівба 

у перезволожений недозрілий ґрунт може, як правило, призвести до ураження 

хворобами насіння та значного зрідження посівів. Тому оптимальні строки сівби 

цикорію коренеплідного настають тоді, коли температура ґрунту на глибині 2-3 см 

досягає температурного режиму 12-15℃, та фізично спілим ґрунтом, що пов’язано з 

якісною підготовкою ґрунту. Для створення найсприятливіших умов для з’явлення 

дружніх рівномірних сходів цикорію, їх подальшого розвитку і формування високого 

врожаю, а також якісного використання засобів сучасної механізації, сівбу насіння 

слід проводити в оптимальні агротехнічні строки, при цьому встановити оптимальний 

спосіб сівби і глибину загортання насіння. 

Формування урожайності і посівних якостей насіння цикорію 

коренеплідного. При визначенні чинників, які впливали на якість насіння цикорію за 

роками дослідження залежно від сорту і способу вирощування, встановлено, що 

важливою біологічною особливістю сорту є якість насіння, яке впливає в 

послідуючому на схожість. Польова схожість насіння від висадкового (90-93%) і 

безвисадкового способу вирощування (89-90%) є основною причиною зрідження 

посівів і в нерівномірності розміщення рослин в рядках, це негативно вплинуло на 

урожайність насіння від 0,34 до 0,38 т/га (висадковий спосіб) і 0,40 до 0,42 т/га 

(безвисадковий спосіб) з масою 1000 насінин при висадковому способі вирощування 

в середньому за сортами становила 1,70 г, безвисадковому – 1,58 г відповідно. 

На схожість насіння цикорію сорту Уманський-99 негативно впливало його 

підвищена вологість в період зберігання. Від підвищеної вологості насіння при 
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зберіганні, втрачається схожість посівного матеріалу. Впродовж трьох років 

дослідження встановлено, що насіння з показниками вологості 8-9% відмічалось 

кращими показниками схожості   94%, при вологості насіння 10-11%   90%, тоді як 

при вологості насіння 18-19%  становило 67 %. 

Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що схожість 

насіння деякою мірою залежала від типу та стану поверхневого шару ґрунту.  

Так, з найвищою польовою схожістю насіння у сорту Уманський-96 відмічено 

на чорноземі малогумусному крупнопилувато важкосуглинковому з проведенням 

мульчування рядків перегноєм-сипцем 84,3%, на цьому ж варіанті у сорту 

Уманський-97 – 84,9%, та Уманський-99 – 85,7%. Нижчі показники польової схожості 

насіння цикорію відмічено на типі ґрунту чорноземі вилугованому і становила для 

сорту Уманський-96 - 68,7%, та сорту Уманський-97 – 69,8%, що відповідно на 15,6% 

і 15,1% нижче. Підвищення польової схожості насіння було в деякому випадку за 

рахунок проведення мульчування ґрунту, як заходу, який сприяв кращому 

збереженню вологи в ґрунті, також після випадання опадів не утворюється ґрунтова 

кірка і перегній діє як добриво.  

Вплив строків сівби, глибини загортання насіння на польову схожість та 

формування посіву цикорію коренеплідного. На основі проведених польових 

досліджень впродовж 2012-2016 рр. встановлено, що строк сівби, глибина загортання 

насіння значно впливали на показники польової схожості насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Польова схожість насіння цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

залежно від строку сівби та глибини загортання, % (середнє за 2012-2016 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 

Глибина загортання насіння, 

см (фактор В) 
Середнє по 

фактору В 

Середнє по 

фактору А 
1-1,5 2-2,5 3-3,5 

Підзимова сівба 

15-18.10 83,5 78,4 69,8 76,9 

78,9 30.10-3.11 84,8 76,8 67,4 76,1 

15-18.11 89,3 85,4 76,7 83,8 

Ранньовесняна сівба 

1-4.04 (к)* 75,6 74,3 74,8 74,9 

68,9 
15-18.04 76,3 73,2 71,4 73,6 

1-4.05 68,9 61,3 62,7 64,3 

15-18.05 66,4 60,9 61,4 62,9 

Літня сівба 

1-4.06 58,3 59,4 55,8 57,8 

54,5 15-18.06 54,1 59,3 50,1 54,4 

1-4.07 50,2 54,7 49,3 51,3 

Примітка: (к)* - контроль,  HІР05 A (строк сівби) – 2,48; 

HІР05 B (глибина загортання насіння) – 3,13; HІР05 AB – 0,58 

Так, в середньому за п’ять років досліджень виявлено кращі умови для 

отримання дружніх сходів та густоти рослин завдяки підзимовій та ранньовесняній 

сівбі. Від підзимової сівби з кращими показниками польової схожості відмічено строк 
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15-18.11, де в середньому, незалежно від глибини загортання насіння, вона становила 

83,8%. Від більш ранньої і підзимової сівби (15-18.10 і 30.10-3.11) показники польової 

схожості становили 76,9 і 76,1% відповідно. Це можна пояснити тим, що при більш 

ранній сівбі окремі насінини почали проростати і в зимовий період гинули. 

Результати дисперсійного аналізу отриманих показників польової схожості 

насіння від підзимової сівби підтвердили, що найбільшою мірою за роки досліджень 

на схожість насіння впливали строки сівби (фактор А) – 11,5%, глибина загортання 

насіння (фактор В) – 29,7% та взаємодія цих двох факторів (АВ)  25,5%, інші 

фактори становили 33,3% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Частка впливу підзимових строків сівби, глибини загортання на польову 

схожість насіння цикорію коренеплідного, % (середнє за 2012-2016 рр.) 

Розрахунки дисперсійного аналізу польової схожості насіння від 

ранньовесняних строків сівби підтверджують такі результати, що на цей показник 

найбільше вплинули строки сівби (фактор А) – 11,6%, глибина загортання насіння 

(фактор В) – 26,7% взаємодія цих факторів (АВ) – 21,9%, інші фактори – 39,8%        

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Частка впливу ранньовесняних строків сівби, глибини загортання на 

польову схожість насіння цикорію коренеплідного, % (середнє за 2012-2016 рр.) 

Аналогічні розрахунки дисперсійного аналізу польової схожості насіння були 

від літніх строків сівби. Так, результатами підтверджено, що найбільше вплинули на 

цей показник строки сівби (фактор А) – 15,8%, глибина загортання насіння (фактор 

В) – 24,1% та взаємодія цих факторів (АВ) – 37,4%, інші фактори – 22,7% (рис. 3.).  

 
Рис. 3. Частка впливу літніх строків сівби, глибини загортання на польову 

схожість насіння цикорію коренеплідного, % (середнє за 2012-2016 рр.) 
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За результатами проведеного регресійного аналізу встановлено залежність між 

кількістю коренеплодів у фазі технічної стиглості від польової схожості насіння та 

одержані наступні рівняння регресії (табл. 2). 

Таблиця 2 

Математичні моделі залежності між кількістю коренеплодів на 1 м2 у фазу 

технічної стиглості від польової схожості насіння сорту Уманський-99 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

Строк сівби Рівняння регресії 

Множинний 

коефіцієнт 

кореляції 

Коефіцієнт 

детермінації, R2 

Підзимова сівба 

15-18.10 y = -6,85x + 90,933 0,95 0,98 

30.10-3.11 y = -8,7x + 93,733 0,97 0,99 

15-18.11 y = -1,3x + 89,733 0,95 0,43 

Ранньовесняна сівба 

1-4.04 (к)* y = -0,4x + 75,7 0,61 0,37 

15-18.04 y = -2,45x + 78,533 0,99 0,98 

1-4.05 y = -3,1x + 70,5 0,68 0,59 

15-18.05 y = -2,5x + 67,9 0,74 0,68 

Літня сівба 

1-4.06 y = -1,25x + 60,333 0,78 0,46 

15-18.06 y = -2x + 58,5 0,40 0,19 

1-4.07 y = -0,45x + 52,3 0,51 0,02 

Примітка: (к)* - контроль  

Дана залежність виражалася у вигляді лінійної функції та згідно коефіцієнта 

кореляції, значення якого за строками сівби становило: підзимової сівби – 0,43-0,99; 

ранньовесняної – 0,37-0,98; літньої – 0,02-0,46, свідчила про тісний зв’язок між 

показниками. Таким чином, за отриманими рівняннями лінійної функції на рівні 95% 

(р < 0,05) можна передбачити величину кількості коренеплодів у фазу технічної 

стиглості від польової схожості насіння цикорію. Встановлено, що зона, яка визначає 

ділянку графіка, в межах якої знаходяться значення кількості коренеплодів, не є 

досить широкою, тому прогнози щодо залежності кількості коренеплодів у фазі 

технічної стиглості від польової схожості мають математичну точність (рис. 4). 

тис.шт/га 
Рис. 4. Залежність кількості коренеплодів на 1 м2 перед збиранням врожаю від 

польової схожості насіння та різних строків сівби цикорію сорту Уманський-99 

(середнє 2012-2016 рр.) 
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Тривалість міжфазних періодів росту і розвитку рослин цикорію 

коренеплідного. У середньому за роки досліджень встановлено, що фаза 

проростання насіння починається після виходу його зі стану спокою і закінчується 

переходом рослин до самостійного (автотрофного) живлення. Серед строків сівби 

кращим виділявся підзимовий і ранньовесняний. Під впливом тепла, вологи і повітря 

насіння швидже набухає, запасні поживні речовини перетворюються в доступні 

форми і зародок проростає. 

Від підзимової сівбіи незалежно від глибини загортання насіння, сходи 

з’явилися у І декаді травня. Формування асиміляційної поверхні та кореневої системи 

проходило з ІІ декади квітня до ІІІ декади червня. До з’явлення першої пари 

справжніх листків коренеплід в своєму розвитку досягав фази первинної будови.        

До періоду формування другої пари справжніх листків, коренеплід значно 

розростається і потовщується. У подальшому із розвитком листків і ростом бокових 

коренів в первинній корі кореня можуть утворюватися тріщини. Цей процес 

проходить в період утворення 4-5 пари листків. Фаза змикання листків в міжряддях 

від підзимової сівби цикорію розпочиналася з 3 по 12 серпня і з ІІ декади серпня 

відмічалася фаза розмикання рядків в міжряддях. Фаза технічної стиглості у 

коренеплодів цикорію наставала з 1 по 15 вересня з тривалістю вегетаційного періоду 

120-125 діб. 

Від ранньовесняної сівби першого строку (1-4.04) сходи цикорію з’являлися     

4-5 травня і формування вегетативної маси та кореневої системи проходило з         

17.05-30.06. Від сівби 15-18.04 сходи з’явилися 5-6.05, а інтенсивність формування 

листкової поверхні проходила з 19.05 по 1.07. Сівбу, яку провели 1-4.05 і 15-18.05 

сходи з’явилися у першому випадку 20-25.05 і у другому – 30.05 відповідно. 

Формування першої-п’ятої пари листків від сівби 1-4.05 проходило інтенсивно       

3.06-26.07 та сівби 15-18.05, 13.06-30.07. Змикання листків у рослин цикорію в 

середньому незалежно від глибини загортання насіння проходило 14-23.08 а 

розмикання листків – 14-21.09. Технічна стиглість коренеплодів наступала з 16-30.09 

з тривалістю вегетаційного періоду 125 діб. Таким чином, ранньовесняні строки сівби 

займають важливе місце у виробництві товарної продукції цикорію. Оптимальні 

строки сівби залежали від погодно-кліматичних умов цього періоду. Тому від сівби 

насіння в ранні строки рослини добре використовують весняну вологу ґрунту, яка і 

забезпечує дружні сходи, але при цьому необхідно враховувати температурний 

режим. 

 Для отримання додаткової урожайності коренеплодів цикорію застосовували 

літні строки сівби, від яких продукція набуває технічної стиглості в більш пізні 

строки, аж до періоду пониження температури повітря до 5оС, при цьому за своїм 

розвитком коренеплоди є більш придатним до зберігання в зимовий період. Тому 

одержання рівномірних сходів в цей період, буде залежати тільки після випадання 

опадів. Ріст і розвиток в літній період проходить, на відміну від ранньовесняного, за 

підвищених температур і зменшенню вологості ґрунту. Так, від сівби насіння цикорію 

1-4 червня період від сходів до фази змикання листків у міжряддях в середньому за 

роки досліджень становив 65-75 діб, що в порівнянні з ранньовесняними строками 

сівби (1-4.04) на 9-13 діб був коротшим. Скорочення даного періоду можна пояснити 

в першу чергу підвищеною сумою середньодобових температур, яка порівняно з 

весняною сівбою на 217-306℃ була вищою, проте опадів на цей період випало на 187 

мм менше а вегетаційний період становив 115-120 діб. 
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Формування площі листкової поверхні рослин цикорію коренеплідного. 

Формування листкової поверхні цикорію сильно коливалося як впродовж 

вегетаційного періоду, так і за строками сівби насіння сорту Уманський-99. Серед 

строків сівби виділялася підзимова з показником площі листкової поверхні                

32,7 тис. м2/га від сівби 15-18.10 з фотосинтетичним потенціалом 34,26 тис.м2/га добу. 

Тоді як від сівби 30.10-03.11 та 15-18.11 ці  показники становили 32,3 і 29,1 тис. м2/га 

з фотосинтетичним потенціалом 34,1 і 30,19 тис.м2/га добу відповідно. Дещо нижчі 

показники листкової поверхні отримали від ранньовесняних строків  сівби.                       

У середньому за вегетаційний період з показником площі листкової поверхні 

виділялася сівба 1-4.04 з показником 28,3 тис. м2/га з фотосинтетичним потенціалом 

23,50 тис.м2/га добу. Від літньої сівби в середньому за вегетаційний період площа 

листкової поверхні рослин становила від 5,2 до 7,7 тис. м2/га з фотосинтетичним 

потенціалом від 5,58 до 8,03 тис.м2/га добу.  

Фотосинтетичний потенціал і чиста продуктивність рослин цикорію. 

Продуктивність фотосинтезу впродовж вегетаційного періоду сильно коливалася. У 

періодах, в яких відмічено більш інтенсивний приріст маси рослин, як правило з 

підвищенням продуктивністі фотосинтезу. Більш висока продуктивність фотосинтезу 

спостерігалася на початку вегетаційного періоду і становила на 5.07 від підзимового 

строку сівби 14,2 г/м2добу а показники сухої вегетативної маси на 25.10 – 1,5 г/м2добу. 

Чиста продуктивність фотосинтезу сухої маси листків з найвищим показником 

становили відповідно на 5.07 – 13,0 г/м2добу і на 5.10 – 2,6 г/м2добу.  

Взаємозв’язок між ростом надземної маси і врожаєм коренеплодів цикорію. 

Отримані результати наглядно показали пряму залежність між площею листкової 

поверхні і врожайністю. Із підвищенням площі листкової поверхні, підвищувалася 

врожайність коренеплодів сорту Уманський-99 (рис. 5).  

 

Рис. 5. Динаміка формування урожайності залежно від площі листкової 

поверхні  цикорію коренеплідного 

Така закономірність спостерігалася впродовж п’яти років досліджень з 

вивчення взаємозв’язку площі листкової поверхні і врожайності коренеплодів 
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цикорію. Відмічалося також  і коливання величин показників урожайності та площі 

листків. Проте між цими показниками встановлена пряма залежність за варіантами 

досліду. Вона характеризується тим, що підвищення або зниження одного із 

показників відповідно підвищує або знижує інші, ця закономірність спостерігалася у 

динаміці росту рослин впродовж вегетаційного періоду.  

Вивчення динаміки росту вегетативної маси рослин і коренеплодів цикорію 

показало, що на дослідних ділянках, на яких спостерігався більш інтенсивний ріст 

надземної частини, відповідно отримали і більш високу врожайність коренеплодів 

сорту Уманський-99 (рис. 6). 

 
Рис.6. Динаміка росту вегетативної маси і коренеплоду цикорію (середнє   

за 2016 рік) 

Результатами польових досліджень встановлено, що в динаміці росту цикорію 

до ІІ декади серпня проходило інтенсивне нагромадження маси листків на одній 

рослині, яке становило в Хмельницькій ДСГДС ІКСГП НААН – 375 г, Дослідній 

станції тютюнництва НААН – 269 г, і в подальшому – зменшувалося, тоді як маса 

коренеплодів з найвищими показниками на 30.10 в Хмельницькій ДСГДС ІКСГП 

НААН становила 392 г, Дослідній станції тютюнництва НААН – 348 г. 

Найбільш сприятливі умови за роки досліджень, склалися в Хмельницькій 

ДСГДС ІКСГП НААН де врожайність коренеплодів цикорію склала 31,6 т/га. Нижчі 

показники урожайності були в дослідах Дослідної станції тютюнництва НААНУ – 

27,2 т/га. Основною причиною різниці в динаміці нагромадження листкового апарату 

і зниження врожайності коренеплодів цикорію виявилась низька наявність запасу 

вологи в ґрунті та інші природні фактори.  

 Продуктивність хлорофілу у листках цикорію коренеплідного. У погано 

розвинених та відстаючих в рості рослин тільки в перший період їх розвитку 

встановлено більше хлорофілу (а + в) як в сирій, так і в сухій масі листків. У цей 

період листки ще не добре розвинуті і краще насичені водою. В процесі старіння 

листків втрати води із їх тканин сповільнювалися, при цьому кількість хлорофілу 

зменшувалась в сирій масі і підвищувалася – в сухій. 
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 Підвищення вмісту хлорофілу (а + в) в грамах сирої маси листків в усіх групах 

рослин проходило до тих пір, поки відбувався інтенсивний ріст, в подальшому 

наступала його пониження.  

Особливості формування врожайності цикорію коренеплідного залежно 

від строків сівби та глибини загортання насіння. Одним із основних факторів 

отримання високого врожаю коренеплодів цикорію є глибина загортання насіння, яка 

в сукупності з іншими чинниками, які досліджувались, суттєвого впливу на 

формування урожайності не встановлено (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вплив підзимових строків сівби та глибини загортання насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 на урожайність, т/га  

(середнє за 2012-2016 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 
Рік 

Глибини загортання 

насіння, см (фактор В) 
Середнє по 

фактору А 

±, до 

контролю 
1-1,5 2-2,5 3-3,5 

Ранньовесняна сівба 

1-4.04 

(контроль) 

2012 32,4 29,6 27,6 30,2 - 

2013 33,8 30,1 29,4 29,3 - 

2014 31,6 31,6 30,8 31,9 - 

2015 34,5 32,8 28,6 30,1 - 

2016 32,8 31,8 29,4 31,0 - 

середнє 33,0 31,0 29,3 30,5 - 

НІР05 А – 0,60; НІР05 В – 2,15; НІР05 АВ – 1,21 

Підзимова сівба 

15-18.10 

2012 34,4 31,6 29,6 31,8 +1,6 

2013 35,8 32,1 31,3 33,0 +3,7 

2014 23,6 23,0 24,8 24,8 -7,1 

2015 27,5 24,8 28,9 27,0 -3,1 

2016 32,8 31,6 29,3 31,2 -0,2 

середнє 30,8 28,6 28,7 29,5 - 

НІР05 А – 1,79; НІР05 В – 3,30; НІР05 АВ – 1,56 

30.10-3.11 

2012 32,9 29,6 28,6 30,3 +0,1 

2013 34,1 32,4 28,9 31,8 +2,5 

2014 21,8 26,3 29,7 25,9 -6,0 

2015 29,5 28,5 24,4 27,4 -2,7 

2016 33,4 27,4 29,0 31,8 +0,8 

середнє 30,3 28,4 28,1 29,4 - 

НІР05 А – 1,20; НІР05 В – 4,3; НІР05 АВ – 2,48 

15-18.11 

2012 34,5 24,8 29,5 29,6 -1,4 

2013 - - - - - 

2014 28,5 31,4 30,5 30,1 -0,01 

2015 - - - - - 

2016 37,3 29,6 32,5 33,1 +2,1 

середнє 33,4 28,6 30,8 30,9 - 

НІР05 А – 1,22;  НІР05 В – 3,12;  НІР05 АВ – 2,76 
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Серед років досліджень найбільш високоврожайними від підзимової сівби        

15-18.10 в середньому за різної глибини загортання насіння виділявся 2013 рік з 

урожайністю 33,0 т/га та 2012 рік – 31,8 т/га з нижчими показниками урожайності був 

2014 рік – 24,8 т/га і 2015 рік – 27,0 т/га, які характеризувались низькою польовою 

схожістю насіння в ранньовесняний період за недостатньої кількості вологи в ґрунті 

та підвищеною температурою повітря. Аналогічні показники урожайності 

коренеплодів були і від сівби 30.10-03.11. Дещо вищими показниками урожайності 

виділялися 2013 і 2016 роки - 31,8 т/га, 2014 рік – 25,9 т/га і 2015 рік – 27,4 т/га.  

Нетрадиційним строком підзимової сівби виділилася сівби 15-18.11. У 2013 і 

2015 роках сівбу цикорію коренеплідного не проводили у зв’язку з поганими погодно-

кліматичними умовами цього періоду, з випаданням дощу з мокрим снігом і 

пониження температурного режиму ґрунту. Проте, при сівбі в цей строк, з високою 

урожайністю від глибини загортання насіння 1-1,5 см виділявся 2016 рік – 37,3 т/га. 

Частка впливу на урожайність коренеплодів цикорію строків сівби (фактор А) 

знаходилась на рівні 5,6 %, глибини загортання насіння (фактор В) – 28,5%, їх 

взаємодія факторів (АВ) – 33,5%, та інших факторів – 32,4 % (рис.7). 

 
Рис. 7. Частка впливу підзимових строків сівби і глибини загортання 

насіння на урожайність коренеплодів цикорію, % 

  (середнє за 2012-2016 рр.) 

Результати статистичної обробки даних підтвердили, що строки підзимової 

сівби та глибина загортання насіння впливали на урожайність коренеплодів як 

окремого фактора, так і при взаємодії їх між собою. Проте тенденція підвищення 

урожайності серед варіантів була кращою при глибині загортання насіння 1-1,5 та       

2-2,5 см та сівбі 30.10-3.11.  

Проаналізувавши урожайність цикорію коренеплідного в динаміці за роками, 

від ранньовесняних строків сівби та глибини загортання насіння, нами встановлений 

прямий зв’язок між строками сівби, глибиною загортання насіння та умовами, від 

яких вона формувалася (табл. 4, рис. 8). 

З метою встановлення найбільш кращих строків сівби для урожайності цикорію 

коренеплідного, серед ранньовесняних строків встановлено оптимальні дати від           

1-4.04 та 15-18.04.  Проте кращими за умовами формування урожаю були 2013 і 2015 

роки за періоду сівби 15.04-18.04. Урожайність коренеплодів цикорію 2013 року 

перевищували контрольний варіант (1-4.04) на 3,8 т/га і 2015 року – 2,1 т/га. Показник 

урожайності в середньому за п’ять років за строком сівби 1-4.04 та 15-18.04 становив 

30,5 т/га, тоді як від сівби 1-4.05 вона в середньому становила 28,8 т/га, з нижчими 

показниками 25,9 т/га від сівби 15-18.05. 

А (строк сівби); 5,6

В (глибина 
загортання 

насіння); 28,5

Взаємодія факторів 
АВ; 33,5

інші фактори; 32,4
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Таблиця 4 

Вплив ранньовесняних строків сівби та глибини загортання насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 на урожайність, т/га 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 
Рік 

Глибини загортання 

насіння, см (фактор В) 
Середнє по 

фактору А 

±, до 

контролю 
1-1,5 2-2,5 3-3,5 

1.04-4.04 

(контроль) 

2012 32,4 29,6 27,6 30,2 - 

2013 33,8 30,1 29,4 29,3 - 

2014 31,6 31,6 30,8 31,9 - 

2015 34,5 32,8 28,6 30,1 - 

2016 32,8 31,8 29,4 31,0 - 

середнє 33,0 31,0 29,3 30,5 - 

НІР05 А – 1,21; НІР05 В – 2,14; НІР05 АВ – 1,24 

15.04-18.04 

2012 33,4 31,6 30,2 31,7 +1,5 

2013 34,8 33,2 31,4 33,1 +3,8 

2014 29,6 27,3 28,0 28,3 -3,6 

2015 35,6 31,4 29,5 32,1 +2,1 

2016 27,3 29,4 25,5 27,4 -3,6 

середнє 32,1 30,5 28,9 30,5 - 

НІР05 А – 1,01; НІР05 В – 2,55; НІР05 АВ – 1,07 

1.04-4.05 

2012 29,5 28,6 27, 28,4 -1,8 

2013 31,5 30,3 28,6 30,1 +0,8 

2014 30,5 27,4 26,8 28,2 -3,7 

2015 32,3 29,8 24,5 28,8 -1,3 

2016 29,5 28,4 27,7 28,5 -2,5 

середнє 30,6 28,9 26,9 28,8 - 

НІР05 А – 1,11; НІР05 В – 2,45; НІР05 АВ – 1,10 

15.05-18.05 

2012 27,3 24,5 23,3 25,0 -5,2 

2013 29,4 30,1 31,3 30,2 +0,9 

2014 22,3 21,0 27,3 23,5 -8,4 

2015 26,3 24,4 29,2 26,3 -3,8 

2016 24,4 26,3 23,2 24,6 -6,4 

середнє 25,9 25,2 26,8 25,9 - 

НІР05 А – 1,07; НІР05 В – 12,80; НІР05 АВ – 5,65 

 
Рис. 8.   Частка впливу ранньовесняних строків сівби, глибини 

загортання насіння цикорію коренеплідного на урожайність, % 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

А (строк сівби); 8,6
В (глибина 
загортання 

насіння); 13,5

Взаємодія 
факторів АВ; 

20,19

інші фактори; 
57,71
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Згідно з результатами дисперсійного аналізу даних за п’ять  років досліджень 

частка впливу строків сівби (фактор А) становила – 8,6%, глибини загортання насіння 

(фактор В) – 13,5%, їх взаємодії (АВ) – 20,19%, інших факторів –57,71%. 

Результати польових досліджень сформованої і отриманої урожайності 

цикорію коренеплідного від літніх строків сівби представлені в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Вплив літніх строків сівби та глибини загортання насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 на урожайність, т/га 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 
Рік 

Глибини загортання 

насіння, см (фактор В) 
Середнє по 

фактору А 

±, до 

контролю 
1-1,5 2-2,5 3-3,5 

Ранньовесняна сівба 

1-4.04 

(контроль) 

2012 32,4 29,6 27,6 30,2 - 

2013 33,8 30,1 29,4 29,3 - 

2014 31,6 31,6 30,8 31,9 - 

2015 34,5 32,8 28,6 30,1 - 

2016 32,8 31,8 29,4 31,0 - 

середнє 33,0 31,0 29,3 30,5 - 

НІР05 А – 1,23; НІР05 В – 2,14; НІР05 АВ – 1,26 

Літня сівба 

1-4.06 

2012 27,3 28,4 17,3 24,3 -5,9 

2013 28,4 23,5 24,5 25,8 -3,5 

2014 26,3 18,9 18,7 21,3 -10,6 

2015 29,5 25,6 15,4 23,5 -6,6 

2016 27,0 24,3 20,6 23,7 -6,3 

середнє 27,7 24,1 19,3 23,7 - 

НІР05 А – 0,97; НІР05 В – 3,67; НІР05 АВ – 2,37 

15-18.06 

2012 17,3 21,4 18,5 19,0 -11,2 

2013 18,6 20,1 19,7 19,4 -9,9 

2014 20,3 18,6 17,8 18,9 -13,0 

2015 21,4 17,5 20,4 19,7 -10,4 

2016 14,6 19,5 15,9 16,5 -14,5 

середнє 18,4 19,4 18,4 18,7 - 

НІР05 А – 1,16; НІР05 В – 3,70; НІР05 АВ – 1,58 

1-4.07 

2012 19,5 18,6 15,4 17,8 -12,4 

2013 21,3 22,1 19,6 21,0 -8,3 

2014 18,5 17,3 15,9 17,2 -14,7 

2015 20,3 19,6 17,4 19,1 -11,0 

2016 21,5 20,1 18,6 20,0 -11,0 

середнє 20,2 19,5 17,5 19,0 - 

НІР05 А – 1,37; НІР 05В – 1,09; НІР05 АВ – 0,71 

 

Так, від сівби в період 1-4.06 в середньому за п’ять років польових досліджень 

урожайність склала 23,7 т/га, що на 6,8 т/га нижче порівняно з контрольним варіантом 
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(1-4.04). Від сівби 15-18.06 середня урожайність становила всього 18,7 т/га, що на 11,8 

т/га нижче ніж на контрольному варіанті. Аналогічні показники отримані і від літньої 

сівби 1-4.07 з урожайністю 19,0 т/га, яка також була нижча на 11,5 т/га.  

Згідно результатів дисперсійного аналізу, показників урожайності за літніх 

строків сівби (фактор А) частка впливу становила 12%, глибини загортання насіння 

(фактор В) – 34,4%, їх взаємодія (АВ) – 23%, інших факторів – 30,6% (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Частка впливу літніх строків сівби, глибини загортання насіння 

цикорію коренеплідного на урожайність, % 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

Оцінка якості коренеплодів цикорію залежно від умов вирощування. 

Якісний склад у свіжозібраних коренеплодах цикорію впродовж п’яти років мало чим 

відрізнявся за основними показниками. Вміст води в середньому становив 75,3%. 

Середній показник білка був 1,10%, з найвищим вмістом виділявся 2016 рік – 1,18%. 

Вміст цукрів в коренеплодах коливався від 10,5 до 10,81%, в середньому вихід інуліну 

становив 17,64%. 

Із проведених хімічних аналізів рослин цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 (листки, черешки, коренеплід) встановлено, що найбільше інуліну 

припадало на коренеплоди. Загального вмісту цукру в листках і прожилках не 

виявлено, проте в черешках він становив 0,87-0,93% і в коренеплодах – 10,37-11,32% 

(табл. 6). 

Таблиця 6 

Якісний склад рослини цикорію коренеплідного в період розмикання 

рядків за ранньовесняного строку сівби (1-04.04), %  

(середнє за 2012-2016 рр.) 

Частина 

рослин 

Загальний 

цукор 

Вільні 

моноцукри на 

сиру речовину 

Цукроза Крохмаль Інулін 

Листки - 0,24-0,28 0,12-0,14 0,50-0,55 - 

Черешки 0,87-0,93 0,77-0,84 0,10-0,12 - - 

Коренеплід 10,37-11,32 0,61-0,73 0,95-0,98 - 17,8-18,96 

 

Показник моноцукрів на сиру речовину рослин цикорію коренеплідного за 

всіма частинами рослини найвищий був в черешках і становив 0,77-0,84%. З 

найменшими показниками вільних моноцукрів виділялися лише листки 0,24-0,28%. 

Вміст інуліну в коренеплодах цикорію на період проведення лабораторних аналізів 

складав 17,8-18,96%. 

А (строк сівби); 12

В (глибина 
загортання 

насіння); 34,4
Взаємодія факторів 

АВ; 23

інші фактори; 
30,6
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Також було проведено аналіз з накопичення інуліну та інших речовин в період 

росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 (табл. 7). 

Таблиця 7 

Динаміка накопичення інуліну та інших речовин 

в період росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного 

за ранньовесняного строку сівби (1-4.04) (середнє за 2012-2016 рр.) 

 

Показники 
Дата відбору зразків 

10.08 20.08 31.08 10.09 20.09 30.09 

Середня довжина коренеплоду, см 7,6 13,8 23,0 26,0 26,2 26,2 

Середня маса коренеплоду, г 12,7 39,4 77,6 131,0 132,0 132,0 

Вміст, %: води; 75,0 76,9 77,0 77,0 77,1 77,4 

азотистих речовин; 0,85 1,10 1,17 1,23 1,20 1,22 

інуліну; 14,80 11,50 16,10 16,85 17,51 18,96 

фруктози; 0,09 0,44 0,61 0,20 0,22 0,23 

зольних елементів; 0,84 0,86 0,88 0,89 0,91 0,95 

клітковини. 1,15 1,23 1,18 1,13 1,13 1,23 

 

В процесі росту і розвитку коренеплодів цикорію проходило підвищення вмісту 

інуліну. Так, на 10.08 він становив 14,8%, тоді як на 30.09 цей показник був 18,96%. 

Слід відмітити, що накопичення інуліну продовжувалося і після дозрівання та 

формування коренеплодами своїх кінцевих розмірів і маси. Так на 10.09 прибавка в 

масі коренеплоду призупинялась, тоді як відсоток зольних елементів і клітковини, 

змінювався порівняно з невесоким, але з поступовим підвищенням. 

Зберігання коренеплодів цикорію залежно від умов вирощування. У 

середньому за роки досліджень, незалежно від зібраного врожаю коренеплодів 

цикорію, кращі показники його зберігання встановлено в холодильних камерах в 

поліетиленових мішках від підзимових строків сівби (97,3%) і ранньовесняних 

(98,1%). При цьому, втрати за період зберігання складали 2,7 та 1,9% відповідно. 

Мінімальні втрати коренеплодів відзначались меншими мікробіологічними 

захворюваннями, а також зменшеною їх кількістю непідв’ялими і непророслими. 

Добре зберігалися коренеплоди цикорію ранньовесняних строків сівби в 

овочесховищі у поліетиленових мішках. Відповідно втрати коренеплодів підзимових 

посівів становили всього 10,7%, ранньовесняних – 10,1%, тоді як при зберіганні 

коренеплодів в овочесховищах у контейнерах були більші втрати і відповідно вони 

становили 14,8 і 17,7%. Також слід зазначити, що поліетиленові пакети з 

коренеплодами слід залишати у відкритому стані, для того щоб уникнути утворення 

конденсату вологи і частково забезпечити провітрювання коренеплодів.  

При зберіганні коренеплодів в тимчасових траншеях і буртах на контрольному 

варіанті (без перешарування піском) втрати становили 25,7 та 28,4%, більша частина 

втрат була за рахунок підв’ялення і проростання (15,1%) та враження хворобами – 

білою гниллю (4,2%) і сірою гниллю (6,4%). Дещо гірші показники зберігання 

коренеплодів були в буртах, де загальні втрати складали 28,4%, із них підв’ялених і 

пророслих – 16,2%, вражених хворобами – білою гниллю 3,5% і сірою гниллю 8,7%. 

Краще зберігалися коренеплоди в траншеях і буртах, перешарованих піском, втрати 

при цьому були меншими в порівнянні з контрольним варіантом на 11,1 та 10,3%. 
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РОЗРОБКА І УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО  

З КОМБІНОВАНОЮ ШИРИНОЮ МІЖРЯДЬ 

Продуктивність цикорію коренеплідного залежно від способу 

вирощування. Аналіз комплексної дії досліджуваних факторів показав, що посіви з 

квадратною формою площі живлення (35 × 35 см) і густотою рослин 80 тис/га 

забезпечили збір інуліну 6,1 т/га або на 0,9 т/га більше, ніж на контролі (45 × 22,5 см) 

з густотою рослин 100 тис/га. (табл. 8). Така ж закономірність спостерігалась і при 

збільшених дозах добрив за сортами Уманський-97, Уманський-99. 

Таблиця 8 

Продуктивність сортів цикорію коренеплідного залежно від форми площі 

живлення рослин (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показник 

Форма площі живлення, см (Фактор А) 

квадратна прямокутна 

60×60 45×45(к)* 35×35  45×22,5 

Сорт насіння (Фактор В) 

У
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и

й
- 

9
7
 

У
м

ан
сь

к
и

й
- 

9
9
 

У
м

ан
сь

к
и

й
- 

9
7
 

У
м

ан
сь

к
и

й
- 

9
9
 

У
м

ан
сь

к
и

й
- 
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У
м
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к
и

й
- 

9
9
 

Урожайність коренеплодів, 

т/га 
24,0 24,1 30,1 30,3 31,1 32,4 27,5 28,7 

Вміст інуліну, % 16,7 16,8 17,7 17,9 18,5 18,7 18,2 18,4 

Збір інуліну, т/га 3,3 3,4 5,3 5,4 5,9 6,1 5,1 5,2 

Примітка (к)* - контроль  

Таким чином, в процесі дослідження встановлено, що для формування високої 

продуктивності посівів цикорію коренеплідного, рівномірність розподілу рослин на 

площі має більше значення, в порівняні із загальною кількістю на одиниці площі. До 

того ж, чим більше площа живлення відхиляється від оптимуму (квадрата), тим 

значніше спостерігалося зниження урожайності. 

На основі такого аналізу, нами побудовано математичну модель прояву 

залежності якісних ознак цикорію коренеплідного (рис. 10). 

 

Рис. 10. Залежність середньої маси коренеплоду цикорію коренеплідного (Рк, г) 

від густоти рослин Ср, тис./га 

y = -82,5x + 562,5
R² = 0,9595
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Встановлені аналітичні залежності між густотою рослин цикорію 

коренеплідного (в межах 60-120 тис/га) та їх якісними ознаками дозволили на основі 

комплексного методичного підходу відшукати можливість реалізації біологічного 

потенціалу рослин по відношенню до його продуктивності (поряд з поживним 

режимом, строками сівби та іншими факторами).  

Так, при густоті рослин 100 тис/га з комбінованою шириною міжрядь 

співвідношення сторін прямокутника площі живлення була близька до конфігурації 

квадрата. При такому розміщенні рослин, з площею живлення, наближеною до 

конфігурації квадрата, забезпечилося підвищення продуктивності цикорію 

коренеплідного при гарантованій густоті рослин 100 тис/га через збільшення на 

площі вирощування кількості лінійних метрів в 1,33 рази або на 33% порівняно з 

вирощуванням цикорію з міжряддями 0,45 м (рис. 11). 

 

Рис. 11.  Вплив ширини технологічних міжрядь "𝑴" і густоти насадження "𝑪" 

на співвідношення сторін "𝑲" площі живлення рослин цикорію 

Крім того, при комбінуванні основних міжрядь «𝑚» = 0,3 м з необхідною 

кількістю технологічних міжрядь «𝑀» = 0,45 м, які в 1,5 рази більше основних, 

забезпечувався механізований догляд за рослинами цикорію і проведення їх 

збирання.  

Енергозберігаюча інтенсивна технологія вирощування цикорію 

коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь. Слід відмітити, що при 

комбінованій ширині міжрядь за рахунок збільшення кількості погонних метрів 

рядків на 1 га на 33%, можливе допущення відстані між коренеплодами у рядках           

𝑆 =30 см, яка дозволяє навіть у цьому випадку одержати на одному метрі більше трьох 

рослин і до збирання забезпечити густоту стояння рослин в межах 100 тис/га         

(табл. 9). 

Таблиця 9 

Конфігурації площі живлення цикорію коренеплідного за коефіцієнтом "𝑲" 
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Так, при одній і тій же густоті рослин урожайність коренеплодів істотно 

відрізнялася між варіантами. Значною мірою вона залежала також від рівномірності 

розміщення рослин в рядках, їхнього місця розташування відносно центру площі 

живлення і погодно-кліматичних умов року. 

ОСНОВИ ЖИВЛЕННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

Вплив основних елементів живлення на урожайність цикорію 

коренеплідного. Від різної концентрації поживних речовин в ґрунті маса рослин 

цикорію коренеплідного сортів Уманський-97 і Уманський-99 в початкові фази росту 

була різною (табл. 10). 

Таблиця 10 

Вміст елементів живлення в орному шарі ґрунту (0-25 см) 

залежно від удобрення, їх вплив на масу рослин і урожайність 

коренеплодів цикорію 
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2014 рік 
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У
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49 77 64 0,20 1,85 8,4 34,8 176 23,8 

N40P60K80 67 122 107 0,34 3,80 10,3 49,6 201 28,6 

N80P120K160 103 181 162 0,37 4,01 11,6 51,9 286 32,2 

N120P140K180 134 221 205 0,28 3,59 11,3 52,7 318 33,4 

N160P180K220 202 243 232 0,23 3,17 10,3 52,3 329 33,7 

Без добрив 

У
м

ан
сь

к
и

й
-

9
7
 

49 77 64 0,19 1,85 8,3 34,5 173 23,5 

N40P60K80 67 122 107 0,32 3,77 9,9 49,4 197 28,4 

N80P120K160 103 181 162 0,34 3,98 11,4 51,3 276 31,9 

N120P140K180 134 221 205 0,27 3,54 10,9 52,5 311 33,1 

N160P180K220 202 243 232 0,22 3,12 10,1 51,9 325 33,5 

2015 рік 

Без добрив 

У
м

ан
сь

к
и

й
-

9
9
 

46 70 58 0,12 2,15 7,2 29,3 160 23,2 

N40P60K80 63 114 103 0,22 3,11 10,1 39,7 191 27,5 

N80P120K160 97 176 155 0,09 2,21 10,3 44,1 272 31,9 

N120P140K180 122 224 201 0,10 1,19 10,5 42,9 308 32,7 

N160P180K220 168 251 227 0,12 1,06 9,7 41,6 327 32,5 

Без добрив 

У
м

ан
сь

к
и

й
-

9
7
 

46 70 58 0,11 2,12 7,1 29,0 155 23,0 

N40P60K80 63 114 103 0,20 3,03 9,9 39,5 186 27,4 

N80P120K160 97 176 155 0,08 2,11 10,2 43,8 262 31,7 

N120P140K180 122 224 201 0,10 1,06 10,3 42,8 300 32,4 

N160P180K220 168 251 227 0,12 1,0 9,5 41,3 322 32,2 
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Продовження таблиці 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2016 рік 

Без добрив 

У
м

ан
сь

к
и

й
-

9
9
 

55 82 71 0,39 4,0 9,70 38,2 188 24,7 

N40P60K80 72 122 117 0,32 3,61 11,3 50,7 222 28,3 

N80P120K160 106 188 179 0,37 3,52 13,1 55,1 296 33,6 

N120P140K180 131 235 214 0,39 4,02 11,4 56,3 329 35,4 

N160P180K220 183 262 251 0,51 5,0 10,8 53,1 332 35,9 

Без добрив 
У

м
ан

сь
к
и

й
-

9
7
 

55 82 71 0,37 3,88 9,5 37,7 186 24,4 

N40P60K80 72 122 117 0,30 3,56 11,1 50,3 212 28,0 

N80P120K160 106 188 179 0,34 3,50 12,6 54,7 292 33,4 

N120P140K180 131 235 214 0,35 3,92 11,40 55,5 317 35,3 

N160P180K220 183 262 251 0,48 4,8 10,3 52,8 325 35,6 

 

Результатами польових досліджень встановлено, що на контрольному варіанті 

рослини (без добрив) відставали у рості від початку сходів і до збирання врожаю. 

Дози добрив другого варіанту в перерахунку на поживу становили N40P60K80 кг діючої 

речовини на гектар і були прийняті за попередню норму. У третьому варіанті норма 

була подвоєна і складала N80P120K160. Ця норма добрив, ще не показала пригнічуючої 

дії на ріст рослин в ранніх фазах розвитку, тоді як збільшення норми азоту, калію і 

фосфору в четвертому варіанті (N120P140K180) пригнічувало ріст рослин в 1-3-й і 4-5-й 

парах листків. Ще більше пригнічувались молоді рослини при більш високих нормах 

добрив (N160P180K220). Слід відмітити, що пригнічення молодих рослин високими 

нормами добрив було нетривале, і вже в фазі змикання листків у міжряддях та 

інтенсивність росту рослин на всіх варіантах, в яких вносились добрива, була майже 

однакова. У послідуючих фазах розвитку, аж до збирання врожаю, кращим розвитком 

відзначалися рослини на фоні з високими нормами добрив. 

Значення ролі органо-мінеральних добрив в кореневому живлені рослин 

цикорію коренеплідного. Під впливом органо-мінеральної суміші розвиток рослин 

цикорію коренеплідного проходив більш інтенсивно, активізовувалася 

ферментативна діяльність, особливо підвищувалася активність каталази, так на 

варіанті без внесення добрив вона становила на 4.08 – 235 г, з внесенням 10 т гною і 

мінеральних добрив N30P30K30 – 378 г, що на 143 г більше попереднього показника. 

Продуктивність фотосинтетичної діяльності на 04.08 без внесення добрив становила 

0,835 г, тоді як при внесені органо-мінеральних добрив (10 т. гною + N30P30K30)        

1,014 г сухої маси на 1000 см2 листка за 10 годин. Від внесення добрив N60P60K60 і 

урожайності 32,2 т/га коренеплодів активність біологічних процесів була вищою в 

порівнянні із варіантом без внесення добрив.  

Роль мікроелементів в підвищенні врожайності цикорію коренеплідного. 

Високі концентрації борної кислоти пригнічували проростання насіння, а низькі, 

навпаки, стимулювали. При цьому найбільш ефективною концентрацією бору 

виявилось 0,01% розчину і по сорту Уманський-99 показники схожості становили 

89,3%, Уманський-97 – 84,4%. Застосування розчинів мікроелементів сприяло 

підвищенню врожайності, якісних показників та була ефективним заходом і 

становила для сорту Уманський-97 від 24,8 до 26,4 т/га з прибавкою 1,1 до 1,6 т/га. 

Від цього отримали і невисоку прибавку інуліну 0,1-0,4%. Аналогічні показники у 
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сорту Уманський-99, урожайність коливалась від 25,4 до 27,3 т/га в порівнянні з 

контрольним варіантом (насіння намочували у воді), отримали прибавку урожайності 

від 0,9 до 1,9 т/га, з підвищенням інуліну від 0,2 до 0,3%. 

Хімічний склад цикорію коренеплідного залежно від інтенсивності росту і 

рівня врожайності. З підвищенням врожайності коренеплодів цикорію зменшувався 

вміст сирої золи з 4,05 до 3,57%, азоту 1,29 до 1,10%, кальцію 0,38 до 0,344%, магнію 

2,45 до 2,25%, хлору 0,49 до 0,42% і зростав в золі вміст калію з 1,03 до 1,42% і натрію 

0,197 до 0,291%, також порівняно низький вміст азоту з 1,29 до 1,1% і дещо менші 

були показники нагромадження фосфору 0,408 до 0,475%.  

ВОДНИЙ РЕЖИМ ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І 

ВОДОСПОЖИВАННЯ РОСЛИНАМИ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

Особливості ґрунтової вологи в забезпеченні високої врожайності рослин 

цикорію. У дослідженнях з визначення вмісту форм води в рослинах цикорію 

коренеплідного на різних за родючістю ділянках, врожайність в першому випадку 

становила 38,0 т/га, другому – 23,0 т/га. Отримані дані показали, що при найбільш 

інтенсивному рості рослин на удобрених ділянках впродовж вегетаційного періоду, 

вони накопичували в своїх органах більш високий відсоток загальної і вільної води і 

менше – зв’язаної води порівняно з неудобреними ділянками. 

За вмістом загальної води її різниця в  рослинах була незначною, особливо в 

денні години, тоді як за вмістом вільної води вона була суттєва. Так, при визначенні 

форм води 30.08 на 15.00 годину було встановлено, що різниця за вмістом загальної 

води в рослинах складала всього тільки 0,8%, тоді як за вмістом вільної води різниця 

становила 7,8%. Аналогічна закономірність спостерігалася і в інші строки і години 

визначення. Дефіцит загальної і вільної води в листках цикорію незалежно від 

родючості ґрунту спостерігався в денні години (1500), який складав на 15.08 загальної 

води 2,4-2,6%, вільної – 8,3-11,4%. На 30.08 на 15 годину ці показники становили - 

загальної води – 2,7-3,3%, та вільної – 11,1-15%. Аналогічні показники були і на 15.09 

- загальної води – 2,7-2,8%, вільної – 10,8-13,7%. 

Добре розвинені рослини за вегетаційний період витрачали значно більше води 

порівняно з погано розвинутими рослинами. Так, в середньому в перший період 

розвитку рослин з масою 18,65 г витрати води становили 34,0 л. Із подальшим 

розвитком рослин із масою 685,63 г (вегетативної частини 196,32 г і коренеплодів 

489,31 г) витрати води за весь період розвитку становили 98,3 л. Проте порівнюючи 

витрати води рослиною з величиною врожайності, спостерігалася зворотна 

закономірність. 

Витрати води за періодами росту і розвитку рослин при різній вологості ґрунту 

була неоднакова, так при вологості грунту 40% за червень витрати води в середньому 

становили 2,75 л, або 9,71%. Тоді, як від цієї самої вологості грунту (40%) за липень 

витрати води становили 8,51л, або 30,0%, і з найвищими показниками інтенсивності 

транспірації і витрат води в серпні 10,23 л, що становило 36,11%. За вологості грунту  

60% показники витрат води в червні становили 6,08 л, або 12,51%, і самими високими 

витратами води були липень і серпень з показниками 15,81 л – 32,53% і 15,28 л – 

31,45%, відповідно.  Аналогічні втрати води були і  при вологості грунту 80%. Так, 

витрати води за червень були 7,73 л, що становило 11,75%, липень – 21,6 л або  

32,83%, і серпень – 21,48 л, або 32,65%. В загальному за вегетаційний період з 

вологістю грунту 40% витрати води становили 28,28 л, 60% - 48,34 л і 80% - 65,60 л 

зі 100% витратами. 
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  УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

НАСІННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО БЕЗВИСАДКОВИМ СПОСОБОМ 

ТА ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЬ 

Біологічні особливості і фізіолого-біохімічні процеси підпокривних, 

післяукісних та післяжнивних посівів цикорію коренеплідного. У маточних 

рослинах, які завершували період першого року вегетації, вміст сухої речовини з 

найбільшими показниками 24,40% становив на 16-19.08. У зимовий період січень-

лютий цей показник становив 17,88%. Дещо підвищувався вміст сухої речовини в        

ІІ і ІІІ декадах березня – 19,60-19,10%. Із подальшим розвитком маточних рослин 

цикорію, вміст сухої речовини знижувався і на період збирання врожаю становив 

лише 10,36%, вміст загальної суми цукрів в маточних коренеплодах на початку 

першого року життя коливався від 16,22 до 16,95%. У зимовий період, починаючи з 

січня до І декади квітня вміст загальної суми цукрів становив від 11,12 до 13,14%.       

У подальшому рості і розвитку маточних коренеплодів цикорію, вміст загального 

цукру на період збирання насіння зменшувався до 1,32%. 

Особливості росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного до і після 

перезимівлі під покривними культурами, післяукісними і післяжнивними 

посівами. Після перезимівлі рослин, безвисадкові насінники цикорію проходили 

подальші основні фази розвитку - масове відростання вегетативної маси, повне 

стрілкування, масове цвітіння, початок дозрівання, повне дозрівання насіння. У 

зв’язку з цим нами відзначено початок і тривалість фази масового цвітіння, яке 

проходило незалежно від способів вирощування в середньому 20-24.06, тоді як 

масове дозрівання насіння відбувалося 1-5.08. У цей період середньодобова 

температура повітря становила 22-27оС і при випаданні опадів створювалися 

оптимальні умови, які сприяли інтенсивному цвітінню насінників, що і скорочувало 

тривалість цієї фази на 5-8 діб. Початок і тривалість фази дозрівання насіння 

проходило майже на усіх варіантах в першій половині серпня. 

Вплив літніх строків сівби цикорію коренеплідного на розвиток рослин, їх 

перезимівлю і насіннєву продуктивність. Літні строки сівби впливали на розвиток 

рослин в літньо-осінній період. Так, маса коренеплоду від літної сівби 10-13.07 в     

2016 році перед входом в зиму становила 35,7 г з кількістю листків на одній рослині 

11 шт з довжиною 12 см і асиміляційною поверхнею 1120 см2. У 2017 році – 

відповідно,  33,6 г, з кількістю листків 12 шт, довжиною 14 см і асиміляційною 

поверхнею 1204 см2 з середньою довжиною коренеплодів 8,5-8,6 см. 

Серпневі посіви цикорію коренеплідного не давали можливості в другому році 

життя отримати високу врожайність насіння. Рослини за цих строків сівби, впродовж 

трьох років досліджень, формували лише від 4 до 10 справжніх листків з довжиною 

коренеплоду від 5,3 до 7,2 см. 

Результатами досліджень встановлено, що високий відсоток коренеплодів 

цикорію, які перезимували у відкритому ґрунті, одержали від сівби насіння 10-13.07 

і 25-28.07, що складало 66,1 і 54,0% відповідно. Серпневі строки сівби знижували ці 

показники в і середньому 15-18.08 становили 31,1% і 25-28.08 – 21,7% 

перезимувавших коренеплодів, відповідно в зиму вони увійшли дуже дрібними, що і 

вплинуло на їх зимостійкість. 

Початок весняного відростання рослин цикорію у відкритому ґрунті за роки 

проведення досліджень були різними. Так, 2016 році від різних строків сівби початок 

відростання рослин в середньому проходило 10-12.03 з тривалістю періоду                    
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24-31 доби. В 2017 році початок весняного відростання рослин розпочався дещо 

раніше 5-8.03 з тривалістю періоду відростання розетки 23-25 діб. Аналогічні 

показники відростання розетки листків спостерігалися в 2018 році. Формування 

стебла на рослині в середньому за три роки проходило впродовж 18-21 доби                        

і практично не залежало від строків сівби. 

Фаза цвітіння безвисадкових насінників цикорію коренеплідного від літніх 

строків сівби в 2016 році становила 18 діб, у 2017 році –15-18 діб і в 2018 році –           

19-21 діб. Фаза дозрівання насіння відповідно становила в 2016 році 18-19 діб, у      

2017 році – 17-20 діб і в 2018 році – 15-21 діб. 

Характеризуючи показники виходу насіння цикорію коренеплідного із суцвіть 

різного порядку пагонів від літніх строків сівби, встановлено, що вони формувалися 

в основному на центральних пагонах рослин і становили для сорту Уманський-99 від 

74,8 до 76,9%, на пагонах першого порядку – лише від 17,6 до 20,3% і на пагонах 

другого порядку – від 4,9 до 5,7%. 

За основними ознаками продуктивності рослин цикорію коренеплідного, 

кількість насінин на одній рослині з найвищим показником 6,41 тис. шт відмічено від 

літнього строку сівби 10-13.07, дещо з нижчими показниками – від серпневих строків 

сівби 15-18.08 і 25-28.08 – 4,63-4,06 тис.шт насінин на одній рослині. Проміжне місце 

в дослідженях займали строки сівби 25-28.07 і 05-08.08 з показниками відповідно 5,87 

і 5,75 тис. шт насінин на рослині. Важливим показником продуктивності рослин 

цикорію є кількість насінин в одному суцвітті. Найбільша кількість насінин відмічена 

від літного строку сівби 25-28.07 і становила 5,48 тис. шт, строком на 10-13.07 –          

5,12 тис. шт. Нижчі показники кількості насінин в одному суцвітті були від 

пізньосерпневих посівів (15-18.08 і 25-28.08) і становили 3,46 і 3,89 тис. шт, 

відповідно. Маса насіння з однієї рослини цикорію коренеплідного коливалась в 

середньому від 3 до 5,5 г.  

Формування насіннєвої продуктивності насінників цикорію 

коренеплідного залежно від способу розміщення рослин. При способі 

вирощування та схеми розміщення рослин їх густота від звичайного способу сівби 

(35 х 35 см) становила – 81,6 тис. рослин на гектар, 45 х 45 см – 49,4 тис./га і                     

60 х 60 см – 27,8 тис./га. Від комбінованого способу сівби 45 х 22,5 см – 98,8 тис./га і 

3 х 30 см + 45 см – 90,7 тис./га. Висота рослин від звичайного способу вирощування 

становила від 128,7 до 134,1 см, комбінованого – 124,1 до 138,9 см, відповідно. 

Способи вирощування, схеми розміщення і густоти рослин по різному впливали на 

формування кількості пагонів. На контролі, кількість центральних стебел та їх 

розміщення на рослинах в середньому формувало лише одне стебло. Стебел першого 

порядку від звичайного способу вирощування на рослині формувалось від 6,8 до        

8,9 шт., комбінованого – 6,9 і 8,4 шт., відповідно. Стебел другого порядку від 

звичайного способу вирощування – від 8,5 до 10,4 шт. і комбінованого – 8,1-8,3 шт. 

Стебел третього порядку від звичайного способу вирощування – від 1,0 до 3,2 шт. і 

комбінованого – 1,8-2,2 шт. на рослині. 

Маса 1000 насінин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 змінювалася 

за роки дослідження і в середньому становила 1,12 г (мінімальна) і 1,56 г 

(максимальна). Більшу масу 1000 насінин відмічено від звичайного способу 

вирощування 45 х 45 см. Найвищий цей показник встановлено на пагонах суцвіть 

центральних та їх заміщення. Середню масу 1000 насінин відмічено у рослин за 

широкорядного способу вирощування (60 х 60 см) – 0,8 г а також з низьким 
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показником, що складав лише 0,61 г. Більший показник маси 1000 насінин відмічено 

у суцвіть центральних пагонів – 55,2%. Найбільший відсоток дрібного насіння 2-го 

порядку з малою масою 1000 насінин встановлено від комбінованого способу сівби 

(45 х 22,5 см) – 24,1%, та з самим низьким показником 14,8% – від широкорядного 

способу вирощування (60 х 60 см).   

Дисперсійний аналіз одержаних результатів досліджень, показав частку впливу 

досліджуваних факторів на масу 1000 насінин. У середньому за 2016-2018 рр. частка 

впливу способів вирощування (фактор А) становила 20,5%, схеми розміщення рослин 

(фактор В) – 18,0%. Вплив взаємодії способу вирощування і схеми розміщення рослин 

(фактор АВ) становив 57,2%. Взаємодія інших факторів на формування маси 1000 

насінин була незначною – 4,3% (рис. 12). 

 
Рис.12.  Частка впливу способів вирощування і схеми розміщення рослин 

на масу 1000 насінин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Способи вирощування та схеми розміщення рослин при безвисадковому 

способі впливали на урожайність насіння цикорію коренеплідного сортів    

Уманський-97 і Уманський-99 (табл. 11). 

Таблиця 11 

Урожайність насіння цикорію коренеплідного залежно від способів 

вирощування та схеми розміщення рослин, т/га 

Спосіб 

вирощування 

(фактор А) 

Схема 

розміщення 

рослин, см С
о
р
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(ф
ак

то
р

 В
) Роки Середнє 

за три 
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Прибавка 

до 

контролю, 

± 2016 2017 2018 

 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
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к
и

й
-

9
9
 

0,278 0,315 0,376 0,323 +0,038 

45х45 (к)* 0,244 0,30 0,311 0,285 - 

60х60 0,218 0,29 0,274 0,260 -0,025 

 

Комбінований 

45х22,5 0,312 0,358 0,381 0,350 +0,065 

3х30+45 0,30 0,340 0,362 0,334 +0,049 

 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-

9
7
 

0,275 0,312 0,371 0,319 +0,038 

45х45 (к)* 0,242 0,299 0,302 0,281 - 

60х60 0,217 0,284 0,267 0,256 -0,025 

 

Комбінований 

45х22,5 0,309 0,347 0,375 0,344 +0,063 

3х30+45 0,297 0,334 0,357 0,329 +0,048 

HIP05 A – 0,41; HIP05 B – 0,27; HIP05 АВ – 0,38 

Примітка: (к)* - контроль 

А (спосіб 
вирощування);2

0,5

В (схема 
розміщенняр

ослин); 18

Взаємодія 
факторів АВ; 

57,2

інші 
фактори; 4,3



31 
 

Так, найвищу урожайність насіння (0,35 т/га) отримали від схеми розміщення 

рослин 45 х 22,5 см   з прибавкою 0,065 т/га і при схемі розміщення 3 х 30 см + 45 см 

в середньому вона становила 0,334 т/га. Це свідчить про те, що вивчення способу 

вирощування і схеми розміщення рослин значно впливало на урожайність насінників 

цикорію коренеплідного, особливо на загущених посівах. Тобто, отримані прибавки 

урожайності в більшості варіантах залежали від густоти стояння рослин.  

Вплив способів мульчування насінників цикорію коренеплідного від літніх 

строків сівби під зиму та їх продуктивність. Мульчування рослин цикорію 

коренеплідного перед входом в зимовий період, впливало краще на зберігання 

коренеплодів від літніх строків сівби. Так, в середньому на контрольному варіанті 

(без мульчування), кращими виявились літні строки сівби (10-13.07 і 25-28.07), де 

після перезимівлі зберігалось 51,1 і 52,3% рослин відповідно. Нижчі показники 

перезимівлі рослин відмічено від більш пізнього строку сівби 25-28.08 – 49,3%. 

Проміжне місце, займали літні строки сівби (5-8.08 і 15-18.08) з показниками 

перезимівлі 53,2 і 50,5%. Способи мульчування по різному вплинули на перезимівлю 

коренеплодів цикорію, краще зберігались рослини від мульчування посівів перегноєм 

або торфом. Так, мульчування перегноєм (торфом) шаром 5-6 см підвищувало 

показник зберігання від літньої сівби 5-8.08 на 33,8% і 15-18.08 – 28,9%. Від літної 

сівби 10-13.07 зберігалось 88,3% рослин після перезимівлі, тоді як на контрольному 

варіанті – лише 81,1%, що на 37,2% більше. Дещо зниженні показники перезимівлі 

відмічено від збільшення шару перегною або торфу до 8-10 см, це негативно 

вплинуло на вихід коренеплодів після перезимівлі і у ранньовесняний період 

становив від 75,4 до 78,6%. 

Строки сівби і способи мульчування впливали також на кількість пагонів на 

одній рослині, яка становила від 23 до 12. Формування центральних пагонів та їх 

заміщення варіювало від 2 до 5  пагонів, 1-го порядку від 5 до 10 пагонів і 2-го порядку 

від 5 до 9 пагонів. Все це, в свою чергу, впливало на урожайність насіння цикорію 

коренеплідного (табл. 12). 

Таблиця 12 

Урожайність насіння цикорію коренеплідного сорту Уманський-99  залежно від 

літніх строків сівби і способів мульчування рослин при безвисадковому способі 

вирощування (середнє за 2016-2018 рр.) 
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10-13.07 0,25 0,39 +0,14 0,24 -0,01 0,14 -0,11 0,13 -0,12 

25-28.07 0,23 0,37 +0,14 0,22 -0,01 0,14 -0,09 0,10 -0,13 

05-08.08 0,22 0,35 +0,13 0,20 -0,02 0,11 -0,11 0,10 -0,12 

15-18.08 0,23 0,3 +0,13 0,21 -0,02 0,09 -0,14 0,10 -0,13 

25-28.08 0,19 0,28 +0,09 0,10 -0,09 0,09 -0,1 0,08 0,11 

HIP05 A – 0,17; HIP05 B - 0,29; HIP05 АВ - 0,18 



32 
 

Результатами досліджень встановлено, що мульчування перегноєм або торфом 

рослин цикорію коренеплідного при безвисадковому способі вирощування насіння 

позитивно впливало на урожайність. Найвищу урожайність насіння отримали від 

липневих строків сівби при накриті шаром перегною (торфом) 5-6 см – 0,37 і 0,39 т/га, 

що вище контрольного варіанта (без мульчування) на 0,14 т/га. Від серпневих строків 

також отримали значну прибавку врожаю 0,13 т/га. При накритті маточників шаром 

перегною (торфу) 8-10 см урожайність насіння була на 0,01-0,02 т/га нижчою. 

Мульчування безвисадкових рослин ґрунтом показало також низьку урожайність і від 

накриття шаром 3-5 см, відповідно урожайність насіння за строками сівби становила 

лише 0,09-0,14 т/га, що нижче контрольного варіанта (без мульчування). Що 

стосується варіанта із мульчування ґрунтом 6-8 см, то на них отримали більш низькі 

показники урожайності – від 0,1 до 0,13 т/га. 

У рослин літніх строків сівби, які перезимували в ґрунті, від мульчування 

перегноєм (торфом) 5-6 см, схожість насіння становила від 67,4 до 78,8%, перегноєм 

(торфом) 8-10 см в середньому складала від 68,3 до 75,2%. Дещо  нижчі показники 

схожості відмічено від мульчування грунтом. Проте в деяких випадках особливо в 

морозні зими спостерігалася і підвищена схожість насіння від сівби 5-8.08 та вкриття 

грунтом шаром 6-8 см – 76,2%.  

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ  

ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 Економічна ефективність варіантів технологій вирощування цикорію 

коренеплідного. Вирощування цикорію коренеплідного при сівбі насіння в різні 

строки і на різну глибину з метою визначення найбільш економічно вигідних 

агротехнічних прийомів вирощування коренеплодів показала, що в середньому за 

2012-2018 рр. найбільшу урожайність коренів (33,4 т/га) забезпечували посіви 

цикорію в підзимовий період за сівби в терміни з 15.11 до 18.11, на глибину 1-1,5 см. 

За цих умов було одержано найбільший чистий прибуток – 43566,82 грн/га за рівнем 

рентабельності виробництва коренеплодів цикорію 109,10%.  Вартість валової 

продукції при вирощуванні цикорію за даних умов була найбільшою –                 

83500,00 грн/га, а собівартість 1 т коренеплодів найнижчою – 1195,60 грн/т. 

Найвищі економічні показники були у варіанті з передпосівним намочуванням 

насіння цикорію коренеплідного у розчині мікроементів з вмістом MnSO4. Для сорту 

Уманський-99 розмір прибутку становив 25576,30 грн/га, рівень рентабельності – 

59,93%. У варіанті з аналогічним препаратом для сорту Уманський-97 економічні 

показники були дещо меншими – умовно чистий прибуток становив 23440,58 грн/га  

і рівень рентабельності – 55,08%. 

Застосування методу передпосівного намочування насіння у розчині 

мікроелементів з вмістом CuSO4 також мало значний позитивний економічний ефект 

де розмір прибутку для сорту Уманський-99 становив 24389,79 грн/га, для сорту 

Уманський-97 – 22254,07 грн/га, при цьому рівень рентабельності виробництва 

коренеплодів цикорію, відповідно по сортах, у даному варіанті досліду був на рівні 

57,24 та 52,37% відповідно. 

Найвищим рівнем рентабельності (248,13%) за три роки досліджень виділялась 

мінеральна система живлення. При цьому слід відмітити, що собівартість 

вирощування 1 т цикорію коренеплідного при застосуванні цієї системи удобрення 

була найнижчою і становила 718,12 грн, тоді як умовно чистий прибуток найвищого 

рівня – 62712,63 грн/га був після застосування органо-мінеральної системи 
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удобрення, при цьому собівартість 1 т коренеплодів становила 748,25 грн, а рівень 

рентабельності – 234,11%.  

Найбільший прибуток від вирощування насіння цикорію коренеплідного 

безвисадковим способом було отримано при підпокривному посіві з ярим ячменем 

(строк сівби – 8-12.04), і становив 121608,52 грн/га. Собівартість 1 т насіння цикорію 

коренеплідного у цьому варіанті становила 106967,4 грн, а рівень рентабельності – 

273,95%. Також високий економічний ефект спостерігався при вирощуванні насіння 

цикорію коренеплідного у підпокривному посіві із озимою пшеницею у той же строк 

сівби, рівень рентабельності складав 216,74%. Натомість, найменш економічно 

ефективними були варіанти з вирощуванням в підпокривному посіві з озимим 

ячменем в строк 01-04.04 та в післяжнивному посіві з озимим ячменем на зерно в 

строк сівби 08-12.07, при цьому рівень рентабельності відповідно складав 165,64        

та  169,23%. 

Характеризуючи отримані економічні показники, слід відмітити, що 

найприбутковішою у період досліджень 2016-2018 рр. була літня сівба насінників 

цикорію коренеплідного у строк 10-13.07. Розмір прибутку від реалізації насіння 

цикорію коренеплідного, вирощеного у цьому варіанті досліду,                                  

складав 92553,22 грн/га, рівень рентабельності – 261,10%.  

Також високого економічного ефекту було досягнуто при вирощуванні насіння 

цикорію коренеплідного при сівбі у літній строк з 25 до 28.07, рівень рентабельності 

становив 245,34%. Натомість найнижчі економічні показники були отримані при сівбі 

у період з 05 до 08.08 та з 25 до 28.08, розмір прибутку  становив лише 64569,81 грн/га, 

а рівень рентабельності – 182,25%. 

Комбінований спосіб вирощування насіння цикорію коренеплідного зі схемою 

розміщення рослин 3 х 30 см + 45 см забезпечив прибуток 135256,37 грн/га, і рівень 

рентабельності становив 207,63%. 

Енергетична оцінка варіантів інтенсивних технологій вирощування 

цикорію коренеплідного. Порівнюючи коефіцієнт енергетичної ефективності, 

виявлено тенденцію щодо зростання окупності витрат за умови сівби цикорію 

коренеплідного на глибину 1-1,5 см, підзимової сівби у строк 15-18.11                                

та раньовесняної сівби в період 01-04.04, були отримані найвищі показники 

коефіцієнта енергетичної ефективності, де вони становили відповідно 3,38 та 3,35. 

Енергоефективним виявився варіант із намочуванням насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 у розчині з вмістом MnSO4,  при цьому 

коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,55. Для сорту Уманський-97 також 

найбільш енергоефективним був варіант з намочуванням насіння у розчині MnSO4,     

у даному варіанті досліду коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,45. 

Максимальний енергетичний коефіцієнт на рівні 4,43 одержали при 

вирощуванні цикорію коренеплідного із застосуванням комплексу органічних та 

мінеральних добрив у дозі 10 т гною + N30P30K30 на 1 га. Мінімальним цей показник 

2,76 виявився на ділянках, де цикорій коренеплідний вирощувався без внесення 

добрив. 

 Найвищий вихід енергії 871500,00 МДж/га отриманої з урожаєм, був у варіанті 

з вирощуванням за підпокривної сівби з ярим ячменем в строк 01-04.04. Коефіцієнт 

енергетичної ефективності  складав 6,40. Найменш ефективним виявився варіант 

досліду з вирощування насіння цикорію коренеплідного у підпокривному посіві з 
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озимим ячменем строком сівби 08-12.04, було отримано лише 617400,00 МДж/га, і 

коефіцієнт енергетичної ефективності становив  4,55.  

Енергетичний аналіз витрат на вирощування насіння цикорію коренеплідного 

залежно від способів вирощування та схеми розміщення рослин показав, що найвищі 

показники енерговіддачі були отримані у варіанті із комбінованим способом 

вирощування зі схемою розміщення рослин 45 х 22,5 см, при цьому сукупна 

накопичена енергія врожайності складала 735000,00 МДж/га, коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 5,43. У варіанті з схемою розміщення рослин 3 х 30 см + 

45 см, сукупна накопичена енергія врожайності складала 701400,00 МДж/га, 

коефіцієнт енергетичної ефективності – 5,18. 

Енергетичну ефективність у варіанті досліду з товщиною мульчуючого шару 

перегною (торфу) 5-6 см отримали і найвищий показник коефіцієнта 

енергоефективності – 4,79, у варіанті з товщиною мульчуючого шару перегною 

(торфу) 8-10 см, він становив лише 2,59.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та практично узагальнено нове 

вирішення наукової проблеми щодо біологічних та агротехнічних основ технології 

вирощування цикорію коренеплідного для товарного та насінницького використання, 

оптимізовано технологічні заходи на основі закономірностей впливу кліматичних і 

метеорологічних факторів регіону. Встановлено залежності умов росту, розвитку та 

продуктивності культури у підвищенні врожайності і якості коренеплодів, насіння за 

безвисадкового способу вирощування та визначено найбільш оптимальні строки 

сівби та глибину загортання насіння. Обґрунтовано енергозберігаючу технологію 

вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь, основи 

живлення, а також водний режим та оцінку водоспоживання рослинами. 

Удосконалено та запропоновано нові елементи технології вирощування насіння 

цикорію коренеплідного безвисадковим способом та його продуктивність, що дає 

підстави для наступних висновків:  

1. Рослини цикорію коренеплідного розвивалися інтенсивніше від сівби з 

більшою масою насіння порівняно із дрібним. В насінні із недостатнім запасом 

поживних речовин, за несприятливих кліматичних умов з’являлися недружні сходи, 

які погано реагували на сонячне освітлення та вологу і проростки гинули. Чим 

довшим був період проростання, тим більше витрачалося енергії і виникала велика 

вірогідність їх втрат від хвороб, шкідників та несприятливих умов. Тому, енергія 

проростання, польова схожість і початковий ріст і розвиток молодих проростків 

цикорію впливали на якість проведення агротехнічних заходів, які в подальшому 

забезпечували дружні сходи, оптимальну густоту і при цьому рослини інтенсивно 

розвивалися і забезпечували високу врожайність.  

2. Вирощування цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу 

України відповідало конкретним строкам сівби, які тісно пов’язані з погодно-

кліматичними умовами. Кращими строками сівби для отримання дружніх сходів 

цикорію були підзимова та ранньовесняна сівба, від чого формувалася висока і якісна 

врожайність. Від підзимових та ранньовесняних посівів порівняно з літніми, рослини 

мали більш високу енергію проростання, тому від літніх строків сівби дружні сходи 

можливо отримати лише за сприятливих погодно-кліматичних умов, особливо в цей 

період необхідна наявність оптимальної вологи в ґрунті. 
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3. У середньому за роки досліджень, фаза проростання насіння починалася 

після виходу його зі стану спокою і закінчувалася переходом рослин до самостійного 

автотрофного живлення. Серед кращих строків сівби виділявся підзимовий і 

ранньовесняний. Від підзимової сівби, незалежно від глибини загортання насіння, 

сходи з’являлися в період 1-4.05. Формування асиміляційної листкової поверхні та 

кореневої системи проходило з ІІ декади квітня до ІІІ декади червня. Фаза змикання 

рядків листків в міжряддях цикорію розпочиналася з 3 по 12 серпня і з ІІ декади 

серпня відмічалася фаза розмикання листків в міжряддях. Фаза технічної стиглості у 

коренеплодів цикорію коренеплідного наступала з 1 по 15 вересня з тривалістю 

вегетаційного періоду 120-125 діб. 

4. Вивчення динаміки росту листків показало, що цикорій коренеплідний як 

дворічна рослина, може рости і розвиватися лише при доброму забезпеченні ґрунту 

всіма елементами живлення впродовж усього вегетаційного періоду першого року і 

знижує свою асиміляційну поверхню лише восени. Серед строків сівби виділялася 

підзимова з показником площі листкової поверхні 32,7 тис. м2/га від сівби 15-18.10 з 

фотосинтетичним потенціалом 34,26 тис.м2/га добу. Тоді як від сівби 30.10-03.11 та 

15-18.11 ці  показники становили 32,3 і 29,1 тис. м2/га з фотосинтетичним потенціалом 

34,1 і 30,19 тис.м2/га добу відповідно. Дещо нижчі показники листкової поверхні 

отримали від ранньовесняних строків  сівби. У середньому за вегетаційний період з 

показником площі листкової поверхні виділялася сівба 1-4.04 з показником 28,3 тис. 

м2/га з фотосинтетичним потенціалом 23,50 тис.м2/га добу. Від літньої сівби в 

середньому за вегетаційний період площа листкової поверхні рослин становила від 

5,2 до 7,7 тис. м2/га з фотосинтетичним потенціалом від 5,58 до 8,03 тис.м2/га добу.  

5. На основі польових досліджень встановлено, що в умовах Правобережного 

Лісостепу України для отримання високої і стабільної врожайності цикорію 

коренеплідного необхідно висівати його під зиму в строк 15-18.11. З ранньовесняних 

строків 1-4.04, 15-18.04 та за сприятливих погодно-кліматичних умов року кращими 

були також строки 1-4.05. Від літніх строків  сівби одержували  дещо нижчу 

урожайність коренеплодів цикорію, проте такі посіви можуть використовуватися для 

безвисадкового способу вирощування насіння. Також важливим фактором для 

формування врожайності цикорію коренеплідного є глибина загортання насіння. У 

дослідженнях встановлено найбільш оптимальну глибину загортання насіння 1-1,5 см 

та 2-2,5 см за умов недостатньої вологості.   

6. У динаміці змін показників хімічного складу коренеплодів і листків цикорію 

впродовж вегетації проходять значні зміни того чи іншого показника. Початок жовтня 

характеризувався різким підвищенням вмісту сухої речовини в коренеплодах і на 

15.10 становив 24,96%. Також відмічалося підвищення вуглеводного комплексу. У 

молодих коренеплодах він становив 9,50% загальної кількості цукрів і на 15.10 був на 

рівні 18,89%. Аналогічні зміни показників і в листках цикорію. На 15.07 загальна 

кількість цукру в листках становила 0,95%, тоді як  станом на 15.10 – 2,34%.  

7. Дослідженнями  встановлено, що перед закладанням та 55-65 денним 

зберіганням коренеплодів від підзимових строків сівби, середній вміст інуліну 

становив від 17,5 до 19,1%. Упродовж всього періоду зберігання втрати інуліну в 

коренеплодах цикорію були не значні та становили від 0,5 до 0,9%. Аналогічні 

показники вмісту інуліну були і в коренеплодах від врожаю ранньовесняних строків 

сівби. Також слід відмітити, що з підвищенням вмісту сухої речовини в продукції 

коренеплодів цикорію коренеплідного, вміст інуліну також підвищувався. 
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8. Вирощування цикорію коренеплідного з різною шириною міжрядь 

встановлено, що для підвищення продуктивності оптимальною їх шириною була     

22-30 см. Проте такій ширині міжрядь, та за не існуючого в даний час у аграрному 

виробництві комплексу машин, неможливо проводити якісну сівбу, механізований 

догляд за посівами і збирання врожаю відповідно до сучасних агротехнічних вимог. 

Відповідно нами розроблена модель вибору раціональної схеми розміщення 

рослин цикорію коренеплідного при комбінованій (3 × 30 см + 45 см) ширині міжрядь 

за коефіцієнтом «K» з урахуванням співвідношення сторін прямокутника площі 

живлення, близької до квадрата (K = 0,9-1,2) і можливості забезпечення якісного 

виконання механізованих технологічних процесів сівби, догляду за посівами та 

збирання коренеплодів цикорію. 

9. При вирощуванні цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь 

цілком виправдана норма висіву насіння (8-10 шт. на 1 п. м, при 85 % польовій 

схожості), яка майже при повній частоті ризику в зрідженості сходів дозволила 

сформувати оптимальну густоту насадження в процесі сівби з площею живлення 

рослин, близькою до квадрата. Така модель технології дала можливість додатково 

одержати з 1 га 6-8,0 т. коренеплодів з підвищеним вмістом інуліну на 0,6-0,95 

пунктів, із зниженням вмісту зольних елементів на 10% та зменшенням нітратного 

азоту і дуплистості коренеплодів. 

10. Для повного забезпечення потреб цикорію коренеплідного в кореневому 

живленні виявилося внесення добрив в декілька прийомів. Внесення органічних 

добрив (10-20 т/га) під зяблеву оранку виключало негативну дію високих 

концентрацій на молоді рослини, так як коренеплоди молодих рослин дещо пізніше 

досягали шарів ґрунту з цими добривами.  

Важливим заходом було внесення мінеральних добрив в дозі N30Р30К30  при сівбі 

в рядки. Цей захід забезпечив оптимальне живлення рослин в самому початку періоду 

росту і розвитку, починаючи з моменту проростання насіння, інша частина добрив 

N30Р30К30 вносилася перед сівбою.  

11. Зниження вологості ґрунту нижче оптимального рівня, призводило до 

затримання надходження води в рослину, а це впливало на порушення водного 

балансу і зниження врожайності цикорію коренеплідного. В окремі роки це було 

основною причиною низької врожайності в деяких варіантах досліджень. Більше 

всього за недостатньої кількості вологи, що пов’язано з особливостями водного 

режиму цикорію коренеплідного який знаходилося в прямій залежності урожайності 

від оптимального забезпечення рослин водою особливо в ранній період вегетації. 

Будь-яке відхилення від такого забезпечення викликало затримання або повне 

призупинення росту рослин, пониження інтенсивності усіх життєвих процесів, що в 

подальшому призводило до різкого зниження врожайності. 

12. Цикорій коренеплідний з високою врожайністю на кращих варіантах, 

впродовж вегетаційного періоду мав порівняно сприятливий водний режим. Листкова 

поверхня, а також інші надземні органи рослини, в порівнянні з рослинами дещо 

низької продуктивності, містили більш високий відсоток загальної і вільної води, що 

створювало сприятливі умови для формування більш активної структури 

фотосинтетичної продуктивності та інших властивостей рослин. У зв’язку з цим, 

транспіраційний коефіцієнт і витрати води на формування одиниці врожаю 

коренеплодів і якісних показників у таких рослин були нижчі. Проте в цілому 

рослини високої врожайності коренеплодів цикорію, використовували значну 
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кількість води. 

13. Ріст і розвиток безвисадкових насінників з підпокривними, післяукісними і 

післяжнивними посівами цикорію коренеплідного в умовах Правобережного 

Лісостепу України до входу в зиму і після перезимівлі проходили інтенсивними 

темпами. До входу в зиму коренеплоди формували масу від 16 до 35 г з добре 

розвинутими листками. Весною фаза розетки листків і меншою мірою фаза 

стеблоутворення, у зв’язку з відносно не високими середньодобовими 

температурами, були більше розтягнуті, а фази цвітіння і дозрівання у зв’язку з 

високими літніми середньодобовими температурами і сонячною інсоляцією дещо 

скорочувалися. Тривалість вегетаційного періоду безвисадкових насінників після 

перезимівлі становила 85-90 діб.   

14. Літні строки сівби по-різному впливали на динаміку появи сходів де ріст і 

розвиток рослин в осінній період обумовлювався, перш за все, різною сумою 

ефективних температур і тривалістю вегетаційного періоду. При сівбі від ранніх до 

більш пізніх строків, спостерігалося зниження інтенсивності появи сходів, 

зменшення маси коренеплодів і листків з однієї рослини, а також їх асиміляційної 

поверхні. Літні строки сівби впливали на фракційний склад коренеплодів. При сівбі 

15-18.08 коренеплоди фракції 6-8 і 10-15 г складали 40-60%, а 25-28.08 – 65-75%. 

Тривалість вегетаційного періоду для ранніх літніх строків сівби (10-13.07, 25-28.07) 

складала 85-95 діб, оптимальних (05-08.08, 15-18.08) – 75-85 діб і пізніх строків         

(25-28.08) – 60-70 діб. 

15. Дослідження встановлено, що в умовах Правобережного Лісостепу України 

насіння цикорію коренеплідного можна вирощувати під покривом 

сільськогосподарських культур. Сприятливі умови у відношенні вологості ґрунту 

весною, сприяли одержанню дружніх сходів і забезпечували оптимальну густоту, як 

перед входом в зиму, так і після перезимівлі при весняній підпокривній сівбі. 

Вирощування цикорію коренеплідного з підпокривною культурою або з 

післяукісними і післяжнивними культурами створювали для рослин цикорію, з однієї 

сторони, дещо несприятливі умови росту і розвитку, а з іншої – продовжувало його 

вегетаційний період, що дозволяло одержати більш крупніші коренеплоди, які 

характеризувалися збільшеним вмістом сухих речовин і інуліну, підвищеною 

зимостійкістю та посухостійкістю. 

16. Початок відростання рослин у безвисадкових насінників цикорію 

коренеплідного після перезимівлі був раніше від літніх строків сівби (в порівнянні з 

підпокривними), проте початок фаз стеблоутворення, цвітіння і дозрівання було 

більш раннім з підпокривними культурами. Крім цього, тривалість фаз при 

підпокривними посівами була довша порівняно з літніми строками сівби. Також за 

підпокривними посівами збільшувалась кількість рослин багатостебельних 

насінників і зменшилася кількість одностебельних, та формування пагонів 1-го і 2-го 

порядків. 

 Збереженість безвисадкових насінників цикорію коренеплідного в зимовий 

період була вища при сівбі в оптимальні літні строки порівняно з пізніми і особливо 

з ранньовесняною сівбою. 

17. Із зменшенням ширини міжрядь з 60  до 45 см і 22-30 см, а також при сівбі 

смугами (3 х 30 см + 45 см) підвищувалася густота рослин на одиницю площі. Таким 

чином, із зменшенням ширини міжрядь, як правило, зменшувалася маса коренеплоду 

і листків однієї рослини, а також їх асиміляційна поверхня. При рядковому і 
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смуговому способах сівби, покращувався мікроклімат рослин безвисадкових 

насінників в зимовий період порівняно з широкорядними посівами. 

18. Способи та схеми розміщення рослин також впливали на ріст і розвиток 

рослин після перезимівлі. Встановлено що більш раннє цвітіння і дозрівання було при 

рядковому і смуговому способах сівби, а тривалість цих фаз була відповідно на 3-5 

діб коротша. Із зменшенням ширини міжрядь змінювалися деякі морфологічні ознаки 

насінників, тобто відбувалося збільшення пагонів 1-го порядку і зменшення 2-го і 3-

го. При загущених посівах, зменшувалася кількість насіння крупної фракції і 

збільшувалася кількість дрібного насіння. 

19. Розрахунки економічної та енергетичної оцінки технологій вирощування 

показали, що різні строки та глибина загортання насіння забезпечували від 

підзимових посівів найбільший чистий прибуток – 43566,82 грн/га з рівнем 

рентабельності 109,1% та коефіцієнтом енергетичної ефективності 3,98. Від 

ранньовесняної сівби (1-4.04) рівень рентабельності становив 106,86% з коефіцієнтом 

енергетичної ефективності 3,35. 

Аналіз економічної ефективності вирощування цикорію коренеплідного при 

різній ширині міжрядь показав перевагу сівби з комбінованою шириною міжрядь 3 х 

30 см + 45 см із прибутком 61784,79 грн/га, рівнем рентабельності 148,1% і рівнем 

енергетичної ефективності 4,83. 

При застосуванні передпосівного намочування насіння у розчині 0,01% 

мікроелементу борної кислоти, при цьому розмір прибутку становив 25576,3 грн/га з 

рівнем рентабельності 59,93% при коефіцієнтові енергетичної ефективності 3,45. Від 

органо-мінеральної системи удобрення собівартість 1 т коренеплодів становила 

748,25 грн., з рівнем рентабельності 234,11% та енергетичним коефіцієнтом 4,43. 

20. Значний прибуток отримано від вирощування насіння цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом при підпокривному посіві з ярим ячменем 

(121608,52 грн/га) з собівартістю 1 т насіння 106947,4 грн, рівнем рентабельності 

273,95% та коефіцієнтом енергетичної ефективності 6,4. Від комбінованого способу 

посіву насінницького цикорію при сівбі за схемою  45 х 22,5 см, рівень рентабельності 

становив 222,3% з прибутком 144843,48 грн/га і коефіцієнтом енергетичної 

ефективності 5,43. Ефективним також виявився спосіб мульчування рослин на зиму 

при безвисадковому способі вирощування цикорію на насіння, перегноєм (торфом) 

шаром 5-6 см з рівнем рентабельності 127,11% і коефіцієнтом енергетичної 

ефективності 4,79. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

За результатами проведення комплексних науково-теоретичних, польових і 

лабораторних досліджень, аналізу та виробничої перевірки, а також на основі 

економічної і енергетичної оцінки агроформуванням Правобережного Лісостепу 

України для одержання високої врожайності коренеплодів та насіння цикорію 

коренеплідного з якісними показниками рекомендується: 

– краще висівати цикорій коренеплідний під зиму зі строками сівби І-ІІ декади 

листопада або з ранньовесняними строками –  ІІ декада квітня а за сприятливих 

погодно-кліматичних умов року можливо у І декаді травня з глибиною загортання 

насіння 1-1,5 см і до 2-2,5 см в роки з малим запасом вологи в ґрунті; 

– перевагу надавати вирощуванню цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 на 

товарні цілі за широкорядним способом сівби (45 см) і комбінованим з шириною 

міжрядь (3 х 30 см + 45 см); 
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– проводити передпосівну обробку насіння розчином мікроелементу MnSO4, який 

активізує процес життєдіяльності рослинного організму цикорію, що в подальшому 

впливає на урожайність і накопичення інуліну в коренеплодах; 

– використовувати органо-мінеральну систему удобрення, що включає застосування 

на 1 га площі 10 т/га органічних і N30P30K30 мінеральних добрив, або лише 

мінеральних - N60P60K60; 

– для отримання якісного маточного матеріалу коренеплодів цикорію коренеплідного 

при вирощуванні на насіння, застосовувати літні посіви за сівби ІІ-ІІІ декади липня; 

– запроваджувати вдосконалену технологію вирощування насіння цикорію 

коренеплідного у виробництво за безвисадкового способу сівби з підпокривними 

культурами та післяукісними і післяжнивними посівами; 

– для покращення перезимівлі насінницьких коренеплодів цикорію в польових 

умовах, перед замерзанням ґрунту (середньодобова температура повітря 3-5оС) 

проводити мульчування посівів суцільним способом перегноєм або торфом шаром    

5-6 см. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткач О.В. Науково-теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи 

вирощування цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу 

України – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук 

за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Подільський державний аграрно-

технічний університет Міністерства освіти і науки України, Кам’янець-Подільський, 

2020. 

У  роботі  представлені результати комплексних досліджень проведених 

упродовж 2012-2018 рр., щодо вивчення теоретичних і практичних аспектів 

вирощування цикорію коренеплідного на товарне та насіннецьке використання.  

Для отримання високо стабільних врожаїв цикорію коренеплідного краще 

висівати насіння під зиму в строки 1-4.11, 15-18.11, з ранньовесняних строків  –             

1-4.04, 15-18.04 та за сприятливих погодно-кліматичних умов року – 1-4.05, з 

оптимальної глибини загортання насіння 1-1,5 см та 2-2,5 см за умов недостатньої 

вологи.   

Від передпосівної обробки насіння розчином мікроелементу бору урожайність 

зростала з 25,9 до 26,4 т/га, з прибавкою врожаю 1,1-1,6 т/га, вміст інуліну в 

коренеплодах від 18,5 до 18,8%. Від комплексного внесення органо-мінеральних 

добрив 10 т/га гною і N30P30K30 урожайність коренеплодів підвищувалась до 35,8 т/га. 

З комбінованою шириною міжрядь 3 × 30 см + 45 см та коефіцієнтом K= 0,9-1,2 

дало можливість забезпечити виконання усіх елементів технологічного процесу.  

Аналіз економічної ефективності вирощування цикорію коренеплідного при 

різній ширині міжрядь показав перевагу сівби з комбінованою шириною міжрядь            

3 х 30 см + 45 см із прибутком 61784,79 грн/га, рівнем рентабельності 148,1% і рівнем 

енергетичної ефективності 4,83. 

Ключові слова: цикорій коренеплідний, насіння, схожість, ширина міжрядь, 

площа живлення, розміщення рослин, безвисадковий спосіб, зберігання 

коренеплодів, маса коренеплоду, маса листків, урожайність. 

АННОТАЦИЯ 

Ткач О.В. Научно-теоретическое обоснование и агротехнические основы 

выращивания цикория корнеплодного в условиях Правобережной Лесостепи 

Украины - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.09 - растениеводство. – Подольский государственный 

аграрно-технический университет Министерства образования и науки Украины, 

Каменец-Подольский, 2020. 

В работе представлены результаты комплексных исследований проведенных в 

2012-2018 гг., По изучению теоретических и практических аспектов выращивания 

цикория корнеплодного на товарное и семенное использования.  

Для получения высоко стабильных урожаев цикория корнеплодного лучше 

высевать семена под зиму в строки 1-4.11, 15-18.11. С ранневесенних строков –            

1-4.04, 15-18.04 и при благоприятных погодно-климатических условий года – 1-4.05, 

с оптимальной глубиной заделки семян 1-1,5 см и 2-2,5 см в условиях недостаточной 

влаги. 

Урожайность корнеплодов при предпосевной обработке семян раствором 

микроэлемента бора увеличивалась от 25,9 до 26,4 т/га, при этом прибавка составила 
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1,1-1,6 т/га, содержание инулина в корнеплодах был от 18,5 до 18,8% с прибавкой     

0,1-0,4%. От комплексного внесения органо-минеральных удобрений 10 т/га навоза и 

N30P30K30 урожайность корнеплодов повышалась до 35,8 т/га. 

С уменьшением ширины междурядий с 60 до 30 см, а также при посеве семян с 

комбинированными междурядьями 3х30 см + 45 см резко повышалась плотность 

растений на единицу площади.  

Анализ экономической и энергетической оценки технологии выращивания 

показали, что различные строки и глубина заделки семян обеспечили от подзимних 

посевов чистую прибыль - 43566,82 грн/га с уровнем рентабельности 109,1% и 

коэффициентом энергетической эффективности 3,98. От ранневесенних сева (1-4.04) 

уровень рентабельности составил 106,86% с коэффициентом энергетической 

эффективности 3,35. Аналіз економічної ефективності вирощування цикорію 

коренеплідного при різній ширині міжрядь показав перевагу сівби з комбінованою 

шириною міжрядь 3 х 30 см + 45 см із прибутком 61784,79 грн/га, рівнем 

рентабельності 148,1% і рівнем енергетичної ефективності 4,83. 

Ключевые слова: цикорий корнеплодный, семена, всхожесть, ширина 

междурядий, площадь питания, размещения растений, безвисадковый способ, 

хранения корнеплодов, масса корнеплода, масса листьев, урожайность. 

ANNOTATION 

Tkach O.V. Scientific and theoretical substantiation and agrotechnical 

foundations of growing chicory root crops in the conditions of the Right-Bank forest-

steppe of Ukraine - As a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Agricultural Sciences in the specialty 06.01.09 

- plant growing. - Podilskyi State Agrarian and Egineering University, the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kamianets-Podilskyi, 2020. 

The research work highlights the results of comprehensive studies which were carried 

out in 2012-2018, on the theoretical and practical aspects study of growing chicory root 

crops for commercial and seed use in the conditions of the Right Bank Forest-Steppe of 

Ukraine. 

Among the sowing dates, a subwinter one stood out with an indicator of leaf surface 

area of 30.2 thousand m2 / ha from sowing on November 15-20.11 with a photosynthetic 

potential of 33.26 thousand m2 / ha day, while from sowing 10-15.10 these indicators were 

9.0 and 17.9 thousand m2 / ha with photosynthetic potential of 10.45 and 19.71 thousand m2 

/ ha day, respectively. Somewhat lower indicators of the leaf surface were obtained from the 

early spring sowing dates. On average, for the growing season with a good indicator of leaf 

area, sowing 1-4.04 stood out and amounted to 20.5 thousand m2 / ha with a photosynthetic 

potential of 22.50 thousand m2 / ha day. 

On the basis of field studies, it was found that in the conditions of the Right-Bank 

Forest-Steppe of Ukraine, in order to obtain highly stable yields of root chicory, it is better 

to sow seeds before winter in the periods of 1-4.11, 15-18.11. From early spring periods - 

1-4.04, 15-18.04 and with favorable weather and climatic conditions of the year - 1-4.05. 

The yields were slightly lower from the summer sowing dates, however, they can be used 

for a non-hanging method of growing seeds. 

An important factor for the formation of the yield of root chicory is the depth of 

seeding. In our research, the most optimal seeding depth of 1-1.5 cm for winter crops has 

been established. 

The yield of root crops during the pre-sowing treatment of seeds with a solution of the 
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microelement boron increased from 25.9 to 26.4 t / ha, while the increase was 1.1-1.6 t / ha, 

the inulin content in root crops was from 18.5 to 18.8 % with an increase of 0.1-0.4%. From 

the complex application of organo-mineral fertilizers 10 t / ha of manure and N30P30K30, the 

root crops yield increased to 35.8 t / ha. 

An optimized and rational layout of root chicory plants with a combined row spacing 

of 3 × 30cm + 45cm with a coefficient K = 0.9-1.2, taking into account the aspect ratio of 

the rectangle of the feeding area, which is close to a square, has been established, which 

made it possible to ensure the implementation of all elements of the technological process. 

Summer sowing time influenced the fractional composition of root crops in different 

ways. When sowing seeds from 15-18.08, the weight of roots 6-8 and 10-15 g was 40-60%, 

25-28.08, respectively, 65-75%. The growing season duration was 85-95 days for the early 

summer sowing periods (10-13.07, 25-28.07), the optimal (5-8.08, 15-18.08) - 75-85 days, 

and the late (25-28.08) - 60-70 days.  

With a decrease in the row spacing from 60 to 30 cm, as well as when sowing seeds 

with combined row spacing of 3x30cm + 45cm, the density of plants per unit area sharply 

increased. 

The analysis of the economic and energy assessment of the cultivation technology 

showed that the different terms and planting seeds depth provided the net profit from winter 

crops - 43566.82 UAH / ha with a profitability level of 109.1% and an energy efficiency 

coefficient of 3.98. From early spring sowing (1-4.04) the profitability level was 106.86% 

with an energy efficiency coefficient of 3.35. 

Key words: root chicory, seeds, germination, phases of growth and development, fertilizers, 

row spacing, feeding area, plant placement, non-hanging method, storage of root crops, root 

weight, leaf weight, yield. 
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