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АНОТАЦІЯ 

 

Ткач О.В. Науково-теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи 

вирощування цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.09  «Рослинництво». – Подільський державний 

аграрно-технічний університет, МОН України, Кам’янець-Подільський, 2020. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що в технології вирощування цикорію 

коренеплідного для продовольчого та насінницького використання не повністю 

вивчене питання строків сівби та глибини загортання насіння. Також не розкрито 

проблему біохімічного складу коренеплодів цикорію і доцільність їх 

вирощування та освоєння сучасних елементів технології, що вимагає їх вивчення 

та обґрунтування енергозберігаючої технології з комбінованою шириною 

міжрядь, особливості вивчення фізіологічних основ живлення рослин цикорію 

коренеплідного та їх хімічного складу залежно від інтенсивності росту і 

розвитку, ролі макро і мікроелементів в підвищенні врожайності та якості 

продукції. Також недостатньо вивченим залишається питання водного режиму 

та оцінки запасів продуктивної вологи і водоспоживання рослинами цикорію в 

агрофітоценозі. 

 Недостатньо наявні біологічні та агротехнічні основи вирощування 

безвисадкових насінників цикорію коренеплідного, на що потребуються науково 

обґрунтовані дослідження, особливо вивчення біологічних особливостей росту і 

розвитку рослин до та після перезимівлі як основної культури, підпокривної, 

післяукісної і післяжнивної, а також посівів літніх строків сівби та їх насіннєвої 

продуктивності. 

 Метеорологічні умови в роки проведення досліджень свідчать, що 

відхилення основних показників (температури повітря, кількості опадів, 

відносної вологості повітря) від середньобагаторічного значення не наближалися 

до критичного, що в цілому сприяли отриманню високих врожаїв коренеплодів 
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та високоякісного насіння цикорію коренеплідного.  

Серед років досліджень 2012, 2013 і 2015 характеризувалися недостатньою 

вологою в ґрунті, проте в середньому кількість опадів за місяцями та декадами 

були сприятливими для росту і розвитку коренеплодів та насінників цикорію 

коренеплідного. 

 За своїми агрохімічними та водо-фізичними властивостями ґрунти мали 

задовільні показники і характеризувалися середнім вмістом поживних речовин, 

що обумовлювало сприятливі умови росту і розвитку рослин цикорію 

коренеплідного. 

  Агротехнічні умови вирощування коренеплодів цикорію в Хмельницькій 

державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту кормів та 

сільського господарства Поділля НААН України та насінників на Дослідної 

станції тютюнництва (Уманській дослідно-селекційній станції Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків) НААН України відповідали 

загальноприйнятій технології для цієї культури. Основний, ранньовесняний, 

літній та передпосівний обробітки ґрунту забезпечували своєчасну і якісну сівбу, 

що позитивно впливало на ріст і розвиток рослин, та в подальшому на 

урожайність та якість продукції. 

 Упродовж 2012-2018 років досліджень погодні умови різнилися між собою, 

але суттєво не впливали на отримання дружніх рівномірних сходів рослин 

цикорію коренеплідного. Прохолодним та добре вологозабезпеченим впродовж 

вегетаційного періоду виявився 2014 рік, який був найбільш сприятливим для 

вирощування коренеплодів цикорію. Найбільш посушливим порівняно з 

попередніми роками був 2016 рік. У цілому коливання погодних умов впродовж 

років досліджень дозволяло більш повніше оцінити вплив окремих елементів 

технології вирощування цикорію коренеплідного. 

 Узагальнюючи метеорологічні умови, що склалися в роки проведення 

досліджень в умовах Дослідної станції тютюнництва (Уманської ДСС ІБКіЦБ) 

НААН України, можна відзначити, що відхилення низки основних показників 

(температури повітря, кількості опадів, відносної вологості повітря) від 
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середнього багаторічного значення не наближалося до критичних показників, що 

в цілому сприяло отриманню високоякісного насіння цикорію коренеплідного. 

Хоча за останні три роки досліджень (2016-2018 рр.) вони характеризувалися 

дефіцитом вологи, проте розподіл опадів за місяцями і декадами був 

сприятливим для росту та розвитку насінників. Для підпокривних, післяукісних 

і післяжнивних та літніх посівів передпосівний обробіток ґрунту забезпечував 

своєчасну і якісну сівбу, що позитивно впливало на ріст і розвиток рослин, їх 

перезимівлю та урожайність насіння. 

Вирощування цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу 

України відповідало оптимальним строкам сівби, які залежали від погодно-

кліматичних умов. Кращими строками сівби для отримання дружніх сходів 

цикорію виявився підзимовий та ранньовесняний строки, від чого формувався 

високоякісний врожай. У середньому за роки досліджень фаза проростання 

насіння розпочиналася після виходу його зі стану спокою і закінчувалася 

переходом рослин до самостійного автотрофного живлення. Від підзимової сівби 

незалежно від глибини загортання насіння, сходи з’являлися в середньому у 

першій декаді квітня. Формування оптимальної вегетативної маси проходило з ІІ 

декади квітня до ІІІ декади червня. Фаза змикання листків в міжряддях цикорію 

розпочиналося в середньому з І декади серпня, а з ІІ декади серпня відмічалася 

фаза розмикання листків в міжряддях. Технічна стиглість у коренеплодів 

цикорію  наступала з 1 по 15 вересня з тривалістю вегетаційного періоду 120-125 

діб. 

Розвиток листкової поверхні рослин цикорію коренеплідного, як дворічної 

рослини, може інтенсивно рости і розвиватися при доброму забезпеченні 

основними елементами живлення впродовж усього вегетаційного періоду, а 

пониження своєї інтенсивності спостерігалося тільки в осінній період. 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. 
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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.  

 На основі польових досліджень, які проводились впродовж 2014-2018 рр. 

встановлено, що в умовах Правобережного Лісостепу України для отримання 

високої врожайності 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 кращими були 1-4.05. Від літніх 

строків  сівби одержали  дещо нижчу урожайність, проте вони можуть 

використовуватися для безвисадкового способу вирощування насіння. 

Важливим фактором для формування врожаю цикорію коренеплідного є глибина 

загортання насіння. У наших дослідженнях встановлено найбільш оптимальну 

глибину загортання 1-1,5 см для підзимових посівів та 2-2,5 см для ранньо-

весняних строків сівби.   

 У динаміці змін показників хімічного складу коренеплодів і листків 

цикорію впродовж періоду росту і розвитку проходили таким чином: сухої 

речовини в коренеплодах – 24,96% на 15.10, загальної кількості цукрів від 9,50 

до 18,89 %, в листках на 15.07 загальна кількість цукру становила 0,95%, на 15.10 

– 2,34%. Нагромадження інуліну в коренеплодах відбувалося впродовж всього 

періоду вегетації і досягало свого оптимального вмісту при настанні технічної 

стиглості та з найвищим показником підзимового строку сівби від 12,5 до 14,1%. 

Упродовж всього періоду зберігання, втрати інуліну в коренеплодах цикорію 

були незначні та становили від 12,0 до 13,2%. Аналогічні показники зміни вмісту 

інуліну в коренеплодах були при ранньовесняних строках сівби. Також слід 

відмітити, що із підвищенням вмісту сухої речовини в продукції цикорію 

коренеплідного підвищувалися  показники в місту інуліну. 

Для повного забезпечення потреб рослин цикорію коренеплідного в 
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кореневому живленні вносили мінеральні добрива з розрахунку N160P180K220. Від 

внесення цієї норми добрив підвищувалася маса коренеплодів (до 550 г) з 

якісним мінеральним складом і вмістом поживних речовин в сирій масі 

коренеплоду P2O5 – 9.2%, K2O – 21,7%, і вмістом N2O – 10,7%. Урожайність 

коренеплодів при передпосівній обробці насіння розчинами мікроелементів 

зростала від 25,9 до 26,4 т/га, при цьому прибавка становила 1,1-1,6 т/га, вміст 

інуліну в коренеплодах був від 18,5 до 18,8% з прибавкою 0,1-0,4%. Від 

комплексного внесення органо-мінеральних добрив 10 т/га гною та N30P30K30 

урожайність коренеплодів підвищувалась до 35,8 т/га. 

Аналіз результатів досліджень вирощування цикорію коренеплідного з 

різними схемами розміщення рослин показав, що для отримання найкращих 

показників продуктивності оптимальною є ширина міжрядь в межах 22-30 см. 

Проте, при такій ширині міжрядь та існуючому комплексі машин (технологічні 

міжряддя 45 см) не можливо провести якісну сівбу, догляд за посівами і збирання 

коренеплодів. 

Таким чином, встановлено оптимізовану та раціональну схему розміщення 

рослин цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь                              

3 × 30 см + 45 см з коефіцієнтом K=0,9-1,2 з урахуванням співвідношення сторін 

прямокутника площі живлення, яка близька до квадрату, це дало можливість 

забезпечити виконання усіх елементів технологічного процесу. Також цілком 

виправдана була зменшена норма висіву насіння (8-10 шт. на 1 метр рядка при 

85% польовій схожості насіння), яка дозволяла сформувати оптимальну густоту 

стояння рослин в процесі сівби з площею живлення рослин (близькою до 

квадрату) і додатково одержати 7-10 т/га коренеплодів з підвищеним вмістом 

інуліну на 0,7-0,9%, із зниженням вмісту зольних елементів до 10%. 

Важливим заходом в період росту і розвитку цикорію коренеплідного було 

забезпечення рослин водою, недостатня кількість якої викликало затримання або 

повне призупинення росту рослин, уповільнення інтенсивності усіх життєвих 

процесів, що в подальшому призводило до зниження врожаю. Як встановлено 



7 
 

дослідженнями, найбільша кількість вологи витрачалася для забезпечення 

інтенсивності росту рослин цикорію в липні і серпні та першій декаді вересня.   

Дефіцит загальної і вільної води в листках цикорію незалежно від родючості 

ґрунту і вмісту вологи в денні години на І декаду серпня складав 2,4-2,5% 

(загальної води) і 8,3-11,4% (вільної води). Витрати води рослиною за 

вегетаційний період становили від 34,0 до 98,3 л з транспераційним коефіцієнтом 

211-260.  

Ріст і розвиток безвисадкових насінників цикорію коренеплідного при 

підпокривних, післяукісних та післяжнивних посівах в умовах Правобережного 

Лісостепу України до входу в зиму і після перезимівлі проходив інтенсивно. До 

входу в зиму рослини формували коренеплоди масою від 16 до 35 г з добре 

розвиненими листками. Весною фаза розетки листків та меншою мірою фаза 

стеблоутворення у зв’язку із низькими високими середньодобовими 

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

високими середньодобовими температурами та сонячною інсоляцією дещо 

скорочувалися. Тривалість вегетаційного періоду безвисадкових насінників 

після перезимівлі в роки досліджень в середньому становила 82-115 діб.   

Найбільш сприятливими для формування врожайності і якості насіння було 

розподілення тепла і вологи, коли гідротермічний коефіцієнт в період 

інтенсивного росту надземної частини на початку стеблоутворення складав 1,5-

2 одиниці, стеблоутворення – цвітіння – 0,9-1,0, цвітіння – дозрівання – 0,5-0,6 

одиниці. Такі умови росту і розвитку рослин при підпокривними, післяукісними 

і післяжнивними посівами в період вегетації також сприяли формуванню насіння 

високої якості.  

Літні строки сівби по різному впливали на фракційний склад коренеплодів. 

При сівбі насіння з 15-18.08 фракції коренеплодів масою 6-8 і 10-15 г становили 

40-60%, 25-28.08 відповідно 65-75%. Тривалість вегетаційного періоду для 

ранніх літніх строків сівби (10-13.07, 25-28.07) складала 85-95 діб, оптимальних 

(5-8.08, 15-18.08) – 75-85 діб і пізніх (25-28.08) – 60-70 діб. 
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Із зменшенням ширини міжрядь з 60 до 30 см, а також при сівбі насіння з 

комбінованими міжряддями 3х30 см + 45 см різко підвищувалася густота рослин 

на одиницю площі. Таким чином, із зменшенням ширини міжрядь, зменшувалася 

маса коренеплодів і кількість листків на одній рослині, а також їх асиміляційна 

поверхня. При вузькорядному і комбінованому способах сівби, покращувалися 

умови вирощування безвисадкових насінників в осінньо-зимовий та весняний 

періоди. Наявність снігового покрову та накопичення вологи і оптимальної 

температури ґрунту, в продовж періоду росту коренеплодів позитивно впливали 

на їх розвиток в порівнянні з широкорядними (45-60 см) посівами. 

Аналіз економічної та енергетичної оцінки технологій вирощування 

цикорію коренеплідного показав, що природні показники температури повітря і 

вологи ґрунту, та змінні строки і глибина загортання насіння забезпечили 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. 

Показники економічної ефективності вирощування цикорію 

коренеплідного показали перевагу сівби насіння з комбінованою шириною 

міжрядь 3х30 см + 45 см, при цьому прибуток становив 61784,79 грн/га, рівень 

рентабельності 148,1%  коефіцієнт енергетичної ефективності становив 4,83. 

Застосування методу передпосівної обробки насіння у розчині 

мікроелементів магнію, міді, цинку і молібдену дозволило отримати прибуток 

25576,3 грн/га з рівнем рентабельності 59,93% при коефіцієнті енергетичної 

ефективності 3,45. Від органо-мінеральної системи удобрення собівартість 1 т 

коренеплодів складала 748,25 грн, з рівнем рентабельності 234,11% і 

енергетичним коефіцієнтом 4,43. 

Ключові слова: цикорій коренеплідний, насіння, схожість, 

мікроелементи, елементи живлення, мінеральне живлення, витрата води, фази 

росту і розвитку, удобрення, ширина міжрядь, площа живлення, густота рослин, 
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безвисадковий спосіб, зберігання коренеплодів, маса коренеплоду, маса листя, 

урожайність. 

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. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Agricultural Sciences in the specialty 

06.01.09 – «Plant growing». – Podilskyi State Agrarian and Engineering University of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kamianets-Podilskyi, 2020. 

Analysis of literature sources shows that in the growing chicory technology for 

food and seed use, the issue of sowing time and the seeding depth has not been fully 

studied. The problem of the biochemical composition of chicory root crops and the 

feasibility of their cultivation and development of technology modern elements are also 

disclosed, requires their study and justification of energy-saving technology with a 

combined row spacing, the studying peculiarities the nutrition physiological bases of  

root chicory plants and chemical composition depending on the intensity of growth and 

development, the macro and micronutrients role in increasing yields and product 

quality. Also, the issue of water regime and assessment of productive moisture reserves 

and water consumption by chicory plants in agrophytocenoses remains insufficiently 

studied. 

Insufficiently available biological and agrotechnical foundations of cultivation of 

rootless chicory testes, which requires scientifically substantiated research, especially 

the study of the biological characteristics of plant growth and development before and 

after overwintering as the main crop, undercover, post-harvest and post-harvest crops, 

as well as crops of summer sowing terms and their seed productivity. 

 The meteorological conditions during the years of the research indicate that the 

main indicators deviations (air temperature, precipitation, relative air humidity) from 

the long-term average value did not approach the critical one, which, in general, 
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contributed to obtaining high yields of root crops and high-quality root chicory seeds. 

 Among the years of research, 2012, 2013 and 2015 were characterized by 

insufficient moisture in the soil, however, on average, the amount of precipitation by 

months and decades was favorable for the growth and development of root crops and 

testes of root chicory. 

 According to its agrochemical and water-physical properties of the soil, the 

indicators were satisfactory and were characterized by an average content of nutrients, 

which led to favorable conditions for the growth and root chicory plants development. 

Agrotechnical conditions for growing chicory root crops in the Khmelnytskyi 

State Agricultural Experimental Station of the Institute of Feed and Agriculture of 

Podillia NAAS of Ukraine and seed plants at the Experimental Station of Tobacco 

Growing (Uman Experimental Breeding Station of the Institute of Bioenergy Crops 

and Sugar Beet) of the NAAS of Ukraine met the generally accepted technology for 

this crop. The main, early spring, summer and pre-sowing tillage provided timely and 

high-quality sowing, which positively influenced the growth and development of 

plants, and further on the yield and product quality. 

During the 2012-2018 years of research, the weather conditions differed among 

themselves, but in essence did not affect the receipt of friendly uniform shoots of root 

chicory plants. The year 2014 turned out to be cool and hair-free during the growing 

season, which was the most favorable for growing chicory root crops. The driest year 

in comparison with previous years was 2016. In general, fluctuations in weather 

conditions over the years of research made it possible to more fully assess the effect of 

individual elements of the technology of growing root chicory. 

 Summarizing the meteorological conditions prevailing during the years of 

research under the conditions of the Research State and Tobacco Growing (Uman DSS 

IBKTsB) NAAS of Ukraine, it can be noted that deviations of a number basic 

indicators (air temperature, precipitation, relative air humidity) from the average long-

term value did not approach critical indicators, in general, contributed to the production 

of high-quality roots of chicory seeds. Although over the last three years of research 

(2016-2018) they were characterized by a moisture deficit, however, the distribution 
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of precipitation by months and decades was favorable for the growth and development 

of testes. For undercover, post-cut and stubble and summer crops, pre-sowing tillage 

provided timely and high-quality sowing, which had a positive effect on the growth 

and development of plants, their wintering and seed yield. 

The cultivation of root chicory in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe 

of Ukraine corresponded to the optimal sowing time, which depended on weather and 

climatic conditions. The best sowing dates for obtaining friendly shoots of chicory 

turned out to be in winter and early spring, from which a high-quality harvest was 

formed. On average, over the years of research, the phase of seed germination began 

after its release from dormancy and ended with the transition of plants to independent 

autotrophic nutrition. From under ground sowing, regardless of the depth of seeding, 

seedlings appeared on average in the first decade of April. The formation of the optimal 

vegetative mass took place from the II ten-day period of April to the third ten-day 

period of June. The phase of leaf closing in the aisles of chicory began, on average, 

from the 1st decade of August, and from the 2nd decade of August, the phase of 

opening of leaves in the aisles was noted. The technical ripeness of chicory root crops 

began from September 1 to 15 with a growing season of 120-125 days. 

The leaf surface development of chicory root plants, as a biennial plant, can grow 

and develop intensively with a good supply of essential nutrients throughout the 

growing season, and a decrease in its intensity was observed only in autumn. Among 

the sowing dates there was a winter sowing with a leaf surface area of 32.7 thousand 

м2 / ha from sowing 15-18.10 with a photosynthetic potential of 34.26 thousand м2 / ha 

per day, while from sowing 15-18.11 these indicators were 32,3 and 29.1 thousand м2 

/ ha with a photosynthetic potential of 34.1 and 30.19 thousand м2 / ha per day, 

respectively. Slightly lower indicators of the leaf surface were obtained from the early 

spring sowing dates. On average, during the growing season with a good indicator of 

the leaf surface area, sowing of 1-4.04 was allocated and amounted to 28.3 thousand 

м2 / ha with a photosynthetic potential of 23.50 thousand м2 / ha per day. From summer 

sowing, the average leaf area of plants decreased from 5.2 to 7.7 thousand м2 / ha with 

a photosynthetic potential from 8.03 to 5.58 thousand м2 / ha per days. 
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Based on field research conducted during 2014-2018. It has been established that 

in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, in order to obtain a high 

yield of root chicory, it is better to sow seeds before winter in terms 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, the best were 1-4.05. The yields were slightly lower 

from the summer sowing dates, but 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 planting depth is 1-1.5 cm for winter 

crops and 2-2.5 cm for early-spring sowing. 

In the dynamics of changes in the indicators of the chemical composition of root 

crops and chicory leaves during the period of growth and development were as follows: 

dry matter in root crops - 24.96% at 15.10, the total amount of sugars from 9.50 to 

18.89%, in the leaves at 15.07 total the amount of sugar was 0.95%, at 15.10 - 2.34%. 

The accumulation of inulin in root crops occurred during the entire growing season and 

reached its optimal content at the onset of technical ripeness and with a high index of 

the winter sowing period from 12.5 to 14.1%. During the entire storage period, the loss 

of inulin in chicory roots was insignificant and ranged from 12.0 to 13.2%. Similar 

indicators of changes in the content of inulin in root crops were observed during early 

spring sowing. It should also be noted that with an increase in the dry matter content 

in the root chicory production, the indicators in the city of inulin increased. 

To fully meet the needs of root chicory plants in root nutrition, mineral fertilizers 

were applied at the rate of N160P180K220. From the introduction of this rate of fertilizers, 

the mass of root crops increased (up to 550 g) with a qualitative mineral composition 

and nutrient content in the raw mass of P2O5 – 9.2%, K2O – 21,7%,  and N2O – 10,7%. 

content. The yield of root crops during the pre-sowing treatment of seeds with solutions 

of trace elements 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 yield of root crops increased to 35.8 t / ha. 

An analysis of the results of studies on the cultivation of root chicory with 
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different plant placement schemes showed that to obtain the best performance 

indicators, the optimal row spacing is within 22-30 cm. However, with such a row 

spacing and the existing complex of machines (technological row spacing 45 cm) 

sowing, caring for crops and harvesting root crops. 

Thus, an optimized and rational layout of root chicory plants was established with 

a combined row spacing of 3 × 30 cm + 45 cm with a coefficient of K=0,9-1,2, taking 

into account the aspect ratio of the rectangle of the feeding area, which is close to a 

square, this made it possible ensure the implementation of all elements of the 

technological process. It was also quite justified to reduce the seeding rate of seeds (8-

10 pcs. Per 1 meter of a row at 85% field germination of seeds), which made it possible 

to form an optimal plant density in the process of sowing with a plant nutrition area 

(close to a square) and additionally get 7- 10 t / ha of root crops with an increased inulin 

content of 0.7-0.9%, with a decrease in the content of ash elements to 10%. 

An important measure during the period of growth and root chicory development 

was the provision of plants with water, an insufficient amount of which caused a 

retention or complete suspension of plant growth, a slowdown in the intensity of all 

processes, and subsequently led to a decrease in yield. As established by studies, the 

greatest amount of moisture was spent to ensure the intensity of growth of chicory 

plants in July and August and the first decade of September. 

The deficit of total and free water in chicory leaves, regardless of soil fertility and 

moisture content in the daytime in the first decade of August, was 2.4-2.5% (total 

water) and 8.3-11.4% (free water). Plant water consumption during the growing season 

ranged from 34.0 to 98.3 liters with a transperation coefficient of 211-260. 

The growth and development of rootless chicory testes with undercover, post-cut 

and stubble crops in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, before 

entering winter and after overwintering, was intensive. By the beginning of winter, the 

plants formed root crops weighing 16 to 35 g with well-developed leaves. In spring, 

the leaf rosette phase and, to a lesser extent, the stem formation phase were somewhat 

extended due to low high daily average temperatures, and the flowering and ripening 

phases were somewhat reduced due to high daily average temperatures and solar 
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insolation. The duration of the growing season of non-drooping testes after 

overwintering in the years of research averaged 82-115 days. 

The most favorable for the formation of the yield and quality of seeds was the 

heat and moisture distribution, when the hydrothermal coefficient during the period of 

intensive growth of the aerial part at the beginning of the formation stem was 1.5-2 

units, the formation stem - flowering - 0.9-1.0, flowering - ripening - 0.5-0.6 units. 

Such conditions for the growth and development of plants with undercover, post-cut 

and stubble crops during the growing season also contributed to the formation of high 

quality seeds. 

Summer sowing terms in different ways influenced the fractional composition of 

root crops. When sowing seeds from 15-18.08, the fractions of root crops weighing 6-

8 and 10-15 g were 40-60%, 25-28.08, respectively, 65-75%. The duration of the 

growing season for early summer sowing periods (10-13.07, 25-28.07) was 85-95 days, 

optimal (5-8.08, 15-18.08) - 75-85 days and 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 3x30 cm + 45 cm, the density of plants per unit 

area increased sharply. Thus, with a decrease in the row spacing, the weight of root 

crops and the number of leaves per plant, as well as their assimilation surface, 

decreased. With the high-row and combined sowing methods, the conditions for 

growing non-hanging seed plants improved in the autumn-winter and spring periods. 

The presence of snow cover and the moisture accumulation and optimum soil 

temperature during the growth period of root crops had a positive effect on their 

development in comparison with wide-row (45-60 cm) crops. 

An analysis of the economic and energy assessment of root chicory cultivation 

technologies showed that different terms and depth of planting seeds provided the net 

profit from winter crops - 43,566.82 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 level 

of profitability was 106.86% with an energy efficiency coefficient of 3.35. 

The indicators of the economic efficiency of growing root chicory showed the 

advantage of sowing seeds with a combined row spacing of 3x30 cm + 45 cm, while 
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the profit was 61784.79 UAH / ha, the profitability level was 148.1%, the energy 

efficiency coefficient was 4.83. 

Application of the method of pre-sowing seed treatment in a solution of trace 

elements magnesium, copper, zinc and molybdenum made it possible to obtain a profit 

of 25576.3 UAH / ha with a profitability level of 59.93% with an energy efficiency 

coefficient of 3.45. From the organo-mineral fertilization system, the cost of 1 ton of 

root crops was UAH 748.25, with a profitability level of 234.11% and an energy 

coefficient of 4.43. 

Key words: root chicory, seeds, germination, microelements, nutrients, mineral 

nutrition, water consumption, phases of growth and development, fertilizers, row 

spacing, nutritional area, plant density, non-sagging method, root crops storage, root 

crop weight, leaf weight, yield 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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 
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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 
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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.  

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 
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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. 

Наукові результати експериментальних досліджень оцінки продуктивності 

цикорію коренеплідного, наукові положення, висновки і пропозиції увійшли до 
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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, визначена 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 
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(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 

“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 
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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.
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РОЗДІЛ 1 

  РОЗВИТОК ТА СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 З ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 (огляд літературних джерел) 

 

1.1 Походження, поширення, харчові та лікувальні властивості 

культури цикорію 

 

Походження і поширення. Цикорій набув широкого поширення в 

європейських країнах, на Кавказі, в Західному і Східному Сибірі, в Середній Азії. 

Даний вид зустрічається, крім Європейської частини, в Північній Америці, Ірані, 

в західних провінціях Китаю, в Північній Америці, Австралії і Новій Зеландії  

[67, 135,157, 211, 255, 256, 409, 410, 414]. 

У такому виді рослини зустрічаються переважно на окраїнах доріг і полів. 

Назва «цикорій» походить від грецьких слів kiо – «іти» і  choriоn – «поле». 

Місце введення у виробничу культуру – Середземномор’я. Ще у 

Стародавньому Римі вирощували і споживали в їжу цикорій. Спогади про нього 

були ще у Феофраста, Диоскорида, Плінія, Паладія і Колухеля. У Стародавньому 

Єгипті цикорій не тільки був відомий як дикоросле коріння,  але і як овочева 

рослина [21, 54, 157, 255]. 

В Україні цикорій як коренеплідну рослину, почали вирощувати на 

початку ХІХ століття  (сучасні Харківська і Сумська області) [157, 255, 256], 

головним чином для виробництва кавового напою, а також використовувати як 

сировину для спиртової промисловості. Крім цього у виробництві 

використовується цикорій листовий сорту Вітлуф [369]. 

Харчова цінність. Смак у цикорію оригінальний, пікантний. За даними 

науковців Т.Н. Барри  [15], В.А. Вильчик [42], О.М. Вьюнова  [51], в 

коренеплодах міститься багато вуглеводів, а саме інуліну (до 20% загальної 

кількості вуглеводів) і гіркого глікозиту інтибін, який при обсмажуванні 
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частково переходять у фруктозу, карамелізується, даючи до 13% карамелі, при 

цьому відтворюється цикоріол, який надає готовій продукції своєрідного 

кавового запаху [198, 397, 401, 407]. Коренеплоди цикорію, обсмажені і 

розмелені в порошок, містять близько 17,5% цукру, 25% – безазотистних 

екстрактних речовин і 7,4% азотистих. Вони дуже добре розчиняються у воді, 

надаючи їй приємний гіркуватий смак і «кавовий» колір [8, 14, 21, 183]. У 

молодих листках приземистих розеток міститься інулін, цукроза, залізо, корисні 

органічні кислоти і вітаміни. Науковцями В.О. Борисюком,   К.А. Маковецьким, 

А.О. Яценком, О.В. Ткачем [32, 390], встановлено, що у 100 г рослин цикорію 

міститься: сухої речовини – 5,1-6,9%, білків – 1%, жирів – 0,1%; вуглеводів – 3%; 

мінеральних солей, мг: калію – 200, кальцію – 26, фосфору – 20, натрію – 5, 

марганцю – 13, заліза – 0,5 – 0,7; вітамінів, мг/100 г: тіаміну (В1) – 0,4, 

рибофлавінд (В2) – 0,03, піродоксина (В6) – 0,05, аскорбінової кислоти (С) –            

3 – 11, каротину (провітаміну А) – 0,42-1,3. В усіх вегетуючих органах рослини 

цикорію знаходиться молочний сік [6, 175, 300, 316, 398, 416, 418].  

В європейських країнах, в т.ч. і в Україні, важливе господарське значення 

із підвидів цикорію звичайного має коренеплідний, який є сировиною для 

виготовлення кавового напою і є одним із видів сировини для спиртової 

промисловості, з якої одержують високоякісний спирт [24, 258, 363]. 

Дослідниками А.С. Болотских [28], В.Ф. Гомилевським  [67, 68], Т.М. Логвинчук 

[183], В.А. Ломаченскийм [184], В.П. Миколайко [211] та іншими                               

рекомендують при переробці коренеплоди подрібнювати на малі шматочки, 

потім висушувати, смажити, і коли при високій температурі (120-130оС) вони 

набувають темно-коричневого кольору, розмелювати на порошок, який в 

кількості 20-25% дають до натуральної кави, або використовують для 

приготування різних видів напоїв. Білки і вуглеводи при високій температури  

утворюють особливу речовину, яка надає запаху із добавкою цикорію [275, 289, 

304, 350]. 



38 
 

Сьогодні промисловість випускає розчинно-згущений цикорій – 

пастоподібну темно-коричневу масу. Її запарюють в кип’яченій воді чи молоці, 

додають за смаком мед, цукор. [8, 51, 52, 53]. Випускають також цикорій із 

згущеним молоком. Із коренеплодів цикорію одержують спеціально для 

кондитерських виробів фруктозу [190, 353]. 

Крім цього, коренеплоди цикорію звичайного можна застосовувати в 

салатах (салат із цикорію, солодкого перцю, огірків і цибулі), вінегретах 

(цикорій, яблука, огірки солені, зелений горошок, морква, яйця). Цикорій 

тушкований в рослинному або тваринному маслі і з яєчно-масляним соусом 

використовується як гарнір для картопляних чи м’ясних страв, його можна 

фарширувати м’ясною начинкою [128, 197, 362, 375].  

В їжу використовують також листки цикорію дикої форми для різних видів 

салатів. В деяких областях України, де цикорій звичайний широко 

культивується, щоб листки були ніжні і світлі, їх зразу після відростання 

накривають соломою, листям, папером та іншими матеріалами [357, 433]. 

Також слід звернути увагу, що цикорій салатний сортотипу Вітлуф – 

цінний дієтичний продукт харчування. В їжу використовують пагони 

(качанчики) у свіжому вигляді (готують салат із застосуванням рослинної олії, 

сметани, майонезу і хрону), а також у вареному і тушкованому вигляді. Із 

цикорію готують такі страви: салат із цикорію, салат із цикорію і паприки 

(перець мелений, червоний, солодкий), вінегрет з цикорієм, тушкований цикорій, 

цикорій в томатному соусі, цикорій смажений з яйцем, цикорій із сирокопченим 

м’ясом, цикорій в омлеті [15, 100, 190, 375, 413, 432]. 

Окремі листки качанчиків – дуже цінний продукт харчування за рахунок 

вмісту легкозасвоюваних білків і вуглеводів (фруктоза, сахароза, інулін). 

Глюкозид інтибін надає листкам незначну специфічну гіркоту [2, 3, 23, 100, 435, 

436]. 

Цикорій звичайний – добрий медонос (1 га площі дає до 100 кг меду) і на 

пасовищах добре поїдається тваринами. Крім цього, нетоварні коренеплоди і 

листки, очищені перед закладанням на зберігання, а також відходи після вигонки 
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качанчиків є добрим та поживним кормом для різних видів тварин [42, 45, 82, 

173, 396, 399, 424]. 

Лікувальні властивості. Цикорій вважають замінником кави, проте через 

відсутність кофеїну він впливає негативно на центральну нервову і серцево-

судинну систему. Тому напої з цикорієм (також часто входить до сурогатної 

кави), в тому числі і розчинний цикорій, рекомендуються вживати тим, кому 

протипоказана натуральна кава або міцний чай, наприклад, при деяких сердцево-

судинних захворюваннях, гіпертонічних хворобах, безсонні та інше [51, 55, 56, 

63, 66, 75, 176, 291, 310]. 

Вміст в коренеплодах глюкозиду ітібін позитивно діє на кровоносну 

систему, підшлункову залозу, жовчний міхур, регулює діяльність травлення, 

функції печінки. У клітковому сокові цикорію міститься значна кількість азото- 

і сірчанокислих, а також хлористих солей калію, що позитивно вспливає на 

діяльність нирок, разом сприяє виведенню надлишку води з організму, а також 

магнію, який зменшує спазми судин і вмісту холестерину [176, 306]. 

Цикорій також має великі біологічно активні властивості: тонізує і 

стимулює захисні властивості організму, має протизапальну дію. Застосовується 

також при гастритах, гепатитах і в харчуванні хворих на діабет [3, 51, 55, 423]. 

 

1.2  Морфологія та біологічні особливості цикорію 

 

Культивують два види: цикорій звичайний або коренеплідний (Сichorium 

intybus l. var. folisum  HEGL.) – дворічна рослина родини айстрових, і цикорій 

салатний ендивій (Cichorium endivia l.var.crispum Lam.) і різновидність  (Еckapion 

C.endivia L. var. latifolinm Lam.) [28, 88, 139, 188]. 

Цикорій звичайний має три різновидності: var. Intybus – цикорій 

дикорослий (багаторічний з довгим стрижневим коренем, росте на суходільних 

луках, галявинах, окраїнах полів, біля доріг); sativum lam. – цикорій 
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коренеплідний; var. folisum hegl – цикорій, який вирощується для одержання 

їстівних листків [14, 19, 42, 68, 185, 300]. 

Цикорій дикорослий має малий діаметр (10-25 мм), довгий і жорсткий 

корінь, листки розетки притиснуті до землі. Цвіте він після 20 червня і продовжує 

цвісти до заморозків, що дає можливість в цей період збирати нектар бджолам 

[28, 47, 88, 188]. 

Рослини цикорію коренеплідного мають грубий (20-50 мм в діаметрі) 

м’ясистий коренеплід, листки розетки припідняті, бокові корені слаборозвинені. 

Біологічний цикл розвитку від посіву до насіння проходить за два роки. Коли 

коренеплід після цього зберігається в грунті, то в наступні роки повторюється 

розвиток другого року життя. На другий рік рослина розвиває вегетативну масу, 

утворює квітконосне стебло, цвіте і дає насіння [15, 28, 42, 67, 195, 299]. 

Сортотип Вітлуф – різновидність цикорію солодкого, який здатний 

формувати качан (качанчик). Цикл розвитку рослини наступний: перший рік 

життя-вегетаційний період  (від появи сходів до формування розетки листків і 

товарних коренеплодів, які споживаються в їжу); другий рік життя – наступає 

генеративна фаза (від відростання рослин до формування насіння)                            

[28, 65, 211, 286, 360, 403].  

Листки розетки цикорію солодкого великі оберненояйцевидні пористо-

розсічені, темно-зелені, стеблеві-мілкі ланцетні або яйцевидно-ланцентні, 

стеблоохоплюючі. Коренеплід конічний, м’ясистий, грубий – до 5-6 см в 

діаметрі, довгий, з боковими коренями від грубих до тонких [28, 293, 300, 311].  

Як зазначають науковці А.С. Болотских [28], А.В. Кузютін [169],  Л.С. 

Куркіна [173], вирощують цикорій салатний сортотипу Вітлуф для утворення 

качанчиків масою 150-180 г з соковитими хрусткими листками [405].  

Стебло у цикорію прямостояче, гіллясте, висотою до 1,5 м. Квітки дрібні, 

голубі, подекуди – білі, зібрані в суцвіття – кошик. Плід – коричнева сім’янка, з 

легко обвиненою коронкою, довжиною 2-3 мм. Насіння шириною біля 1 мм, 
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ребристе від сіро-солом’янистого до фіолетово-коричневого кольору. Маса 1000 

насінин – 1,4-1,8 г [9, 87, 173, 188].   

Цикорій звичайний є холодостійким видом, коренеплоди його добре 

перезимовують у відкритому ґрунті, що дещо ускладнює боротьбу із 

засміченням бур’янами цих рослин. Насіння проростає за температури 2-3оС, а 

сходи легко переносять заморозки до  мінус 4-5оС. Оптимальна температура 

повітря для проростання насіння 12-20оС залежно від сортотипу [44, 139, 168, 

254, 300]. 

Молоді рослини стійкі до низьких помірних температур, проте при 

тривалій їх дії, рослини як і інші коренеплоди, передчасно формують квітконосні 

стебла. Коренеплоди, які залишилися в ґрунті на зиму, витримують морози до 

мінус 30оС [174, 194, 274, 314]. 

Науковцями   встановлено, що температура 2,5-3оС  є мінімальною для 

вигонки при формуванні листків цикорію. Проте їх ріст за такої температури 

проходить вкрай сповільнено і вигонка його з метою одержання товарного 

врожаю проходить за температури 15-18оС [67, 70, 73, 169, 317]. 

Як підтверджено науковцями  О.В. Ткачем [317, 320],                                      

Н.Ф. Шапочниковим [366], по відношенню до світла, ґрунтових умов, 

мінерального живлення і вологи цикорій звичайний близький до коренеплідних 

культур. Росте він краще всього на багатих органічними речовинами 

нейтральних ґрунтах з середнім механічним складом (легкі або 

середньосуглинкові) з глибоким орним шаром 22-28 см. Погано росте цикорій на 

перезволожених, важких за механічним складом ґрунтах. На таких ґрунтах з 

високим вмістом поживних речовин (особливо азоту) інтенсивно розвиваються 

листки і дещо зменшується формування коренеплодів. Важкі глинисті ґрунти 

також малопридатні для вирощування культури, так як вони здатні до 

запливання  і утворення ґрунтової кірки, яка погіршує появу сходів і призупиняє 

розвиток рослин.  Недостатня кількість калію в ґрунті в подальшому викликає 
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зниження стеблування в ранньовесняних посівах [63, 118, 120, 121, 129, 130, 142, 

261]. 

1.3 Значення сорту цикорію коренеплідного в забезпеченні високої 

врожайності 

 

Першочерговим завданням аграрного виробництва є надійне 

забезпечення харчової промисловості сировиною, а населення – продуктами 

харчування. Для того, щоб інтенсифікувати виробництво цикорію 

коренеплідного, необхідно застосовувати нові технології, за використання яких 

вирощування культури забезпечить високу врожайність та економічну 

ефективність. Підвищення ефективності можливе за рахунок удосконалення 

технології вирощування [41, 43, 53, 67, 344, 394]. 

Як доведено науковцями, серед всіх елементів технології вирощування на 

частку сорту в рослинництві припадає до 25%, а в екстремальних погодних 

умовах (посуха,  епіфітотія, хвороба і шкідники) сорту належить вирішальне 

значення. Цикорій коренеплідний характеризується не дуже широким сортовим 

різноманіттям [147, 340]. 

Найбільш відомі сортотипи і сорти цикорію коренеплідного, які 

використаються в Україні: Уманський-99, Уманський-97, Уманський-96, 

Уманський-95, Софіївський-7, Ярославський та інші. Коренеплоди названих 

сортів використовуються для одержання розчинної кави або різниш медичних 

препаратів [81, 147, 217, 313, 380]. 

Встановлено, що лише в сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах зони 

вирощування рослин можлива значна реалізація генетичного потенціалу сортів 

цикорію коренеплідного. Стабільність врожайності коренеплодів цикорію лише 

на 15-30% належить генетичному фактору. Значна зміна урожайності культури 

обумовлена впливом агротехнологічних умов, зокрема кількості опадів та 
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температурного режиму у період вегетації рослин та їх змінами впродовж росту 

і розвитку рослин [79, 138, 278]. 

Науковцями встановлено, що найбільша кількість накопичення продуктів 

фотосинтезу у рослин цикорію коренеплідного припадає на репродуктивний 

період, на що впливає ширина міжрядь, площа живлення, які мають бути такими, 

щоб рослини повністю закривали ґрунтову поверхню до початку формування 

коренеплодів. Способи сівби будуть залежати від географічного положення, 

скоростиглості сорту цикорію коренеплідного, наявності посівної і збиральної 

техніки, вологозабезпеченості і родючості ґрунту [70, 73, 103, 104, 124]. 

Для кожної зони вирощування і сорту цикорію коренеплідного є своя 

оптимальна густота рослин і оптимальна площа живлення однієї рослини. 

Науково обґрунтовано, що у загущених посівах цикорію коренеплідного через 

конкуренцію за сонячну інсоляцію, поживні речовини і волога рослину 

витягують, на них менше листків, коренеплоди формуються нетоварної якості. 

Особливо це відчутно в роки з недостатнім  зволоженням у період формування 

коренеплодів [125, 137, 138]. У зріджених посівах у рослин цикорію сильно 

розвивається вегетативна маса, на них утворюється  багато листків, через що 

втрачаються товарні якості   коренеплодів і значно зростають втрати врожаю при 

механізованому збиранні. Також надмірне загущення призводить до вилягання, 

передчасного пожовтіння і опадання листків, неефективного використання 

світла, вологи, поживних речовин ґрунту і добрив [162, 206, 173].  

Важливим елементом в технології вирощування є підбір 

високопродуктивних сортів цикорію коренеплідного, які були б більш стійкими 

до сприятливих умов та ефективно використовували запаси продуктивної вологи 

ґрунту [350]. Крім цього, суперечливість результатів досліджень щодо 

визначення чутливості різних сортів до способів розміщення рослин на площі і 

норм висіву пов’язана, перш за все, зі значною різноманітністю біологічних 

особливостей сортів, а також за різних географічних умов їх вирощування.            
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Ці питання потребують додаткових фундаментальних досліджень безпосередньо 

для кожної ґрунтово-кліматичної зони. 

В Україні найвищу продуктивність в умовах Правобережного Лісостепу 

забезпечували сорти цикорію коренеплідного при широкорядному способі сівби 

(45 см) з нормою  висіву 3-5 кг/га  2-3 млн. шт. [95, 205, 206, 390].  

За даними О.В. Ткача [321, 323, 331, 332, 335] на чорноземі малогу-

мусному, важкосуглинковому найвищу врожайність коренеплодів цикорію (35 

т/га) забезпечили сорти Уманський-99, Уманський-97, Уманський-96. 

При виборі сорту перш за все необхідно звернути увагу на зону його 

поширення, тому що за недостатності екологічної пластичності, сорт який 

формувався в інших умовах, за продуктивністю в Правобережному Лісостепу не 

може гарантувати очікуваних результатів урожайності [42, 52, 70]. 

Науковцями В.П. Миколайком [213], Б.А. Паншиним [254, 256],                         

М. Садроновим [286] та іншими доведено, що висока врожайність та якість 

продукції є основною для сорту, але він може реалізувати весь комплекс 

господарсько-біологічних властивостей лише за оптимальних умов 

вирощування, коли існує пряма відповідність між потребами у факторах життя у 

відповідну фазу розвитку рослин цикорію коренеплідного у поєднанні з 

ґрунтово-кліматичними умовами. Для одержання запланованої урожайності за 

оптимальних умов сорт повинен мати відповідний комплекс ознак, перш за все, 

важливою ознакою придатності сорту до механізованого збирання [358].  

Також, посилаючись на те, що сорт є самостійним окремо створюваним 

фактором в процесі селекції, його роль у підвищенні і стабільності урожайності 

у сучасному землеробстві значно зросла [193, 205, 278, 290, 309]. Безперечно, що 

оцінка означеного аспекту щодо сортів цикорію коренеплідного завжди була на 

першому місці. Друге важливе завдання в оцінці урожайності сортів під час 

проведення досліджень полягає в необхідності встановлення виходу товарної 

продукції з одиниці площі посіву, тобто, тієї частки урожаю, яка забезпечує 

доцільність його використання [395, 408]. 



45 
 

1.4 Особливості сучасної технології вирощування цикорію 

коренеплідного 

Місце в сівозміні. Важливим в технології вирощування 

сільськогосподарської культури є розміщення культури в сівозміні                         

А.С. Болотских [28],  В.А. Вильчик [42], В. Гомилевский [68], И.А. Губанов [73], 

М.К. Кузьміч [205, 206], В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко [180] вважають, що 

при виборі ділянки потрібно враховувати рельєф місцевості, де буде 

вирощуватись культура і сівбу проводити не раніше через 3-5 років. Для цикорію 

коренеплідного найбільш придатні добре освітлені південні та південно-західні 

схили. Також науковцями відмічено, що підґрунтові води не повинні залягати на 

глибині ґрунту вище 60 см від поверхні [301]. 

Вченими А.С. Болотских [28], Ю.М. Андреевим [9], Н.И. Банниковим [14] 

стверджено, що цикорій коренеплідний можна вирощувати на різних ґрунтах, 

але перевагу надавати не кислим (pH 5,6-5,8), пухким, легким за механічним 

складом окультуреним ґрунтам, які забезпечують підвищену потребу в кисні і 

волозі. Грунт повинен містити не менше 2-3% гумусу. Малопридатні для 

вирощування цикорію – важкі глинисті ґрунти, а також низинні за рельєфом 

ділянки. Проте важкі глинисті ґрунти піддаються окультуренню внесенням 

органічних добрив [39, 102, 117]. 

Важливим в технології вирощування є попередник. Для цикорію  

коренеплідного в польових  умовах можливе чергування з посівами зернових 

культур (озима пшениця, ячмінь), також зернобобових (горох, квасоля 

звичайна), багаторічних (конюшина червона) та іншими. Не рекомендується 

висівати цикорій після багаторічних злакових трав, овочевих культур (салату, 

томату, коренеплідних (моркви, столового буряка) і картоплі, які можуть 

знижувати його урожайність [28, 138, 162, 319]. 

Технологія основного обробітку ґрунту. У системі заходів, що 

забезпечують одержання високих урожаїв цикорію коренеплідного, важливу 
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роль відіграє якісний обробіток ґрунту, який слід глибоко розпушувати,  щоб в 

нього легко проникала вода та повітря і добре формувався коренеплід. 

Як підтверджують науковці О.В. Ткач [318, 319, 324],  В.А. Шелудчинко 

[370], А.А. Яценко [381, 387], відповідної підготовки ґрунту досягають основним 

та передпосівним його обробітком. Цими заходами здійснюють обертання 

верхнього шару ґрунту на потрібну глибину, розпушування, перемішування, 

вирівнювання та інше. 

Як зазначають  Р. Биелка [21], А.А. Борин [30], П.П. Вавилов [35],             

В.Ф. Гомилевський [68], Е.С. Каратаєв, В.Е. Советкина [139], основний 

обробіток ґрунту полягає в лущенні стерні та зяблевій оранці. При цьому 

знищуються бур’яни, хвороби і шкідники, що містяться в післяжнивних рештках, 

нагромаджується і зберігається волога в ґрунті, поліпшується його структура, а 

також нагромаджуються в ньому органічні речовини. 

Багатьма науковцями підтверджено, що основний обробіток ґрунту 

проводять залежно від ґрунтово-кліматичних умов та попередників у сівозміні. 

При вирощуванні цикорію коренеплідного після озимих і ярих зернових культур 

обробіток ґрунту починають з лущення стерні дисковими лущильниками слідом 

за збиранням цих культур [173, 192, 205, 206, 262]. Вони також відмічають, що 

на полях, забур’янених переважно однорічними бур’янами, лущення проводять 

на глибину 6-8 см, а на полях, забур’янених кореневищними бур’янами – на 

глибину залягання кореневищ [130, 192, 262]. На ділянках, забур’янених 

багаторічними рослинами, для глибокого підрізування їх коренів і кореневищ 

лущення проводять на глибину 10-12 см. При цьому забур’янені пирієм ділянки 

з метою кращого подрібнення  кореневищ лущення проводять в двох 

протилежних напрямках. Для одержання належних результат в боротьбі з осотом 

та іншими  коренепаростковими  бур’янами зазвичай здійснюють два лущення. 

Перше лущення проводять одночасно із збиранням на глибину 6-7 см, друге – 

після появи сходів розеток осоту на глибину 10-12 см [28, 30].  
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Також доведено, що дворазове лущення доводиться застосовувати і на 

полях, дуже забур’янених однорічними рослинами. Друге лущення проводять до 

моменту появи на злущеному полі масових сходів бур’янів. Розпушування 

поверхні ґрунту при лущенні сприяє початку проростання бур’янів, зволоженню 

орного шару, знищенню шкідників [35, 42, 278].  

Науковими дослідженнями і практикою встановлено, що через два – три 

тижні після лущення, коли проростають бур’яни, поле орють на зяб плугами                                                                    

на глибину 22-28 см. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов і типу ґрунту під 

час зяблевої оранки вносять в певних нормах органічні та мінеральні добрива        

[179, 364]. 

Урожайність культури може залежати від вчасного проведення оранки. 

Відомо, чим раніше поле буде зоране  на зяб, тим будуть сформовані кращі 

умови. Оранку на зяб під цикорій звичайно проводять в першій половині жовтня. 

Науковці також відмічають, що велике значення для підвищення врожаю 

цикорію коренеплідного має глибина зяблевої оранки. Кращі врожаї 

коренеплодів цикорію одержують за глибокої зяблевої оранки. Проводять 

щілювання ґрунту на глибину 45-50см з метою руйнування ґрунтової підошви 

для збереження вологи. Це пояснюється тим, що коренева система (коренеплід) 

цикорію розвиваються головним чином в орному шарі ґрунту [367, 384].  

Науковими дослідженнями доведено, що на чорноземних ґрунтах, де 

глибина гумусового шару становить, 35-40 см, оранку під цикорій коренеплідний 

рекомендують проводити 28-30 см [278]. На окультурених дерново-підзолистих 

ґрунтах оранку на зяб здійснюють на глибину 23-25 см. Там, де гумусовий шар 

незначний і становить 18-20 см, орний шар ґрунту не поглиблюють. Для 

покращення орного шару, як правило, вносять органічні і мінеральні добрива та 

вапно на кислих ґрунтах. На осушених староорних ґрунтах на зяб орють відразу 

після збирання попередника на глибину 25-27 см [28, 180]. 

Таким чином, систему обробітку ґрунту необхідно диференціювати 

стосовно до конкретних ґрунтово-кліматичних умов регіону.  
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Технологія передпосівного обробітку ґрунту. Залежно від ґрунтово-

кліматичних умов передпосівний обробіток ґрунту під цикорій коренеплідний 

проводять по-різному. 

У літературних джерелах, присвячених висвітленню питань 

передпосівного обробітку ґрунту, звертається увага на ранньовесняний 

обробіток. Це обробіток ранньою весною, як тільки просохне верхня частина 

ріллі. З метою боронування верхнього шару ґрунту для збереження вологи, його 

проводять на глибину 2-3 см [28, 262]. Наприклад, на легких ґрунтах Полісся цю 

операцію виконують боронами, а якщо боронуванням не вдається створити 

сприятливий шар ґрунту, використовують широкорядні культиватори. 

О.В. Ткач вважає що у Лісостепу України для ранньовесняного 

розпушування зябу, необхідно застосовувати комбіновані агрегати типу 

«компактор» до передпосівного обробітку ґрунту включають такі операції: 

боронування, внесення добрив і гербіцидів, культивація, прикочування ґрунту 

[171, 172, 323, 329, 330, 335]. 

Як відмічено науковцями, передпосівний обробіток ґрунту обов’язково 

розпочинають з ранньовесняного боронування в два сліди з метою закриття 

вологи. Боронування або інший сучасний агротехнічний захід ґрунту 

рекомендується проводити при настанні його фізичної стиглості (75-80% НВ)    

[10, 29, 30]. Це забезпечує вирівнянність ґрунту, розпушування його верхнього 

шару, знищення проростків і сходів бур’янів, руйнування ґрунтової кірки.  

У Правобережному Лісостепу України, за даними науковців В.А. Вильчик 

[43], О.В. Ткача [315, 323], у передпосівному обробітку ґрунту при сівбі цикорію 

має значення до і післяпосівне коткування. Воно сприяє ущільненню ґрунту і 

підняттю вологи у його верхній шар та появі більш дружних і рівномірних 

сходів. Для ущільнення і вирівнювання ґрунту перед сівбою та після неї 

використовують здебільшого котки з гладенькою поверхнею та кільчасто –

зубчасті агрегати. Можливий варіант, коли цикорій висівають під зиму. Для 
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цього ґрунт готують восени – проводять ранню оранку, 2-3 культивації з 

боронуванням і коткуванням, при цьому передпосівну культивацію проводять 

безпосередньо перед сівбою з одночасним шлейфуванням і прикочуванням. 

Строки і способи сівби. Строки сівби залежать від біологічних 

особливостей культури, сорту, кліматичних умов району та призначення 

культури [67, 88, 165, 166, 205, 206].  

Науковці стверджують, що насіння цикорію коренеплідного, висіяне в 

непрогрітий ґрунт, набухає і в деяких випадках може загнивати, а сходи якщо і 

з’являються, є ослабленими та можуть пошкоджуватися приморозками. Насіння 

цикорію, як правило, проростає повільно тому при запізненні з сівбою, особливо 

в суху погоду, не дає дружніх сходів [158, 266, 302]. Це пов’язано з тим, що таке 

насіння висівають мілко, а верхній шар ґрунту швидко пересихає та для 

проростання насіння не вистачає вологи. 

А.С. Болотских [28], В.А. Вильчик [42], В.Ф. Гомилевский [68],                 

И.А. Губанов [73], О.В. Ткач [334] розрізняють такі строки сівби: ранньовесняні, 

пізньовесняні, літні, озимі, підзимові і зимові. 

Як стверджують А.О. Яценко [388], В.М. Кузміч [165, 166, 167], О.В. Ткач 

[317], ранньовесняну сівбу цикорію коренеплідного проводять з початку 

польових робіт, коли температура ґрунту у поверхневому шарі досягне 3-4оС. 

Щоб забезпечити насіння цикорію вологою з відкритого ґрунту впродовж 

тривалого періоду, його висівають у різні строки. 

Літні строки сівби цикорію коренеплідного застосовують для того, щоб 

мати продукцію восени і для одержання насіння культури на другий рік життя 

[28]. Літню сівбу проводять після напівпарового обробітку ґрунту або після 

збирання врожаю ранніх скоростиглих культур. При літніх строках сівби у ґрунті 

здебільшого мало вологи, тому перед сівбою, особливо в південних районах, 

можна застосовувати поливи. Проте, як відмічають науковці В.Н. Балан [12], 

О.В. Ткач [317], ріст рослин цикорію при достатній кількості тепла, вологи і 
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сонячного освітлення прискорюється порівняно з весняними посівами. Як вони 

стверджують, у ці строки можна мати здоровий маточний матеріал для 

вирощування насіння цикорію на другий рік життя. 

Питання сівби насіння цикорію під зиму на сьогодні ще досконало не 

вивчено. Проте науковці В.Н. Балан [12], А.С. Болотских [28], Н.Н. Банников [14] 

своїми дослідженнями стверджують, що насіння в підзимові строки сівби 

висівають з таким розрахунком, щоб до настання морозів воно не проросло. 

Оптимальні строки сівби для цикорію настають при зниженні температури 

ґрунту до 2-4оС, а повітря близько – 0оС. Сівба в такі строки прискорює 

надходження раннього врожаю і збільшує його на 20 -25% порівняно з весняним. 

Підзимні посіви цикорію краще розміщувати на нещільних родючих ґрунтах 

південних або південно-західних схилів, проте  норму висіву насіння збільшують 

на 20-25%  [17, 28, 42, 73, 334]. 

Способи сівби. Одним із основних елементів технології, від яких значною 

мірою залежить урожайність культури, є правильне розміщення рослин на площі 

поля. На сьогодні як у рослинництві, так і в овочівництві розрізняють різні 

способи сівби: розкидний, вузькорядний, рядковий, широкорядний, стрічковий, 

пунктирний, гніздовий, комбінований та ін. [124, 312, 334]. 

Широкорядним способом з відстанню між рядками від 30 до 210 см 

висівають насіння культур, які формують велику надземну маси. Широкі 

міжряддя дають можливість розпушувати ґрунт механізованим способом на 

легких і чистих від бур’янів ґрунтах із застосуванням гербіцидів, та 

використовуючи широкосмугові посіви. При такій сівбі насіння висівають 

смугами шириною 5-20 см з відстанню між їх центрами 45-70 см. Так отримують 

високі врожаї без проріджування посівів [28, 31, 97, 124]. 

В деяких господарствах застосовують стрічковий спосіб сівби. При цьому 

способі кількість зближення рядків (2-10) утворюють стрічку. Відстань між 

стрічками досить широка і дозволяє проїзд трактору і сільськогосподарській 

машині під час обробітку міжрядь та збирання врожаю. Ширина міжряддя у 
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стрічці становить від 7,5 до 50 см, а відстань між стрічками – здебільшого 50 -

120 см. При цьому способі сівби культури висівають за такими схемами: 50 + 20, 

90 + 50, 100 + 40, 110 + 50, 50 + 15 + 15 + 15 + 15 [30, 41, 42, 124, 189, 305]. 

Науковцями М.І. Бахматом, О.В. Ткачем, А.В. Моргуном, Ж.А. Молдован 

запропонований спосіб вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою 

шириною міжрядь та проводились його польові дослідження [305]. Суть 

запропонованого способу полягає в тому, що насіння цикорію розміщують на 

площі при сівбі за встановленою комбінованою схемою чергування основних і 

технологічних міжрядь відповідно з шириною захвату посівного агрегату з 

врахуванням площі живлення кожної рослини, що дорівнює прямокутнику зі 

співвідношенням сторін К = 0,6-1,1, тобто близьке до квадрата. При такому 

розміщенні рослин з площею живлення, наближеною до квадрата з комбінацією 

міжрядь за схемою і – m + М = 3 х 0,3 м + 0,45 м, (три міжряддя по 0,3 м + одне 

міжряддя 0,45 м), при якому середня ширина міжрядь на одиниці площі (гектарі) 

дорівнює m=0,3375 м, забезпечується підвищення продуктивності цикорію за 

рахунок збільшення на 1 га кількості погонних метрів, рядків з рослинами на 

7408 м або в 1,33 рази і становить 29630 м порівняно з відомою постійною 45 см 

шириною міжрядь, при якій загальна кількість метрів рядків на 1 га = 22222 м 

[18, 279]. 

Даний спосіб забезпечує оптимальну площу живлення кожної рослини, 

наближеної до квадрата зі співвідношенням сторін, встановленим за формулою 

з урахуванням необхідної оптимальної густоти рослин на одиниці площі 

(гектарі) на початок збирання. Механізований догляд за посівами при 

комбінованій ширині міжрядь за встановленою схемою забезпечує збирання 

цикорію потоковим способом коренезбиральною машиною з навантаженням 

коренеплодів у транспорт, шо рухається поруч. 

Як стверджують науковці В.Н. Балан [12], А.С. Болотских [28], Л.К. 

Леопольд [177], В.В. Лихочвор [179], П.П. Лабанов [182], М.М. Макрушин [188], 

на ріст і розвиток культури істотно впливає взаємодія рослин в агрофітоценозах, 
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оскільки у процесі життєдіяльності між рослинами постійно існує конкуренція 

за світло, вологу і поживні речовини. По-різному впливають і виділення 

кореневої системи та надземних органів однієї рослини на іншу. Тому вивчення 

взаємного впливу рослин є основною дієвою причиною для розробки схем сівби, 

визначення потреби і вивчення елементів живлення та впровадження у 

виробництво змішаних і ущільнених в тому числі посівів цикорію 

коренеплідного [383]. 

Також науковцями встановлено, що найбільш економічно вигідна така 

площа живлення, яка забезпечує максимальний товарний урожай основної 

культури з одиниці площі з мінімальними затратами праці [106]. Площа 

живлення та її конфігурація помітно впливають на умови росту рослин і 

формування врожаю цикорію. Ступінь використання рослинами цикорію 

сонячної енергії, родючості ґрунту і вологи значною мірою залежить від 

біологічних особливостей культури, сорту і площі живлення. Таким чином, 

раціональне розміщення рослин в рядках і на площі встановлюється шляхом 

сівби з чергуванням основних і технологічних міжрядь відповідно з шириною 

захвату посівного агрегату. При цьому технологічні міжряддя розміщуються по 

слідах ходової частини енергетичного засобу висівного агрегату, механізований 

догляд за посівами за встановленою схемою руху цих агрегатів і збирання 

врожаю потоковим способом. [14, 62, 78, 85, 123, 126, 192, 213]. 

Як вже встановлено науковцями В.А. Кузмічем [162], М. Садроновим   

[286] Ткачем О.В. [321, 329, 330] та іншими, кількість рослин цикорію на одиниці 

площі та їх продуктивність безпосередньо залежать від площі живлення. 

Зменшення площі живлення спричиняє збільшення кількості рослин на одиниці 

площі і зменшення їх середньої маси. При збільшенні площі живлення зростає 

продуктивність рослин. Однак у надмірно загущених посівах це зростання не 

забезпечує високого врожаю [287, 288, 290].  
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Науковцями Н.К. Кузмічем, В.В. Самсонюком, А.О. Яценком [167, 202, 

262] підтверджено, що площа живлення цикорію залежить від родючості і 

вологості ґрунту і його освітлення. На родючих ґрунтах більш урожайні загущені 

посіви, тоді як на бідних ґрунтах на загущених посівах урожайність різко 

знижується внаслідок недорозвиненості багатьох пагонів. Також відмічено, що 

при цьому продуктивність однієї рослини дещо зменшується, але завдяки 

загущенню посівів з одиниці площі в загальному вона підвищується [259].  

Догляд за посівами.  Сходи цикорію коренеплідного з’являються через     

12-18 днів після сівби. За цей період на поверхні ґрунту утворюється кірка і 

з’являється багато бур’янів. Найбільш шкідлива ґрунтова кірка на важких, 

в’язких ґрунтах. Для руйнування кірки і знищення сходів бур’янів такі посіви на 

7-8-й день боронують легкими боронами упоперек напряму рядків. Якщо кірка 

міцна, а проростки уже під поверхнею ґрунту, боронувати деякі науковці не 

рекомендують, бо це призведе до зрідження сходів. У такому разі, доцільніше 

застосовувати ребристі або кільчасті котки [137, 138, 303].  

Агротехнічні прийоми догляду за посівами цикорію коренеплідного 

передбачають формування оптимальної густоти насадження і якісне 

розпушування міжрядь з підгортанням рядків [28, 167, 205, 206, 371]. 

Догляд за посівами цикорію є однією з найвідповідальніших операцій у 

всьому комплексі технології вирощування. Слабкість ростків і повільний 

розвиток рослин цикорію пред'являють особливі вимоги по догляду в перший 

період розвитку (від появи сходів до посиленого росту листя), тобто приблизно 

в перші 40-50 днів після сівби [28, 29, 30, 42, 70, 79, 103, 104]. 

Перше розпушування міжрядь проводиться в період появи сходів, коли 

рядки вже добре видно. Для цих цілей використовується культиватор типу КРН-

5,6, обладнаний здвоєними чи однобічними лапами-бритвами, ротаційними 

робочими органами і захисними дисками, встановленими попереду бритв. На 

кожну секцію культиватора перед бритвами необхідно встановити одну 
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стрілчасту лапу на глибину розпушування 4-5 см. При слабкому розвитку 

рослин, ущільненому ґрунті і великій кількості бур'янів міжрядний обробіток 

(шаровку) проводять у період 1-2-ої пари справжніх листочків [42, 70, 79, 103, 

104]. 

Проведений нами патентний пошук показав, що за кордоном 

вирощуванням цикорію коренеплідного та інших коренеплідних культур при 

зменшених міжряддях займаються декілька країн – Великобританія, Німеччина, 

Італія, США, Франція, Нідерланди, Югославія, Данія та інші, де вирощування 

цикорію таким способом здійснюється в основному переналагодженням секцій 

робочих органів існуючих у виробництві машин на менші міжряддя [279]. 

Як правило, для сівби багатьох коренеплідних культур застосовують 

сівалки точного висіву з пневматичними висівними апаратами, змонтованими на 

посівних секціях з відповідною шириною міжрядь, у Великобританії – від 20 до 

80 см, Німетчині – від 25 до 80 см. У пневматичній сівалці «Optima» фірми 

Accord (Німеччина) розміщені перед начіпним брусом колеса дають можливість 

легко переобладнати сівалку на ширину міжрядь від 25 до 75 см. 

На догляді за посівами цикорію коренеплідного при зменшених міжряддях 

за кордоном застосовують просапні культиватори, фірми Wil-Rich (QUA) з 

набором розпушувальних робочих органів, які приєднуються до основного бруса 

рами за допомогою начіпного пристрою з можливістю їх переміщення на брусі 

залежно від ширини міжрядь [61]. 

До проріджування посівів цикорію приступають в фазу 1-2 пари справжніх 

листочків. Проріджування рослин цикорію в цій стадії розвитку збільшує 

врожайність коренеплодів на 12-15% в порівнянні із запізненням з цією 

операцією, тобто проведеним в фазу 3-4 пари справжніх листочків. 

На полях, чистих від бур'янів, і добре розвиненими рослинами цикорію, 

відразу приступають до формування густоти насадження, з наступним 

обробітком міжрядь, що забезпечує швидкий ріст рослин, знищення бур'янів і 

підвищення врожайності коренеплодів [103, 104, 129, 249]. 
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Спосіб формування густоти насадження цикорію коренеплідного впливає 

не тільки на рівномірність розподілу рослин в рядках, але й на забур’яненість 

посівів. Найбільшого проріджування сходів цикорію можна досягти при 

боронуванні у фазі повних сходів, особливо в два сліди. Проведення цієї операції 

в фазу двох пар справжніх листків мало змінює початкову густоту сходів. 

Боронування істотно знижує забур’яненість посівів, у фазі повних сходів – на 

25%, а при боронуванні в два сліди – на 36%. У більш пізні фази засміченість 

посівів скорочується на 16-23% залежно від числа боронувань. Найбільший збір 

інуліну  (6,5 т/га) забезпечує боронування в один слід у фазі повних сходів, а при 

боронуванні в два сліди, у фазі першої пари справжніх листів, врожай складає 

5,7 т/га [129, 137, 138, 153, 415]. 

На полях з рівномірним розміщенням сходів і чистих від бур'янів, 

ефективне використання вздовжрядкових проріджувачів, а також борін-

культиваторів. Вздовжрядкові проріджувачі при відповідному регулюванні 

можна застосовувати на сходах з високою густотою стояння рослин. Схему 

проріджування підбирають залежно від рівномірності сходів, густоти стояння, 

забур’яненості і ґрунтових умов. При проріджуванні робочі органи культиватора 

заглиблюють у ґрунт на 3-4 см при швидкості руху не більше 3-4 км/год. При 

формуванні густоти насаджень відстань між рослинами витримується в межах 

10-12 см, що забезпечує кількість рослин 200-250 тис/га [50, 162, 167, 205, 206]. 

Науковці В.М. Кузьміч, А.О. Яценко [278] відмічають, що при формуванні 

густоти рослин цикорію коренеплідного в багатьох випадках не вдається 

уникнути і ручної праці. Тому для забезпечення оптимальної густоти через 6-8 

днів після закінчення проріджування проводиться перевірка результатів 

виконання операцій. Головна ціль перевірки полягає в усуненні випадково 

залишених рослин і знищенні бур'янів в рядках [268]. 

Хімічний метод боротьби з бур'янами в посівах цикорію включає внесення 

ґрунтових і після сходових гербіцидів. При використанні ґрунтових гербіцидів 

необхідно враховувати видовий склад, структуру і кількість насіння однорічних 

видів бур'янів, механічний склад і вміст гумусу в ґрунті, величину рН, рівень 
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зволоження у весняний період, спектр дії препаратів. Головну увагу при виборі 

гербіцидів необхідно звертати на препарати, які, перш за все, контролюють 

різноманітні види дводольних бур'янів. Вони дуже різноманітні і належать до 

різних ботанічних родин, мають розтягнутий період сходів і тому контролювати 

їх складно. Для цього доводиться створювати комбінації різних селективних 

гербіцидів. [3, 14, 77, 205, 278]. 

Науковці В.А. Вергунов [40], В.Ф. Гомилевский [68], Г.Б. Дальниченко 

[83] ґрунтові гербіциди Фронтьєр, Пірамін ФЛ, Дуал (1,0-2,0 л/га) рекомендують 

вносити до появи сходів. Більшість ґрунтових гербіцидів здатні ефективно 

стримувати появу сходів бур'янів протягом 3-4 тижнів від моменту їх внесення. 

Надалі захисний ефект значно знижується, тому вже в першій половині травня 

на посівах цикорію з'являються бур'яни. Післясходові гербіциди – Центуріон (1 

л/га), Бетанал (6,5 л/га), Тарга (1,5 л/га) чи Фюзілад (1 л/га) – вносять у фазі 2-3 

справжніх листків цикорію при 2 листках широколистих бур'янів, що значно (на 

75-90%) знижує забур’яненість посівів [86]. 

Загальна забур’яненість посівів цикорію значно зменшується при 

використанні суміші гербіцидів. Бетанал AM, Тарга і Шогун знищують до 80% 

дводольних і до 82% злакових бур'янів. Внесення Дуала з наступною обробкою 

Бетаналом AM і Таргою знижують загальну забур’яненість відповідно на 86 і 

72%. Збільшення врожаю при використанні гербіцидів істотне і складає: 23% 

(Бетанал АМ 6,5 л/га); 50% (Бетанал AM 6,5 л/га + Тарга 1,5 л/га) і 52% (Бетанал 

AM 6,5 л/га + Шогун 1,0 л/га) [205, 206, 273, 278, 352]. 

Внесення гербіцидів проводиться штанговими обприскувачами з широким 

(15-30 м) захватом. З вітчизняних машин на даний момент найбільш зручним є 

оприскувач типу ОП-2000, який переобладнано щілинними розпилювачами і 

відсікаючими індивідуальними клапанами та фільтрами. З іноземних машин 

можуть бути використані високоякісні обприскувачі фірм “RAU”, та інші. 

Оптимальна норма витрати робочої рідини при внесенні ґрунтових препаратів 

становить 300-400 л/га, при обприскуванні сходів – 180-220 л/га з робочим 

тиском 2,0-2,3 ат. Наземне обприскування проводять у суху погоду, при 
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швидкості вітру до 5 м/с і температурі повітря не вище 24°С. Допустиме 

відхилення фактичної норми витрати робочої рідини від розрахункової при 

внесенні гербіцидів не повинно перевищувати +5% [40, 83, 278].  

Удобрення. Важливе значення для рослин цикорію має живлення їх в 

період вегетації. Основна задача цієї технологічної операції – забезпечити 

рослину необхідними поживними речовинами в ті строки, коли вони їй найбільш        

необхідні [186]. 

Науковці Н.С. Авдонін [3], А.С. Болотских [28], Н.В. Зубков, Н.М. 

Майдебура [119] своїми дослідженнями підтверджують, що цикорій 

коренеплідний дуже вимогливий до умов живлення. Ефективність внесених 

мінеральних добрив значною мірою залежить від правильно встановлених доз і 

співвідношення основних елементів стосовно до ґрунтово-кліматичних умов 

регіонів вирощування цикорію. 

Кожен елемент живлення відіграє певну властиву його роль і не може 

замінюватись іншим. Азот у житті рослин відіграє винятково важливу роль, 

будучи складовою частиною білка. Забезпечення рослин азотом підсилює 

ростові процеси і сприяє формуванню високих врожаїв. На відміну від цукрового 

буряка, в якого високий рівень азотних добрив сприяє максимальному виходу 

цукру, надлишок азоту при вирощуванні цикорію призводить до погіршення 

якості коренів за рахунок появи дуплистості і надмірного обводнення тканин. 

Тому для цикорію бажані середні дози азоту в межах 40-60 кг/га [121, 122, 402, 

422]. 

Фосфор за своїм значенням займає друге місце. Він входить до складу 

цитоплазми, складних білків і багатьох ферментів. За участю фосфорних сполук 

відбувається дихання рослин, синтез вуглеводів інших цінних речовин. 

Фосфорне голодування рослини порушує нормальний процес вуглеводного 

обміну, створюючи умови, що зменшують вміст інуліну в коренях цикорію за 

рахунок збільшення інших компонентів вуглеводного комплексу рослини. Крім 

того, при дефіциті фосфору сповільнюється розвиток листкового апарата і 

кореневої системи рослин [130]. 
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Калій також відіграє важливу роль у житті рослин. Він сприяє активності 

синтезуючих систем рослинної клітини, набуханню колоїдів плазми і, у зв'язку з 

цим, нормальному плину обміну речовин у рослинному організмі. Дефіцит калію 

знижує стійкість рослин цикорію до хвороб і шкідників [121, 122, 130]. 

При порівнянні цикорію коренеплідного з іншими культурами за виносом 

поживних речовин було виявлено, що він бере їх з ґрунту стільки ж, скільки 

цукровий буряк і картопля, та значно перевищуючи зернові культури. Особливо 

багато цикорій виносить калію, який відіграє велику роль у синтезі і накопиченні 

цукрів. При цьому фосфор використовується рослиною цикорію переважно в 

початковий період росту, азот - протягом усього вегетаційного періоду, а калій – 

на третьому – п'ятому місяцях вегетації [121, 122, 130]. 

Виявлено, що забезпечення рослин азотом на дерново-підзолистих ґрунтах 

легкого механічного складу знижується в 1,4-1,6 рази, на сірих лісових і 

вилужених чорноземах, навпаки, збільшується в 1,3-1,4 рази. Забезпечення 

рослин фосфором на легких ґрунтах, сірих лісових і чорноземах вилужених на   

5-10 кг/га вище, ніж на інших. Рослини цикорію забезпечуються калієм на 

вилугованих чорноземах вище на 30 кг/га, а на супіщаних – на 5-10 кг/га менше 

порівняно з дерново-підзолистими і сірими лісовими ґрунтами [205]. 

Найкращі результати врожайності досягаються при оптимальному 

співвідношенні елементів живлення, яке залежить в основному від родючості 

ґрунту, системи удобрення, а також від коефіцієнта використання тих чи інших 

мінеральних речовин. Так, рослини цикорію коренеплідного споживають 

фосфору менше, ніж азоту і калію, але коефіцієнт його використання в 2-3 рази 

нижчий, і тому його слід вносити в ґрунт трохи більше. 

При вирощуванні 1 т коренеплодів цикорію з ґрунту виноситься азоту      

4,3 кг/га, фосфору – 2 кг/га і калію – 6,2 кг/га. У зв'язку з цим дози мінеральних 

добрив розраховують з урахуванням агрохімічних властивостей ґрунту і виносу 

основних елементів живлення. Дані досліджень свідчать, що при відсутності 

наукової інформації про наявність поживних елементів у ґрунті, кращим 
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співвідношенням NРК при вирощуванні цикорію є пропорція 1:0, 5:2 [173, 205, 

262,]. 

Разом з тим дослідженнями доведено, що на дерново-підзолистих ґрунтах 

легкого механічного складу під цикорій коренеплідний необхідно вносити 

наступні дози мінеральних добрив - N60Р60К120. В Україні на сірих лісових 

ґрунтах і опідзолених чорноземах ефективне збільшення врожайності 

коренеплодів на 40% і вмісту інуліну на 20% отримано при співвідношенні 

мінеральних добрив: N90Р90К120 [173].  При внесенні органічних добрив, 

використання мінеральних добрив звичайно зменшують. На кожні 10 т/га гною 

дозу мінерального азоту знижують на 10-15 кг, фосфору – 5-10 кг, калію – на 10-

20 кг на гектар [262]. 

Збирання і зберігання. Даний процес досліджувався науковцями В.А. 

Кузмічем [162], Л.С. Куркіною [173], О.Ю. Скальським [296], C.V. Hahson [410], 

які рекомендують перед збиранням врожаю цикорію коренеплідного на полях з 

ущільненим ґрунтом міжряддя спушувати культиваторами на глибину 8-12 см в 

1-2 прийоми, що сприяє підвищенню якості збирання. Необхідно пам'ятати, що 

цикорій повинен бути зібраний до настання морозів і найкраще у суху погоду. В 

Україні кращий період для збирання цикорію припадає на другу половину 

вересня – початок жовтня, а при теплій і сухій погоді може бути продовжено до 

кінця жовтня [337]. 

Науковці М.М. Зуєв, М.Я. Гументик [123, 127], Л.С. Куркіна [173] 

стверджують, що найчастіше коренеплоди цикорію збирають переобладнаними 

бурякозбиральними комбайнами. Хороші результати отримані при використанні 

на збиранні цикорію коренеплідного морквозбирального комплексу ASA-LIFT 

СМ-1000 Е. Головними перевагами цієї машини є якісне обрізування листків, що 

не потребує її ручного доочищення, та виконання збирального процесу за один 

прохід. Якість збирання залежить від правильного вибору швидкості руху 

агрегату по полю (3-7 км/год) [85, 260, 364]. 

У зв'язку з цим перед збиранням рекомендують визначити параметри зони 

відхилення коренеплодів від умовної лінії рядків, закономірності розташування, 
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ширину міжрядь, діаметр, і довжину коренеплодів. При врахуванні даних 

факторів ушкодження коренеплодів цикорію буде мінімальним [77, 125]. 

Встановлено, що якість збирання значною мірою залежить від форми 

коренеплоду. Для механізованого збирання найбільш придатними виявилися 

сорти цикорію з конічною формою коренеплоду. У виробничих умовах вони 

забезпечували врожай коренеплодів до 33,0 т/га, збір інуліну – до 6,0 т/га і мали 

найменші втрати при збиранні (в межах 5-12%). Даним критеріям найбільш 

повно відповідають сорти Уманський-99, Уманський-97 і Уманський-96          

[389, 390, 412]. 

При збиранні стандартними вважаються коренеплоди цикорію діаметром 

більше понад 2 см. Їх поділ на стандартну і нестандартну фракції найкраще 

робити за допомогою сортувального пункту, що не тільки розділяє коренеплоди 

за розмірами, але й очищає їх від домішок і ушкоджених коренеплодів. Між 

збиранням коренеплодів цикорію, їхнім сортуванням і вивезенням на завод, 

переробку або зберігання, не повинно бути великого розриву в часі (до 10 діб)      

[78, 80, 173, 296, 297]. 

Листя й обрізані голівки цикорію доцільно використовувати на корм 

тваринам. Встановлено, що в середньому врожаї листя з обрізаними голівками 

(12 т/га) знаходиться 0,78 т/га засвоюваного білка, стільки ж, як і в 22,8 т/га 

картоплі чи 6,5 тон житніх висівок. Зелена маса листя цикорію коренеплідного 

швидко в'яне, тому при великих обсягах збирання її доцільно силосувати з 

соломою і врожаєм кормових культур. Кормова цінність коренеплодів цикорію 

аналогічна цукровим буряком. Годівля листям й обрізаними голівками цикорію  

тварин не тільки підвищує їхню продуктивність, але й робить їх стійкими до 

багатьом захворювань [78, 260, 361, 390, 419, 420, 421]. 

Своїми дослідженнями І Жердецький [110], В.П. Миколайко [221, 222], 

Л.Ф. Скалецька [294] встановили, що, на відміну від цукрового буряка цикорій 

коренеплідний не має різко вираженого періоду спокою і за сприятливих умов 

температури і вологості коренеплоди починають проростати вже через кілька діб 

після закладання на зберігання. Втрати цукрів при цьому досягають 5-10%. Тому 
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дотримання умов зберігання має важливе значення. Для збереження 

коренеплодів оптимальною є температура 2°С при високому рівні відносної 

вологості в охолоджувальному потоці повітря [37, 57, 116, 141, 253, 257]. 

Зберігання коренеплодів цикорію здійснюється в наземних буртах. Місце 

для закладання буртів повинно бути рівним, по можливості на підвищенні, 

захищеним від здування снігового покрову, з піщаним чи супіщаним підґрунтям 

[298]. 

Оптимальна ширина буртів – 2,5-2,8 метри. Глибина котловану 10-20 см і 

висота бурта – 1,6 м. Довжина бурта повинна відповідати можливостям добової 

переробки цикорію. Укриття бурта соломою починається знизу, кладеться 

рівним шаром товщиною 25 см, включаючи і гребінь бурта [141, 253, 308]. 

Укриття ґрунтом або торфом починають знизу, поступово зменшуючи 

товщину шару вкриття догори, зводячи її до вершини бурта  [253, 372]. 

При першому укритті шар ґрунту чи торфу в основі бурту доводиться до 

15-20 см, і в міру настання холодів проводиться друге укриття, доводячи його 

загальну товщину до 50 см. Після укриття поверхню бурту вирівнюють, 

заробляючи тріщини, западини і т.д. Навколо буртів прокопуються канави 

розміром 20 x 20 см для відводу стікаючої води. Закладені на зберігання 

коренеплоди цикорію та їх використання надалі для технічної переробки, 

повинені утримуватися при температурі 2-3°С [373]. 

Останнім часом для зберігання корнеплодів цикорію застосовують укриття 

буртів матами соломи та очерету і поліетиленовою плівкою завтовшки                

0,2-0,3 мм та завширшки 2,5-3 м. При закладанні на тривале зберігання бурти 

вкривають соломою товщиною 30-40 см, а потім двома шарами плівки по обидва 

боки, залишаючи незакритим гребінь у 20-30 см. Вгорі і внизу бурта плівка 

закривається ґрунтовим поясом шириною 20-25 см [253]. 

Безвисадкове вирощування насіння. Оскільки цикорій коренеплідний – 

дворічна культура, то при звичайному способі вирощування (висадковий) для 

отримання насіння потрібно два роки. У перший рік вирощують маточні 
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коренеплоди, які після зимового зберігання висаджують в ґрунт і отримують 

насіння. Дані досліджень і практики показують, що багато праці та інших засобів 

витрачається на збирання коренеплодів, їх зберігання, висаджування і збирання 

врожаю. При неефективному способі вирощування насіння цикорію не 

вирівненність посадкового матеріалу спричиняє значне зрідження посівів, 

формування і дозрівання врожаю. Виправити ці недоліки можливо за рахунок 

використання сучасного безвисадкового способу вирощування, що має 

перспективи розвитку в умовах Правобережного Лісостепу України. У цій 

технології основним фактором є зимостійкість культури цикорію, яка значною 

мірою залежить від строків сівби, добрив та інших елементів технологій 

вирощування [224, 225, 226, 227, 269]. 

На думку багатьох дослідників В.Н. Балан [12], А.С. Болотских [28],        

В.П. Миколайко [219], А.О. Яценко [390], зимостійкість безвисадкових 

насінників залежить від ряду факторів: низьких температур, різкого коливання 

температур, холодних вітрів, льодової кірки, товщини снігового покрову та ін. 

Встановлено, що температура вимерзання безвисадкових насінників цикорію 

коренеплідного на рівні головки коренеплоду знаходиться в параметрах мінус   

6-10оС впродовж 2-7 діб, що відповідає середньодобовій температурі повітря 

мінус 10-13оС за відсутності снігу, і мінус 16-18оС – при його товщині 10 см. 

Дослідження науковців ІБКіЦБ НААН України, проведені в західних 

районах України, показують, що запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 20 см 

перед сівбою безвисадкових насінників складають: після чистого пару – 21,2 мм, 

ранніх зайнятих парів – 21,2-20,9 мм, а після озимих на зерно – тільки 15,4 мм. 

Зимостійкість безвисадкових насінників значною мірою залежить і від 

системи удобрення рослин на різних фазах розвитку.  Проведені дослідження 

ІБКіЦБ НААН України показують, що загальна потреба насінників в поживних 

речовинах при урожайності 20 т/га складає 140-200 кг/га азоту, 170-210 – 

фосфору і 100-180 кг/га калію. Також науковцями відмічено, що для покращення 
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зимостійкості насінників потрібно підвищувати норми фосфорних і калійних 

добрив, при цьому азотні – не повинні перевищувати 50% річної потреби [12, 

212, 307]. 

Дослідженнями встановлено, що головне місце при вирощуванні насіння 

безвисадковим способом належать строкам сівби, які дають можливість 

отримати здорові рослини, стійкі до вимерзання. Залежно від строків сівби 

змінюється і тривалість вегетаційного періоду, яка суттєво впливає на ріст і 

розвиток безвисадкових насінників. Рослини ранніх строків сівби мають високий 

середньодобовий приріст маси коренеплодів і краще перезимовують (В.Н. Балан 

[12], Н.И. Банников [14]). 

Своїми дослідженнями В.Н. Балан [12], А.С. Болотских [28] відмічають, 

що особливий вплив на зберігання зимуючих рослин має густота перед входом в 

зиму, яка залежить від норми висіву насіння, їх якості, способів сівби, ширини 

міжрядь і кліматичних умов. 

В.Н. Балан [12], Т.Д. Богомолова [25, 26], В.О. Борисюк [34],                       

М.М. Гаврилюк [58, 59], М.М. Донець [90], В.А. Доронін [98] рекомендують від 

безвисадкового способу вирощування коренеплідних культур, в т.ч. цикорію, 

насіння отримувати з весняної сівби. Для цього також можна висівати цю 

культуру повторно наприкінці липня – на початку серпня, проте насіння слід 

висівати у достатньо вологий ґрунт. До і після сівби проводити коткування. 

Восени догляд за посівами полягає в 2-3 – разовому розпушуванні ґрунту в 

міжряддях. До настання приморозків рослини вже утворюють дрібні 

коренеплоди і в такому стані зимують у ґрунті [93, 94, 105, 149, 160, 214, 240]. 

Рано навесні по тало-мерзлому ґрунту коренеплоди, які перезимували, 

підживлюють комплексним мінеральним добривом (N60-90Р60-90К60-90). Після 

розмерзання ґрунту догляд за рослинами, що починають відростати, полягає у 

боронуванні впоперек напряму рядків. Догляд за рослинами полягає у 2-3 – 

разовому розпушуванні ґрунту до змикання рядків і підтримуванні посівів 
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чистими від бур’янів. Вирощування насіння цикорію безвисадковим способом 

забезпечує приріст урожаю, при цьому собівартість отримання 1 ц насіння 

зменшується у 2-3 рази [214, 217, 218, 220]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На підставі аналізу вітчизняної та іноземної літератури з теми досліджень 

можна зробити такі висновки: 

1. Аналіз літературних джерел свідчить, що в технології вирощування 

цикорію коренеплідного в зоні Правобережного Лісостепу України для 

продовольчого та насінницького використання не недостатньо вивчені питання 

строків сівби, глибини загортання насіння та інші елементи технології. 

2. Літературними науковими джерелами вказано, що технологія 

вирощування цикорію коренеплідного вимагає удосконалення строків та 

глибини загортання насіння, обґрунтування енергозберігаючої технології 

вирощування і збирання з комбінованою шириною міжрядь. 

3. Не досліджено особливості фізіолого-біохімічних основ живлення 

рослин цикорію коренеплідного, його хімічного складу залежно від 

інтенсивності росту і рівня врожаю, а також роль макро і мікроелементів в 

підвищенні врожайності. 

4. Недостатньо вивченим залишаються питання режиму 

вологозабезпечення та вологовикористання. Потребує обґрунтування 

залежностей формування урожаю і якості сировини від режиму оптимального 

вологозабезпечення в умовах Правобережного Лісостепу України. 

5. Недостатньо вивченими є процеси перезимівлі та відновлення вегетації 

рослин цикорію коренеплідного ІІ року життя. Особливості росту і розвитку 

рослин цикорію до і після перезимівлі під покривними, післяукісним і 

післяжнивними посівами, а також за літніх строків сівби та подальший розвиток 

рослин, їх перезимівлю і насіннєву продуктивність. 
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6. Для розв’язання цих питань була сформована робоча гіпотеза, яка 

базується на максималізації урожайності та якості товарної сировини і насіння 

цикорію коренеплідного залежно від впливу технологічних факторів та наявних 

гідротермічних ресурсів. У основу формування максимальних рівнів 

урожайності товарної сировини цикорію коренеплідного покладено 

припущення, що строки сівби і способи розміщення рослин на площі забезпечать 

оптимізацію процесів росту і розвитку рослин, а чітке поєднання агротехнічних 

заходів забезпечить ефективне використання природньо-кліматичних умов.  

7. У своїх дослідженнях маємо встановити чи завжди внесені дози 

мінеральних добрив сприяють отриманню максимального рівня урожайності 

товарної сировини і насіння цикорію коренеплідного. Важливим залишається 

вивчення впливу високих доз мінеральних добрив на якість сировини та посівні 

та урожайні якості насіння, рівень перезимівлі рослин та відновлення нами 

вегетації на ІІ рік життя. 

8. Не дослідженим є питання реакції цикорію коренеплідного на зміну 

клімату в регіоні і можливості отримання товарної сировини високої якості у І 

рік життя. Можливе повторне використання рослин для отримання урожаю 

товарної сировини а також, чи завжди є доцільним заходом післяукісні і 

післяжнивні посіви. 
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РОЗДІЛ 2 

 УМОВИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Удосконалення та розробка елементів сучасних технологій вирощування 

цикорію коренеплідного,  спрямоване на управління ростом і розвитком рослин, 

формування врожайності з високими показниками якості, вимагає комплексного 

вивчення впливу агротехнологічних факторів в умовах Правобережного 

Лісостепу України. Наукове забезпечення планування і проведення заходів 

сталого розвитку сільського господарства, передбачає також врахування 

агрокліматичних ресурсів регіону. Це дасть змогу максимально використати 

природні ресурси зони проведення досліджень та оптимізувати заходи, 

спрямовані на зниження впливу несприятливих метеорологічних умов при 

вирощуванні цикорію на коренеплоди та насіння. 

Агроекологічні та ґрунтово-кліматичні умови Правобережного Лісостепу 

суттєво впливають на ріст і розвиток рослини цикорію коренеплідного, а також 

в кінцевому результаті на урожайність і показники якості вирощеної продукції. 

В умовах Правобережного Лісостепу України в останні роки сформувався 

не повною мірою сприятливий для потенційної продуктивності рослин цикорію 

біокліматичний потенціал. Регіон досліджень характеризується оптимальною 

сумою ефективних температур повітря і ґрунту, недостатньою кількістю опадів 

за рік та їх нерівномірним розподілом за періодом вегетації. Підвищена літня 

сонячна інсоляція значно впливає на ріст і розвиток рослин та формування 

генеративних органів врожаю коренеплодів та насіння цикорію [196, 377]. 

Для максимальної реалізації потенційної продуктивності цикорію 

коренеплідного наявних біокліматичних ресурсів в зоні вирощування 

недостатньо, тому виникає необхідність у розробці сучасних інноваційних та 

удосконаленні існуючих адаптивних технологій вирощування. Все 

вищезазначене свідчить про те що для одержання високих врожаїв коренеплодів 

та насіння цикорію, збільшення обсягів його виробництва, можна досягнути 

шляхом врахування всіх факторів зони і елементів технології. 
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2.1 Ґрунтово-кліматична характеристика Правобережного Лісостепу 

 

2.1.1 Ґрунтово-кліматичні умови Хмельницької державної 

сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН України 

На території Лісостепу західного знаходиться Волино-Подільське плато, 

яке являє собою підвищену пологосхилисту рівнину, порізану ярами і долинами. 

Основними грунтоутворюючими породами цього регіону є четвертинні відклади 

– леси і лесовидні породи, за гранулометричним складом переважно легко- і 

середньосуглинкові. Найбільш розповсюдженою є група опідзолених ґрунтів 

(сірі опідзолені, темносірі ґрунти і опідзолені чорноземи) та чорноземи типові 

малогумусні. 

Клімат Лісостепу західного України, де розміщена дослідна станція, 

помірно-континентальний, характеризується м’якою зимою, нежарким літом і 

достатньою кількістю опадів. Хоча останніми роками спостерігається 

підвищений температурний режим весняних і особливо літніх місяців з 

недостатньою кількістю опадів та нерівномірний розподіл їх у вегетаційний 

період. Погодні умови в роки проведення досліджень характеризувалися 

значними відхиленнями як температури повітря, так і умов зволоження від 

середньобагаторічних показників [156]. 

Ґрунтовий покрив на дослідних ділянках Хмельницької ДСГДС ІКСГП 

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

представлений переважно чорноземами опідзоленими, крупнопилувато-

середньосуглинкового малогумусного складу. Материнська порода – 

карбонатний лес, який підстиляється карбонатною породою (ракушняком). 

Потужність гумусового горизонту досягає 110-120 см, при цьому вміст гумусу 

(за Тюріним) – 2,2-2,8%. Грунт середньо забезпечений поживними речовинами: 

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 [241]. 
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Вегетаційний період 2012 року характеризувався підвищеними 

середньодобовими температурами 17,5ºС порівняно з середньобагаторічним 

показником 14,8ºС та більшою кількістю опадів 647,2 мм при 

середньобагаторічному значенні 484,6 мм. 

Квітень і травень були теплішими відповідно на 2,0 та 3,5ºС порівняно з 

середньобагаторічними показниками. При цьому варто зазначити, що травень 

характеризувався дефіцитом опадів у другій та третій декадах. Загалом у травні 

випало  67,7% середньобагаторічної кількості опадів. 

Літні місяці також характеризувалися підвищеними середньодобовими 

температурами. Найбільші відхилення середньодобових температур зафіксовано 

у першу декаду червня 5,7ºС, другу декаду липня 5,9ºС та третю декаду серпня 

4,5ºС порівняно з середньобагаторічними показниками. Варто зазначити, що 

середньодобова температура повітря мала значні коливання впродовж всього 

літнього періоду. Крім того, у червні та липні випало відповідно 242,1 мм та 

232,5 мм опадів до середньобагаторічного показника. Серпень характеризувався 

значним дефіцитом опадів, оскільки сумарна їх кількість становила 14,1% до 

середньобагаторічного значення на фоні високих середньодобових температур 

(2,5ºС до середньобагаторічного показника). 

Осінній період  2012 року за гідротермічними умовами був сприятливим 

для цикорію коренеплідного в період його збирання. У вересні збереглася 

тенденція підвищених середньодобових температур, зокрема, друга декада була 

теплішою на 5,0ºС порівняно із середньобагаторічним показником. Загальна 

кількість опадів у вересні становила 5,4 мм або   8,9% до середньобагаторічного 

значення. 

Метеорологічні умови весняно-літнього періоду 2013 року також значною 

мірою відрізнялися від середньобагаторічних показників. У квітні впродовж 11 

днів випадали опади. Загальна кількість опадів за місяць становила 213,3 мм, тоді 

як середньобагаторічне значення – 45,4 мм, що зумовило накопичення 

достатньої кількості вологи в орному шарі ґрунту. Варто зазначити, що розподіл 

опадів за декадами був неоднаковим: на першу декаду припадало  87,5 мм або 
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41% загальної кількості, другу – 74,2 мм або  близько 35%, третю – 51,6 мм або 

24%. Температура повітря у квітні була в середньому на 2,6оС вищою порівняно 

з середньобагаторічним показником зі значним коливанням по декадах: І декада 

– 5,0оС, ІІ – 9,9оС, ІІІ – 17,5оС. 

На відміну від попередніх місяців травень характеризувався значним 

дефіцитом опадів (20,5 мм або 33,2% середньобагаторічного значення) на фоні 

високих середньодобових температур (5,6оС до середньобагаторічного 

значення). Переважна більшість опадів (76,1% від загальної кількості) у травні 

випала в другій декаді. Третя декада була бездощовою, що призвело до 

подовження періоду сівба-сходи у літніх строків сівби цикорію коренеплідного. 

Якщо у травні спостерігався великий дефіцит опадів, то у червні випало 

346,4 мм при середньобагаторічному значенні  101,9 мм. За декадами розподіл 

опадів був наступним: І декада – 175,5 мм або 50,7% загальної кількості за 

місяць, ІІ декада – 162,1 мм або  46,5 %, ІІІ декада – 8,8 мм або 2,8%. Загальна 

кількість дощових днів  у червні склала 13 (з них  7 днів припадає на першу 

декаду, 4 – на другу). Середньодобова температура повітря  у червні становила 

21,8оС, що на 3,8оС більше порівняно є середньобагаторічним значенням. Такі 

погодні умови сприяли інтенсивному наростанню вегетативної маси цикорію 

коренеплідного.  

Надмірна зволоженість спостерігалась у липні. Загальна кількість опадів за 

місяць склала 192,6 мм, що на 66,0 мм більше порівняно з середньобагаторічним 

значенням. Розподіл опадів за декадами  також був нерівномірним. Найбільша 

кількість опадів (97,7 мм або 50,7% загальної кількості) припала на другу декаду, 

де протягом 6 днів випадали дощі; на першу та третю декади відповідно 

припадало 28,3 мм або 15% та 66,7 мм або 34,3%. Середньодобова температура 

повітря при цьому становила 24,7оС і була на 5,8оС вищою порівняно з 

середньобагаторічним показником. Найвищі показники середньодобової 

температури (26,8-30,6оС) відмічалися в першу декаду, середньодобова 

температура повітря  другої та третьої декад становила, відповідно, 21,8  та 

23,8оС. 
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 Незначне підвищення середньодобової температури повітря  

спостерігалось у першій декаді серпня з невеликою (7,8 мм) кількістю опадів. У 

другій декаді середньодобова температура повітря коливалася від 14,6 до 24,8оС 

за умови великої кількості опадів – 164,5 мм при середньо багаторічному 

значенні   для серпня 92,4 мм. У цілому за серпень показники середньодобової 

температури повітря були на 3,0оС вищими порівняно з середньобагаторічним 

значенням, а опадів випало у  2,1 рази більше порівняно із багаторічними  

показниками. 

У вересні зберігалась тенденція підвищених середньодобових температур 

повітря на фоні достатньої кількості опадів. Найбільша кількість опадів       (47,1 

мм або 65,2% загальної кількості) випала у першій декаді, середньодобова 

температура повітря становила 18,0оС. Загалом у вересні випало на 12,7 мм 

більше опадів порівняно з середньобагаторічними показниками. У другій та 

третій декадах спостерігалось поступове зниження показників середньодобової 

температури повітря, однак у вересні перевищувала середньобагаторічні 

значення на 3,1оС. 

Квітень 2013 року характеризувався значними коливаннями 

середньодобових температур. Зокрема, середньодобова температура повітря 

першої декади квітня коливалась від 0,8 до 7,6оС, тоді як у другій декаді вона 

зросла до 6,8-16,6оС. Так, 18 квітня зафіксовано стійкий перехід середньодобової 

температури повітря через 10оС.  Починаючи з 17 квітня, максимальна 

температура повітря становила 21,0-27,0оС. Таким чином, середньодобова 

температура другої декади квітня склала 11,7оС при середньобагаторічному 

значенні за квітень 8,2оС.  Третя декада квітня також була значно теплішою від 

багаторічних показників. Середньодобова температура повітря коливалась від 

9,1 до 23,5оС. Максимальна температура на поверхні ґрунту у  цей період 

становила більше 30оС. У цілому середньодобова температура повітря у квітні 

була вищою середньобагаторічного показника на 3,1оС, а сумарна кількість 

опадів, які випадали тільки протягом 5 та 6 квітня,  становила 81,1% до 

середньобагаторічного значення.  
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Тенденція підвищених середньодобових температур спостерігалася і у 

травні.  Зокрема, середньодобова температура повітря першої декади становила 

21,3оС, другої – 21,0оС третьої декади – 17,0оС при середньобагаторічному 

значенні за травень 13,2оС. Максимальна температура на поверхні ґрунту 

коливалася від 31,0 до 48,0оС. Загальна кількість опадів за травень становила 

139,1 мм при середньобагаторічному значенні 61,8 мм. Однак варто зазначити, 

що основна їх кількість (105,3 мм) випала  протягом  третьої декади травня. 

 Середньодобова температура повітря першої декади червня  була 

близькою до середньобагаторічних значень, а в другій та третій декадах – дещо 

вищою. Загалом середньодобова температура повітря у червні була на 3,1оС 

вищою порівняно до середньобагаторічного значення. Як правило, червень 

характеризувався великою кількістю опадів, що позитивно впливало на 

наростання вегетативної маси та формування врожаю цикорію коренеплідного. 

Зокрема, загальна кількість опадів за червень складала 344,0 мм при 

середньобагаторічному значенні 102,1 мм. Варто зазначити, що в першій декаді 

червня дощі випадали продовж 6 днів, а в третій – 5 днів. Загалом протягом      5 

днів у червні спостерігались зливові дощі, де за короткий термін випало від  37,1 

до 86,3 мм опадів. 

На відміну від червня, кількість опадів у липні склала 115,1 мм при 

середньобагаторічному значенні 126,6 мм. Основна кількість опадів випала у 

другій (40,2% загальної кількості) та третій (48,4% загальної кількості) декадах 

липня. Зливові дощі спостерігались протягом 12 та 31 липня, а загалом у липні 

дощі випадали впродовж 9 днів. Крім того, липень 2013 року характеризувався 

різкими змінами середньодобових температур протягом однієї декади. Зокрема, 

показники середньодобової температури повітря в другій декаді коливались від 

16,6 до 26,0оС.  Подібні коливання спостерігались у першій та третій декадах. 

Загалом липень був теплішим в порівняні з середньобагаторічним показником на 

1,8оС. Для порівняння загальна кількість опадів у липні 2012 року склала 

192,6 мм, а середньодобова температура повітря – 24,7оС. 
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Серпень 2013 року характеризувався значним дефіцитом опадів у першій 

та другій декадах на фоні високих середньодобових температур повітря. Значне 

зниження середньодобової температури повітря відбулося у третій декаді. У 

цілому середньодобова температура повітря у серпні була вищою 

середньобагаторічного значення на 2,1оС, а кількість опадів – в межах норми. 

Однак варто зазначити, що основна їх кількість (81,6 мм із загальної кількості 

96,4 мм) випала впродовж 29-30 серпня.  

Погодні умови вересня мали значні відхилення від середньобагаторічних 

показників як за температурним режимом, так і за кількістю опадів. Варто 

зазначити, що у вересні впродовж 17 днів зафіксовано випадання опадів, 

загальна кількість яких склала 246,2 мм при середньобагаторічному значенні 

59,7 мм. Середньодобові температури першої та другої декад були дещо вищими 

середньобагаторічних показників, тоді як у третій декаді відбулося значне їх 

зниження. Загалом середньодобова температура повітря у вересні була на 0,9оС 

нижчою середньобагаторічного значення.  Усе це позитивно сприяло 

формуванню  достатньо високої врожайності цикорію коренеплідного.  

Середньодобова температура повітря у І декаді квітня 2014 року 

коливалась від 2,5 до 10,1оС, в ІІ декаді – від 2,3 до 12,8оС, в ІІІ – від 12,3 до 

18,5оС. Загалом середньодобова температура повітря І та ІІ  декад, відповідно, 

склала 6,8 та 7,2оС, тоді як у ІІІ декаді зросла до 15,0оС при 

середньобагаторічному значенні за квітень  8,4оС.  

Сумарна кількість опадів за квітень становила 85,5 мм при 

середньобагаторічному значенні 45,4 мм. Найбільша кількість опадів (46,2 мм 

або 54% загальної кількості) припала на ІІ декаду, тоді як на І та ІІІ, відповідно, 

24 та 22% загальної кількості. 

У І декаді травня середньодобова температура повітря коливалась від    5,8 

до 18,0оС, а середньодекадний показник склав 13,3оС, що відповідає 

середньобагаторічному значенню. Однак 6 та 7 травня спостерігалось зниження 

мінімальної температури повітря на поверхні ґрунту до -1,0оС. Опади за цей 

період були відсутні. У ІІ та ІІІ декадах спостерігалось підвищення 
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середньодобової температури повітря до 16,4 та 20,7оС відповідно. Крім того, 

варто зазначити, що на ІІ декаду припало 90% загальної кількості опадів за 

травень, решта – на ІІІ декаду. Загалом у травні середньодобова температура 

повітря була вищою середньобагаторічних показників на 3,5оС, а  кількість 

опадів майже у 2,5 рази більшою.  

 У червні середньодобова температура повітря І та ІІ декад була близькою 

до середньобагаторічних значень (19,3 та 19,2оС, відповідно), а ІІІ декади – дещо 

вищою (19,7оС). На відміну від травня, загальна кількість опадів за червень 

склала 70,1 мм при середньобагаторічному значенні 103,3 мм. Зокрема, на першу 

декаду червня припало 55,4% загальної кількості опадів, тоді як на другу та 

третю, відповідно, 10,4% та 34,2%.  

Липень 2014 року характеризувався різкими змінами середньодобових 

температур протягом однієї декади. Зокрема, показники середньодобової 

температури повітря в І декаді коливались від 15,6 до 25,8оС, другій – від     18,5 

до 25,8оС, третій – від 18,6 до 27,0оС. Загалом, липень був теплішим 

середньобагаторічних показників на 3,4оС. На відміну від червня, кількість 

опадів у липні склала 323,8 мм при середньобагаторічному значенні 126,6 мм. 

Основна кількість опадів випала у другій декаді (майже 70% загальної кількості), 

тоді як у першій – 29,1% та третій декадах – близько 10%. Загалом загальна 

кількість днів у липні, коли випадали дощі – 8, зливові дощі спостерігались 4 

липня   (40,2 мм), 10 липня (35,2 мм), 12 липня (76,5 мм) та    19 липня (130,0 мм). 

Проте такі погодні умови сприяли формуванню достатньо високого врожаю 

коренеплодів цикорію. 

Початок серпня характеризувався значним підвищенням середньодобової 

температури повітря. Зокрема, у І декаді її показники коливалися від 21,6 до 

27,8оС, максимальна температура повітря становила 24,5-37,5оС, максимальна 

температура на поверхні ґрунту – 31,0-55,0оС, у ІІ та ІІІ декадах відбувалося 

поступове зниження середньодобової температури повітря до 22,9 та 17,4оС, що 

мало позитивний вплив на формування врожаю пізніх строків сівби. Загальна 
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кількість опадів у серпні склала 123,9 мм  (І декада – 22,0 мм, ІІ – 8,2 мм, ІІІ – 

93,7 мм) при середньобагаторічному значенні 94,3 мм. 

У І та ІІ декадах вересня, спостерігалося значне підвищення 

середньодобової (до 19,0 та 16,5оС відповідно) температури повітря при 

середньобагаторічному значенні 13,2оС за повної відсутності опадів. У ІІІ декаді 

вересня відбувалося значне зниження середньодобової температури повітря до 

11,8оС при цьому випало 17,3 мм опадів. Загалом середньодобова температура 

вересня була вищою середньобагаторічних значень на 2,6оС, а кількість опадів 

склала 28,8% до середньобагаторічного значення. 

У І декаді жовтня спостерігалось поступове зменшення середньодобової 

температури повітря до 8,3-13,0оС, а мінімальна температура на поверхні ґрунту 

коливалась від мінус 5,5 до 7,0оС. У ІІ декаді середньодобова температура 

повітря становила 3,3-14,3оС, а кількість опадів – 5,8 мм. У ІІІ декаді відбувалося 

значне  зниження середньодобової температури повітря до мінус 2,8-10,1оС та 

мінімальної температури повітря на поверхні ґрунту від – 13,5 до 3,0оС. Загалом 

середньодобова температура повітря у жовтні становила 7,2оС, що відповідало 

середньобагаторічному значенню, тоді як сумарна кількість опадів (6,9 мм) 

становила лише 16,4% середньобагаторічного показника.  

Початок вегетаційного періоду 2015 року характеризувався незначним 

зниженням середньодобової температура повітря у І декаді квітня в середньому 

до 4,1оС за досить невеликої кількості опадів – 25,2 мм або 43,8% сумарної за 

квітень. У ІІ та ІІІ декадах відмічено значне підвищення середньодобової 

температури повітря (до 9,2  та 14,0оС відповідно). Сумарна кількість опадів 

за квітень склала 57,5 мм, що на 24,7% більше середньобагаторічного показника, 

тоді як середньодобова температура повітря  у квітні була вищою лише на 0,8оС. 

Температурний режим травня також характеризувався значним 

підвищенням середньодобової температури повітря порівняно до 

середньобагаторічних показників. Зокрема, у І декаді температура повітря склала 

15,8оС,  ІІ – 16,2оС та третій – 20,2оС і була вищою середньобагаторічних 

показників на 4,0оС. Однак варто зазначити, що кількість опадів у травні була на 
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92,4% більшою до середньо-багаторічного показника і склала 122 мм, що мало 

позитивний вплив на ріст і розвиток рослин цикорію коренеплідного. 

На відміну від травня, подальше зростання середньодобової температури 

повітря у червні відбувалося за певного дефіциту опадів. Температура повітря 

коливалася від 23,1оС у І декаді до 20,3 – у ІІІ, а в середньому була вищою 

багаторічного показника на 3,4оС. Кількість опадів склала 85,4 мм, що на 15% 

менше  середньобагаторічного показника. 

Липень 2015 року характеризувався достатньо високими середньо-

добовими температурами повітря. Зокрема, показники середньодобової 

температури повітря в І декаді коливались від 17,0 до 29,0оС, другій – від 15,6 до 

25,3оС, третій – від 19,0 до 30,0оС.  Загалом, липень був теплішим 

середньобагаторічних показників на 3,8оС. Тенденція недостатньої кількості 

опадів була характерною і для початку липня. Проте, загальна їх кількість  склала 

91,1 мм при середньобагаторічному значенні 130,1 мм. (Рис. 2.1)  

 

Рис. 2.1 Відхилення загальної суми опадів від середньобагаторічного 

значення, мм 

Тенденція підвищених показників середньодобової температури повітря 

спостерігалася і у серпні. Зокрема, у першій декаді вона коливалася від 20,0 до 
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27,3оС, у другій та третій відповідно становила 16,3-28,0оС та 16,3-26,6оС. 

Загалом середньодобова температура повітря у серпні була вищою 

середньобагаторічного показника на 5,4оС, а кількість опадів склала 9,2 мм або 

9,7% до середньобагаторічного значення. (Рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 Відхилення середньодобової температури повітря від 

середньобагаторічних показників, оС 

 

Основна кількість опадів випала у третій декаді (майже 61% загальної 

кількості), тоді як у першій – 4,1 та другій – близько 35%. Достатньо високі 

середньодобові температури повітря на фоні значного дефіциту опадів у період 

критичного водоспоживання рослинами цикорію коренеплідного привело до 

значного зменшення їх урожайності. 

У вересні впродовж усього місяця спостерігалося значне коливання 

середньодобової температури повітря (від 10,6 до 28,3оС) при 

середньобагаторічному значенні 13,2оС. На відміну від літніх місяців,  кількість 

опадів склала 144,9 мм при  середньобагаторічному значенні 59,1 мм. 

Хоча кліматичні умови зони достатнього зволоження західного Лісостепу 

є сприятливими для вирощування цикорію коренеплідного, проте впродовж 
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останніх років спостерігаються значні коливання температури повітря та 

сумарної кількості опадів відносно середньобагаторічних даних, а в окремі роки 

спостерігалися аномальні погодні явища.  

Погодні умови вегетаційного періоду 2016 року істотно відрізнялись від 

попередніх років і багаторічних показників, а тому мали значний вплив на ріст і 

розвиток рослин цикорію коренеплідного. 

Зокрема, період сівба-сходи проводився при значному понижені 

середньодобової температури повітря у ІІІ декаді квітня порівняно з І та ІІ, що 

зумовило збільшення його до 10-14 діб. 

Враховуючи погодні умови, що склалися на початку вегетації рослин, а 

саме значні коливання середньодобової температури повітря у І та ІІ декадах 

травня, при цьому відмічалося пригнічення росту рослин цикорію. Подальше 

підвищення середньодобової температури повітря у ІІІ декаді травня та червні, 

на фоні достатньої кількості опадів у травні (+13,6 мм або +17,4% до 

середньобагаторічного показника) та надмірної кількості опадів у червні (+181,9 

мм або +179,4% до середньобагаторічного показника) мали позитивний вплив на 

ріст та розвиток рослин цикорію. 

 Температурні показники у липні були також значно вищими 

середньобагаторічного значення – у середньому на 2,6оС з деяким відхиленням 

за декадами, тоді як сумарна кількість опадів була значно меншою – 92,3 мм або 

71,3% до середньобагаторічного показника. Формування коренеплодів 

відбувалося за значних коливань середньодобової температури повітря у серпні 

та значного дефіциту опадів. 

Так, середньодобова температура повітря у І та ІІІ декадах серпня 

перевищувала показник 22,0оС, тоді як у ІІ – становила 18,0оС. Таким чином, 

середньодобова температура серпня була вищою середньобагаторічного 

показника на 2,6оС, а сумарна кількість опадів становила 15,4 мм або 16,5% 

середньобагаторічного значення.  

Зокрема, у І декаді вересня вона коливалася від 18,0 до 22,3оС, ІІ – від   9,8 

до 22,0оС, ІІІ –  від 7,1 до 17,6оС. Варто зазначити, що середньодобова 
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температура повітря першої половини вересня перевищувала 15,0оС за повної 

відсутності опадів. Поступове зниження середньодобової температури повітря 

відбувалося у другій половині місяця, що дещо подовжило період технічної 

стиглості коренеплодів та їх збирання.  

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). 

Таким чином, гідротермічні умови за роки досліджень в різні періоди росту 

і розвитку рослин цикорію коренеплідного мали не істотні відхилення від 

середньобагаторічних показників, а тому були сприятливими для росту, 

розвитку і формування коренеплодів. Як наслідок,  це впливало на зміну 

показників їх індивідуальної продуктивності та урожайності культури.  

 

2.1.2.  Ґрунтово-кліматичні умови Дослідна станція тютюнництва 

НААН України 

Другу частину польових досліджень проводили впродовж 2016–2018 рр. 

на дослідному полі Дослідної станції тютюнництва НААН України (Уманська 

ДСС ІБКіЦБ НААН України), розташованому в Маньківському природно-

господарському районі, Лісостепової Правобережної зони України. 

Ґрунт дослідного поля – 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 на100 г 

ґрунту, вміст рухомих сполук 30-64 мг/кг ґрунту (за NPK) – забезпеченість 

середня [89].  
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Ґрунтовий покрив дослідного поля однорідний і вміст агрономічно - 

цінних складових 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%. (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 
 

Фізичні властивості ґрунту дослідного поля Дослідна станція 

тютюнництва НААН України (середнє за 2016-2018 рр.)  

 
Вміст гумусу в орному шарі невисокий (1,83-3,80%). У складі гумінових 

кислот переважає фракція, пов’язана з наявністю кальцію. Карбонати вилугувані 

знаходяться у шарі ґрунту на глибині 115-120 см. 

Агрохімічні властивості чорнозему опідзоленого важкосуглинкового,  

дослідного поля Дослідної станції тютюнництва НААН України вказують, що 

профіль  ґрунту  добре  диференційований  за елювіально-ілювіальним типом 

(табл. 2.2). 

 Наведені в таблиці 2.2 дані показують, що 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. 

 

Глибина 
шару ґрунту, 

см 

Густина 
твердої фази 

ґрунту, г/см3
 

Щільність 

ґрунту,  

г/см3 

Вміст 

продуктивної 

вологи, % 

Найменша 
вологоємність, 

% 

0–20 2,63 1,24 10,6 30,1 

20–40 2,70 1,27 10,6 26,8 

40–60 2,57 1,24 12,5 25,8 

60–80 2,63 1,23 12,4 25,3 

80–100 2,66 1,24 12,5 25,2 
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Таблиця 2.2 
 

Агрохімічні властивості чорнозему опідзоленого  

(середнє за 2016-2018 рр.) 
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Рухомі форми 
поживних речовин, 

мг/ кг 

N
-N

O
3
 

+
N

H
4
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P
2
O

5
 

K
2
O

 

He 0–20 3,80 6,09 1,80 29,6 41,0 101,0 119,0 

He 20–40 3,45 6,14 1,85 29,4 35,0 100,3 117,0 

Hpi 40–60 2,74 7,06 1,93 30,3 21,6 100,0 114,5 

Hpi 60–80 2,09 7,26 2,05 32,0 14,7 98,6 97,3 

Phi 80–100 1,83 7,46 2,12 33,0 12,3 99,1 96,5 

 

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. 

У цілому фізико-хімічні властивості ґрунту дослідного поля і рельєф 

місцевості, де проводилися дослідження, за своїми показниками цілком придатні 

до вирощування цикорію коренеплідного за умов раціонального використання 

органічних і мінеральних добрив, які здатні забезпечити високу врожайність і 

якість насіння. 

Кліматичні умови. Важливу роль в одержанні високого та стабільного 

рівня врожайності цикорію коренеплідного відіграють кліматичні умови, які 

створюються  в процесі  вегетаційного періоду вирощування. Клімат 

природно-господарського регіону, де проводилися дослідження, помірно-
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континентальний та досить теплий. Нерівномірність випадання опадів і 

коливання температури повітря відносять цей район до зони нестійкого 

зволоження Правобережного Лісостепу України. 

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 

засухи (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. Період без морозів 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. 

Весна розпочинається переходом середньодобової температури повітря 

через 0°С і продовжується ±10 діб від середнього нормативного строку (18 

березня). Сніг тане повільно і поверхневі стоки не часто бувають значними. 

Нагромадження запасів вологи в ґрунті відбувається упродовж осінньо-зимового 

та у весняний періоди. У кінці першої декади квітня середньодобова температура 

переходить відмітку 5°С, а у третю стає вищою за 10°С. Проте у кінці місяця 

часто бувають і похолодання. На початку травня часто спостерігається 

температура близька до 0°С і можливі короткочасні приморозки. 

Літо розпочинається переходом середньодобової температури повітря 

через показник 15°С. Цей період характеризується високими температурами – 

середнє значення знаходиться в межах 19-25°С. Теплий і вологий період літнього 

сезону сприяє нормальній вегетації рослин цикорію коренеплідного. 

Переважаючі вологі західні вітри приносять значну кількість опадів. Літні опади 

іноді супроводжуються грозою та градом. Щороку літом спостерігається 15-20 
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діб з грозою. Проте в окремі роки буває літня засуха, обумовлені тривалим і 

значним дефіцитом вологи з підвищеною температурою і досить низькою 

відносною вологістю повітря, внаслідок чого втрачаються значні запаси 

продуктивної вологи з ґрунту. Такі періоди, тривалістю 10-20 діб, повторюються 

два-три рази за вегетаційний період і найчастіше спостерігаються у липні–серпні. 

Кінець літа та початок осені є найсухішою порою теплої частини року, але 

посушливою нерідко буває і весна. Одночасно з підвищенням температури 

повітря за відсутності дощів, безперервно знижується відносна вологість повітря, 

яка створює реальну загрозу розвитку рослин. 

Осінь найчастіше тепла, сонячна і досить часто тривала. Перехід 

середньодобової температури через показник 10°С спостерігається в середині 

або в кінці жовтня, коли дні стають хмарними і дощовими та можливі перші 

приморозки. Для пізньої осені характерна мінлива температура з періодичними 

опадами у вигляді дощу, які сприяють поповненню запасів вологи. Зниження 

температури нижче 0°С спостерігається після 20 листопада. 

Зима переважно тепла, з частими відлигами і хмарною погодою. Середня 

температура повітря в найхолоднішому місяці січні мінус 5,7°С, в найбільш 

холодні зими мінімальна температура в січні-лютому досягає мінус 20-26°С, 

невеликим сніговим покривом. Ґрунт взимку часто промерзає на глибину     20-

30 см, а в окремі роки повністю розмерзається, що сприяє кращому 

використанню опадів і добрій перезимівлі коренеплодів цикорію в ґрунті. 

Сума  річних  опадів  в  районі  проведення досліджень  становила  516,8-

600,1 мм  за середніх багаторічних показників за 30-річний період 633 мм. Проте 

в окремі роки річна кількість опадів сягала 670-784 мм. Опади впродовж року 

розподіляються досить нерівномірно. Найбільше їх у травні – червні (40,3-114,4 

мм), а найменше – у серпні і вересні (6,7-38,5 мм). Кількість опадів за 

вегетаційний період рослин коливається в межах 215-258 мм. 

Нестійкий сніговий покрив утворюється 14-22 грудня і сходить 21-23 

березня, а в роки досліджень він утворювався лише у другій половині січня і 

повністю зникав на початку березня. Період стійкого снігового покриву триває 
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82-95 діб, середня висота не перевищує 7-9 см, хоча в окремі роки буває до 40 

см, проте стійкого снігового покриву впродовж зими часто не буває. Зимою 

переважає похмура погода з опадами, які часто випадають у незначній кількості. 

Майже дві третини зимових опадів – тверді (сніг, снігові кристали та ін.), в інший 

період – змішані опади. У холодний період року поряд з твердими опадами 

можуть випадати дощі. З річної кількості опадів на холодний період припадає 

приблизно 100-130 мм, що складає 35-45% річної суми опадів. 

Погодні умови. Інформаційною базою для аналізу метеорологічних умов за 

роки проведення досліджень 2016-2018 рр. була метеостанція «Умань». 

Використовувалися показники: середня декадна і місячна температура 

повітря та кількість опадів, тривалість періоду з середньодобовою 

температурою вище 5 і 15°С, сума активних і ефективних температур вище 

10°С. Різна комбінація агрометеорологічних чинників за роки досліджень 

створила відповідні умови для росту, розвитку і отримання досить стійкої та 

високої врожайності насіння цикорію коренеплідного. 

За  даними  метеостанції  «Умань»  клімат  Уманського  району 

характеризується як помірно-континентальний з недостатньою 

вологозабезпеченістю. Аналіз показав, що погодні умови регіону в цілому 

сприятливі для вирощування насіння цикорію коренеплідного, проте 

несприятливі погодні умови в окремі роки призводять до значного зниження  

врожайності насіння (рис. 2.3-2.5). 

 Вегетаційний період 2016 року був посушливий. Опадів випало значно 

менше за середньобагаторічні значення та розподілялись у часі вони досить 

нерівномірно. Так, у березні випало опадів лише 27%, квітні – на 20%, а у травні 

– на 17% менше від місячної норми. Температурні показники повітря за 

весняний період перевищували середньобагаторічні показники відповідно на 

1,8, 3,6 та 3,4°С. Літо в 2016 році було теплим з незначним дефіцитом опадів. 
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Рис 2.3 Кількість опадів за період проведення досліджень 

(2016-2018 рр.) , мм 

 

Рис. 2.4 Середньодобова температура повітря за період проведення 

досліджень (2016-2018 рр.) , оС 

Червень був досить теплим і посушливим. У липні випала майже місячна 

норма опадів, при цьому погода була нестійкою – із значними перепадами 
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температур та періодичними зливовими дощами. Серпень в цілому видався 

теплим та сухим, місячна норма опадів становила лише половину норми.  

Вегетаційний період 2016 року був відносно посушливий. Опади у часі 

розподілялись досить нерівномірно. Так, на початку вегетації випала значна 

кількість опадів, що перевищувала середні багаторічні показники, а в 

послідуючий період опадів було значно менше за середньобагаторічні значення. 

Травень та червень видалися теплими та дощовими. Сумарно за ці місяці 

було отримано 154,4 мм опадів. Липень, серпень та вересень були практично 

без дощів. За  цей  період  випало  лише  102,8 мм опадів,  що  в  поєднанні  з  

відносно високою середньодобовою температурою (17,7-21,3°С) створилися 

несприятливі погодні умови для росту та розвитку рослин цикорію 

коренеплідного.  

 

 

Рис. 2.5 Відносна вологість повітря за період проведення досліджень 

(2016-2018 рр.), % 
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Вегетаційний  період  2017  року  за  погодними  умовами  був  схожим  

із 2016 роком. Початок вегетації  (травень – червень) відзначався рясними  

опадами (188,1 мм), які перевищили    середньобагаторічні    значення,    та 

відносно високою температурою, що сприяло доброму росту рослин цикорію 

коренеплідного. У період з липня по вересень випало лише 50 мм опадів, що на 

140 мм менше за середньобагаторічну норму за відповідні місяці. 

Середньодобова  температура 2017 року, впродовж вегетаційного періоду, 

перевищувала  середньобагаторічні  значення. У травні перевищення склали  

0,7%, червні – 14,0%, липні – 14%, серпні – 14%, вересні – 15%. 

За вегетаційний період 2018 року випала недостатня кількість опадів. Так, 

у травні випало 46,4мм, червні – 41,0мм, липні – 59,2мм, серпні  – 29,9мм, у 

вересні  – 38,5мм,  що  значно  менше  середньобагаторічних  даних.  Відносна 

вологість повітря була дещо нижчою за середні показники, а середньодобова 

температура 2018 року, перевищувала середньобагаторічні значення впродовж 

всього вегетаційного періоду. 

Таким чином, природно-кліматичні та погодні умови періоду проведення 

досліджень 2016-2018 рр. були відносно сприятливі для вирощування цикорію 

коренеплідного на насіння. А ґрунт – чорнозем опідзолений важкосуглинковий 

на лесі, придатний для вирощування даної культури. 

 

2.2 Програма та методика проведення досліджень 

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 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 
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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 НААН України (Уманська 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 (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Схема досліду 

Фактор А 

(строк сівби, дата) 

Фактор В 

(глибина загортання 

насіння, см) 

Варіант досліду  

№ 1 № 2 

1 2 3 4 

Підзимова сівба 

А1 (15 – 18.10)  В1 (1 – 1,5) А1 В1 В1 А1 

А2 (30.10 – 03.11)  В2 (2 – 2,5) А2 В2 В2 А2 

А3 (15 – 18.11)  В3 (3 – 3,5) А3 В3 В3 А3 

Ранньовесняна сівба 

А1 (1 – 4 контроль)  В1 (1 – 1,5) А1 В1 В1 А1 

А2 (15 – 18.04)  В2 (2 – 2,5) А2 В2 В2 А2 

А3 (1 – 4.05)  В3 (3 – 3,5) А3 В3 В3 А3 

А4 (15 – 18.05)  В1 (1 – 1,5) А4 В1 В1 А4 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 

Літня сівба 

А1 (1 – 4.06)  В1 (1 – 1,5) А1В1 В1А1 

А2 (15 – 18.06)  В2 (2 – 2,5) А2В2 В2А2 

А3 (1 – 04.07)  В3 (3 – 3,5) А3В3 В3А3 

 

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 45 22,5  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. 
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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. 

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 (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Схема досліду 

Фактор А 

(вологість 

ґрунту, %) 

Фактор В 

(норма 

добрива, кг) 

Фактор С 

 (сорт) 

Варіант досліду 

1 2 3 4 

А1 (40) 
В1 

(без добрив) 
С1 (Уманський-97) А1 C1 А1 C2 В1 C1 В1C2 

А2 (60) 
В2 (N90) С2 (Уманський-99) 

А2 C1 А2 C2 
В2 C1 В2 C2 

А3 (80) А3 C1 А3 C2 
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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. 
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Аналіз погодних умов і рівень їхньої мінливості за період досліджень 

проводили за методикою, описаною в рекомендаціях «Основи прикладного 

математичного аналізу в сільськогосподарських дослідженнях» (В.Ф. 

Камінський) [136]. Фенологічні спостереження, фази росту та розвитку рослин в 

польових дослідах приймалось доба, коли в початкову фазу вступило - 10%, і 

повну –75 % рослин. Наростання вегетаційної маси та накопичення сухої 

речовини проводили за основними фазами розвитку рослини шляхом відбору 

проб [201]. 

Технологія вирощування коренеплодів та насіння цикорію коренеплідного 

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

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

вивчалися в дослідженнях, занесені до Державного реєстру сортів рослин, 

придатні 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.) [208, 241], 

«Методика наукових досліджень в агрономії» (Ермантраукт Е.Р. 2008 р.), 

«Методику дослідної справи в овочівництві і баштанництві» (Г.Л. Бондаренко, 

2001) [201], «Методику польового досліду» (Б.О. Доспехов, 1985) [38, 99, 109, 

202, 204, 209, 232]. 

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

фотосинтезу (ЧПФ) – визначали за методикою А.О. Ничипоровича [245]; 

 визначення вологості ґрунту проводили термографічним методом у 100 

см шарі ґрунту за горизонтами через кожних 10 см. Розрахунок проводили за 

формулою:  

  ,TW V d n     (2.1) 

де Wт – загальний запас води в ґрунті, т/га; 

V – вологість ґрунту, % від маси абсолютно сухого ґрунту;  

d – об’ємна маса ґрунту, г/см3; 

h – глибина відбору, зразка, см. 

Для визначення запасів води (мм водного шару), кількість, що міститься в 

1 м ґрунту ділили на 10, оскільки шар води висотою 1 мм на площі 1 га відповідає 

10 м3 або 10 т. Їх розраховували за формулою: 

 0,1
10MM MM

V d hW або W V d n      ,  (2.2) 

- запаси продуктивності вологи, доступної рослинам розраховували за 

формулою: 

 
( )

( ) 0,1
10

p P

V k d h
W або W V k d h

  
       ,  (2.3) 

де WP –  запаси продуктивності вологи, мм; 

V – вологість ґрунту,  % від маси абсолютно сухого ґрунту; 

k – коефіцієнт в’янення; 

d – об’ємна маса ґрунту, г/см3; 

h – глибина відбору зразка, см; 

– сумарне водоспоживання: 

 
3 ,мм або , м /гаn kS W W O    (2.4) 

де Wn – запаси вологи в метровому шарі ґрунту на початку вегетації, мм; 

Wn – запаси вологи в метровому шарі ґрунту наприкінці вегетації, мм; 

О – опади у період вегетації рослин цикорію коренеплідного; 

– коефіцієнт водоспоживання: 
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 3, мм/т абом /га
S

K
Y

 , (2.5) 

де Y – урожайність коренеплодів, т; 

– сумарна сонячна радіація: 

 Q S D  , (2.6) 

де S – пряма сонячна радіація на горизонтальній поверхні; 

D – розсіяна сонячна радіація; 

– відносна вологість повітря: 

 100%
q

r
Q

  , (2.7) 

де  q – абсолютна вологість повітря, г/м3; 

Q – стан насичення;  

– абсолютна вологість повітря: 

m
f

V
 ,     (2.8) 

де m – маса водяного пару, г; 

V – об’єм вологого повітря, м3. 

Використовується в загальному одиниця абсолютної вологості як,        f =1 

г/м3. 

Транспіраційний коефіцієнт визначали за формулою: 

 
a c

b S
 , (2.9) 

де a – маса квадранта паперу 10 x 10 см, 

b – маса контуру листка з міліметрового паперу, см2, 

c – площа квадранта міліметрового паперу, см2, 

S – площа листка, см2. 

Густоту стояння рослин визначали після повних сходів і перед збиранням 

врожаю шляхом підрахунку рослин на ділянках по усіх повтореннях досліду. 

Відбір зразків рослин цикорію коренеплідного проводили за хороших погодних 

умов, до настання спеки, або наприкінці дня (в одну і туж годину). При 
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проведенні польових дослідів умови відбирання зразків були однаковими в усіх 

варіантах. Відбір зразків проводили по діагоналі поля, коренеплоди очищали від 

ґрунту і листя. При обстеженні рослин в ранній період розвитку, зразки 

відбиралися всієї рослини. Маса загальної проби при обстеженні дрібних 

коренеплодів становила не менше 1 кг, великих – не менше 3 кг. 

Провели наступні заходи по підготовці до визначення показників: 

коренеплоди мили, витирали чистою тканиною, зрізали шкірку і 

відокремнювалися. Великі коренеплоди розрізали хрестоподібно вздовж 

вертикальної осі. Використовували для аналізу ½ або ¼ частину. Із одержаного 

матеріалу виділяли середню пробу 0,25-0,5 кг для аналізу. 

Оцінку фотосинтетичної продуктивності цикорію коренеплідного 

визначили за такими показниками: площу листкової поверхні методом “висічок” 

за А.О. Нечипоровичем та обчислювали за формулою: 

 1

1

МП К
П

М


 , (2.10) 

де М – маса листків у пробі, г; 

П1 – площа однієї висічки, см2; 

К – кількість висічок; 

М1 – маса висічок, г;  

фотосинтетичний потенціал (ФІІ) обчислювали за формулою: 

 1 2 2 3 2( ) ( )

2

Л Л Т Л Л Т
ФП

    
 , (2.11) 

де – Л1 + Л2 – сума площі листків по періодах в тис м2/га; 

– ТІ, Т2 – тривалість активного росту листків, діб;  

Чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) обчислювали за формулою: 

 
Х

ЧПФ
ФП

 , (2.12) 

де X – вміст абсолютно сухої речовини, т; 

ФП – фотосинтетичний потенціал, тис м2/га добу. 
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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 Правобережному Лісостепу України. Економічну оцінку 

ефективності розроблених елементів технології оцінювали згідно фактичних 

витрат матеріальних коштів на вирощування продукції [108, 112, 136, 159]. 

Біоенергетичну оцінка досліджуваних елементів технології проводили на 

підставі методик: “Методика биоэнергетической оценки технологий 

производства продукции растениеводства» (В.О. Ушкаренко та ін. 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 [406]. 
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Висновки до розділу 2 

 

На підставі проведених досліджень і спостережень та аналізу отриманих 

даних другого розділу можна зробити такі висновки: 

1. Метеорологічні умови в роки проведення досліджень мали відхилення 

основних показників (температура повітря, кількість опадів, відносна вологість 

повітря) від середньобагаторічного значення, але не наближалися до критичних 

показників, що в цілому сприяло отриманню високих врожаїв коренеплодів та 

високоякісного насіння цикорію коренеплідного. Упродовж семи років 

досліджень три роки (2012, 2013 і 2015) характеризувалися дефіцитом вологи, 

проте в середньому розподіл опадів по місяцях і декадах був сприятливим для 

росту, розвитку коренеплодів і насінників цикорію коренеплідного. 

2. Впродовж п’яти років (2012-2016 рр.) досліджень погодні умови 

різнилися між собою. Теплими і вологими були 2013 і 2015 роки, що дало змогу 

отримувати дружні та рівномірні сходи рослин цикорію коренеплідного. Дещо 

прохолодним та добре вологозабезпеченим впродовж вегетаційного періоду 

виявився 2014 рік, який також був сприятливим для вирощування коренеплодів 

цикорію. Більш посушливим порівняно з попередніми роками був 2016 рік. 

За своїми агротехнічними та водо-фізичними властивостями ґрунти мали 

задовільні показники і характеризувалися середнім вмістом поживних речовин, 

що обумовлювало сприятливі умови росту і розвитку рослин цикорію 

коренеплідного. 

3. Агротехнічні умови вирощування безвисадкових насінників цикорію 

коренеплідного на Дослідної станції тютюнництва НААН України відповідали 

загальноприйнятій технології для цієї культури. Проведення якісної зяблевої 

оранки і передпосівного обробітку ґрунту забезпечили своєчасну і якісну сівбу 

цикорію, що позитивно вплинуло на ріст і розвиток безвисадкових рослин, 

перезимівлю і відповідно на продуктивність культури. 

4. Досліди з вивчення технології вирощування цикорію коренеплідного 

проводились в ґрунтово-кліматичних умовах Хмельницької ДСГДС ІКСГП 
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НААН України, ґрунтовий покрив якої складався із чорнозему вилугуваного, 

малогумусного і важкосуглинкового, на лесовидних суглинках. 

Агроекліматичні і технологічні умови вирощування коренеплодів цикорію 

на Хмельницькій ДСГДС ІКСГП НААН України та насінників на Дослідної 

станції тютюнництва НААН України відповідали загальноприйнятим методикам 

для цієї культури. Основний, ранньовесняний, літній та передпосівний обробітки 

ґрунту забезпечували своєчасну і якісну сівбу а також на сівбу підзимових 

посівів, що позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин, урожайність та 

якість продукції. 

5. Метеорологічні умови, що склалися в роки проведення досліджень в 

умовах Дослідної станції тютюнництва НААН України, можна відзначити, що 

відхилення низки основних показників (температура повітря, кількість опадів, 

відносна вологість повітря) від середнього багаторічного значення не 

наближалися до критичних показників, що в цілому сприяло отриманню високих 

урожаїв маточних коренеплодів та високоякісного насіння цикорію 

коренеплідного. За три роки досліджень (2016-2018 роки) вони 

характеризувалися дещо зменшеною кількістю вологи, проте розподіл опадів за 

місяцями і декадами були цілком сприятливими для росту і розвитку насінників 

цикорію коренеплідного. 
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РОЗДІЛ 3 

 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СТРОКІВ 

СІВБИ ТА ГЛИБИНИ ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ ЦИКОРІЮ 

КОРЕНЕПЛІДНОГО НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ 

 

За ґрунтово-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 [236, 242, 248]. 

Тому при сівбі важливо також вибрати і оптимальну глибину загортання 

насіння. Під глибиною сівби розуміють відстань від поверхні ґрунту до рівня, на 

якому розміщується насіння [155, 165, 205, 262]. 

Більшість науковців вважають, що оптимальними є умови, коли насіння 

при сівбі розміщується на глибині твердого щільного ґрунту з доступною 

вологою при цьому верхній шар пухкий, з доброю аерацією. Для цього важливо 

правильно вибрати календарні строки сівби, враховуючи характер погодно-

кліматичних умов регіону, особливо весняного періоду, тип ґрунту та біологічні 

особливості сорту [103, 104, 137, 138, 205, 262]. 

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

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

загнивання насіння, ураження хворобами та значного зрідження посівів. 

Науковці стверджують, що оптимальні строки сівби цикорію 

коренеплідного настають тоді, коли температура ґрунту на глибині 2-3 см 
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досягає 12-15℃, та ґрунт фізично спілий [17, 31, 165, 390]. Також ними відмічено, 

що строки сівби пов’язані з якістю підготовки ґрунту. Високоякісний обробіток 

ґрунту досягається за оптимальної вологості. При визначенні строків сівби 

потрібно враховувати не лише загальні ґрунтово-кліматичні умови зони, а й 

мікроклімат і рельєф поля, характер погоди навесні, сортові особливості та 

спосіб підготовки насіння до сівби [243]. 

Важливо також відмітити, що для створення найсприятливіших умов для 

з’явлення дружніх рівномірних сходів цикорію, їх подальшого розвитку і 

формування високого врожаю, а також якісного використання засобів 

механізації, сівбу насіння слід проводити в оптимальні агротехнічні строки, 

встановити оптимальну норму висіву і глибину загортання насіння. 

 

3.1 Формування урожайності і посівних якостей насіння цикорію 

коренеплідного 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що на полі, де вирощується 

цикорій коренеплідний, спостерігається велика різниця в інтенсивності росту 

окремих рослин, це призводить до зниження урожайності коренеплодів на період 

збирання. Дані наших польових досліджень (О.В. Ткач, 2012-2016 рр.) показали, 

що приблизно 20% рослин мали вище за середню масу коренеплодів, всі інші 

становили 70-80% середньої і нижче середньої маси коренів, з яких більше 

половини малої маси. Ця остання група коренеплодів частина середньої групи, 

значно понижували урожайність цикорію коренеплідного. 

У цілому ряді літературних джерел ця різниця у масі коренеплоду 

пояснюється неоднорідністю ґрунтової родючості та погодних факторів [20, 152, 

280]. Проте нашими дослідженнями доведено, що різниця в розмірах 

коренеплодів також спостерігається і на добре вирівняних за родючістю полях. 

Це підтверджувалися ростом і розвитком рослин цикорію в період вегетації на 

полях Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН України та інших наукових установ, 

де також, не дивлячись на якісний догляд за культурою, все ж таки на дослідних 
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ділянках спостерігалася наявність різних коренеплодів за своїми розмірами і 

масою. Тому виявлення причин такої нерівномірності в розвитку коренеплодів 

повинно вказувати на шляхи зменшення відставання рослин в рості.  

Вирішення цього питання ми почали з вивчення біологічних особливостей 

насіння, а також молодих проростків у рослин цикорію залежно від інтенсивності 

росту і розвитку. При цьому виходили з того, щоб вивчивши біологічні 

особливості цикорію, необхідно оптимально знайти технологічні заходи 

управління життєвими процесами, щоб направити їх на підвищення 

продуктивності рослин [27, 229, 246, 247, 281]. 

За К.А. Тімірязєвим, насіння визначається трьома взаємопов'язаними 

факторами: спадковістю, умовами середовища, в яких розвивається рослина, і 

умовами розвитку насіння на материнській рослині. Кожен  із цих факторів 

накладає свій відбиток на якість насіння в період його формування. Це 

проявляється на зміні морфологічних ознак, так і в  різних фізіолого-біохімічних 

властивостях, та відповідно в зміні життєздатності рослин [338]. 

Основна біологічна особливість насіння цикорію покладена в різко 

вираженій їх різноякісності, це значною мірою обумовлено генетичними 

особливостями цієї культури [277, 282]. 

На якість насіння впливають метеорологічні фактори. Фаза цвітіння і 

формування насіння на стеблах рослини маточного цикорію коренеплідного 

проходить впродовж росту і розвитку порівняно значний період. За цей період 

змінюються природно-кліматичні умови, особливо несприятливі різко 

впливають на розвиток насінників, і в подальшому на фази цвітіння, 

плодоношення, а також збирання і зберігання. Усі агротехнічні заходи, умови 

зовнішнього середовища, які сприяють отриманню високих врожаїв насіння, як 

правило, призводять до підвищення їх якості. Погіршення умов вирощування 

при безвисадковому способі  приводить до зниження врожаю насіння, 

зменшення абсолютної маси, схожості та погіршення якості [25, 33, 59, 151, 429, 

431]. 
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Нашими дослідженнями встановлено, що чим вища врожайність насіння 

цикорію, тим краща була їх схожість, інтенсивність росту і розвитку (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Вплив способів вирощування на якісні показники насіння 

 цикорію коренеплідного 

 (середнє за 2016-2018 рр.)  

Показники  

Сорт, спосіб вирощування 

Уманський- 

96 

Уманський- 

97 

Уманський- 

99 
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Урожайність насіння, 

т/га 
0,34 0,39 0,35 0,40 0,38 0,42 0,35 0,40 

Польова схожість, % 91 89 92 90 93 90 92 89 

Маса 1000 насінин, г 1,64 1,55 1,71 1,57 1,75 1,63 1,70 1,58 

Середня маса 

проростка через 10 

діб проростання, г 

58 49 54 43 54 50 55 47 

 

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 впливало 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 0,4 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 
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відповідно. 

На схожість насіння цикорію сорту Уманський-99 негативно впливало 

його підвищена вологість в період зберігання (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Вплив вологості при зберіганні насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 на його схожість, %  

Дослідженнями встановлено що вологість насіння при зберіганні впливає 

на його схожість. Таким чином, від вищої вологості насіння при зберіганні, 

втрачається схожість посівного матеріалу. Впродовж трьох років дослідження 

встановлено, що насіння з показниками вологості 8-9% було з кращими 

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

вологості насіння 18-19% в середньому за три роки схожість  становила лише 

67 %. 

З метою визначення польової схожості насіння цикорію коренеплідного 

нами вивчались три Українських зареєстрованих сорти: Уманський-96, 

Уманський-97, Уманський-99. Досліди проводились на дослідному полі 

Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН на трьох типах чорноземного ґрунту:  

– на чорноземі малогумусному крупнопилуватому, важкосуглинковому; 

– такий самий тип ґрунту з мульчуванням рядків перегноєм-сипцем; 

– на чорноземі вилуговуваному важкосуглинковому. 
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Для визначення польової схожості насіння сівбу проводилась вручну по 50 

насінин на погонний метр. Довжина рядка 10 м, повторність чотириразова. 

Насіння висівали в ґрунт в першій декаді квітня широкорядним способом з 

міжряддям 45 см. з глибиною загортання 1-1,5 см. Після сівби дослідну ділянку 

прикочували котками. Результати досліджень наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Схожість насіння цикорію коренеплідного 

 залежно від типу ґрунту і сорту (середнє за 2016-2018 рр.) 
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НІР05 

1 

Чорнозем малогумусний 

крупнопилувато, 

важкосуглинковий 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

6
 

80,9 751 0,67 824 0,45 73,4 

2 Варіант 1 + мульчування 

рядків перегноєм-сипцем 
92,1 880 0,36 912 0,63 84,3 

3 Чорнозем вилугований 

важкосуглинковий 
83,5 633 1,44 759 0,5 68,7 

4 

Чорнозем малогумусний 

крупнопилувато, 

важкосуглинковий 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 

81,4 764 0,52 829 0,41 74,3 

5 Варіант 4 + мульчування 

рядків перегноєм-сипцем 
93,6 878 0,33 924 0,61 84,9 

6 Чорнозем вилугований 

важкосуглинковий 
84,6 701 1,32 767 0,49 69,8 

7 

Чорнозем малогумусний 

крупнопилувато, 

важкосуглинковий 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 

82,9 783 0,62 836 0,48 75,1 

8 Варіант 7 + мульчування 

рядків перегноєм-сипцем 
94,5 887 0,41 935 0,66 85,7 

9 Чорнозем вилугований 

важкосуглинковий 
85,5 721 1,52 789 0,59 71,6 
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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 

діяв як добриво.  

Також важливо відмітити, що ріст проростків з початку проростання 

зародка до з’явлення сходів проходило за рахунок енергії запасних поживних 

речовин, які знаходяться в насінні. Так, з найвищим показником кількості 

проростків на 15 день на чорноземі малогумусному крупнолистуватому 

важкосуглинковому з мульчуванням рядків перегноєм-сипцем відмічено у сорту 

Уманський-99 – 887 шт, тоді як на цьомуж грунті без мульчування – 783 шт. і на 

чорноземі вилугованому важкосуглинковому – 721 шт. Показники кількості 

проростків на 20 день виявлено більше і становила 935 шт. на варіанті з 

мульчуванням рядків перегноєм-сипцем, також збільшилось кількість 

проростків і на варіантах досліду без мульчування, і відповідно становили 836 і 

789 шт., що нижче варіанту з мульчування рядків на 99 і 146 шт. Аналогічні 

показники кількості проростків і у сорту Уманський-96 і Уманський-97. Таким 

чином перетворення цієї енергії в зародку проходить в процесі ферментативного 

обміну, пов’язаного з життям молодого організму. При цьому, проходить 

інтенсивне дихання, в процесі якого складні запасні органічні речовини насіння 

розкладаються на більш прості, необхідні для синтезу і утворення нових органів 
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– кореневої системи, листя і стебла. При диханні більша частина запасних 

речовин виділяється з кругообігу речовин у вигляді вуглекислого газу і води з 

одночасним виділенням енергії, особливо при недостатній кількість кисню для 

нормального дихання. Якщо насіння цикорію є більш крупне, то в ньому 

міститься більш достатній запас поживних речовин, які забезпечують його 

проростання в несприятливих умовах. 

Тому, можна зробити висновок, що рослини цикорію із більш крупного 

насіння розвиваються інтенсивніше в порівнянні з мілким та залежить від типу 

ґрунту за його механічним складом. Коли в насінні є недостатній запас поживних 

речовин, то за несприятливих умов сходи з’являються недружні, погано 

реагують на денне світло а проростки можуть загинути незалежно від типу 

ґрунту. У випадку слабко розвиненого проростка він розвивається погано, 

відстає в рості та в подальшому дає низький врожай. Дослідження показали, що 

чим довший період проростання, тим більше витрачається енергії рослини і 

виникає велика вірогідність втрати від хвороб, шкідників та несприятливих 

умов. Також на польову схожість і ріст рослин цикорію впливала якість 

проведення агротехнічних заходів, які забезпечували дружні сходи і високу 

польову схожість, при цьому рослини краще розвивалися і формували високу 

врожайність. 

 

3.2 Вплив строків сівби, глибини загортання насіння на польову 

схожість та формування посіву цикорію коренеплідного 

 

Важливим агротехнічним заходом в технології вирощування цикорію 

коренеплідного належить строкам сівби. Вдало підібрані строки сівби дають 

можливість отримати дружні сходи, оптимально сформувати фази росту і 

розвитку рослин, забезпечити рівномірну технічну стиглість коренеплодів та 

провести механізоване збирання з високими якісними показниками. 

Дослідженнями науковців встановлено, що запізнення із строками сівби 

призводить до зниження польової схожості насіння за рахунок метеорологічних 
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факторів – підвищення температури, та достатньої наявності вологи на глибині 

загортання насіння. За технологічними вимогами для розвитку рослин цикорію, 

глибина загортання насіння має відповідати глибині розгалуження кореневої 

системи в ґрунті. Крім цього, більшість науковців вважають, що оптимальними 

умовами є такі, коли насіння при сівбі розміщується на глибині твердого 

щільного ґрунту (ложе) з достатньою капілярною вологою і верхнього рихлого 

шару ґрунту [351]. Однак вчені стверджують, що реалізація біологічного 

потенціалу продуктивності рослин цикорію коренеплідного буде визначатись 

глибиною загортання насіння, коли цей показник знаходиться в межах 2-3 см на 

легких ґрунтах і 1-1,5 см на важких за механічним складом ґрунтах [205, 351]. 

Наші дослідження показали, що глибоке загортання насіння призводить, як 

правило, до негативних наслідків, які впливають на зниження польової схожості 

насіння та виживання рослин і затримання фаз розвитку. Тому технологія 

вирощування цикорію передбачає дотримання високоякісної сівби насіння на 

вирівняне щільне ложе та рівномірне покриття його добре розпушеним ґрунтом. 

Низька польова схожість насіння цикорію призводить до зменшення густоти 

рослин на одиниці площі в період збирання коренеплодів що понижує 

врожайність. 

Важливо також відмітити, що в онтогенетичному відношенні насіння 

цикорію – це ембріональний стан розвитку рослин. Під впливом змін умов 

зовнішнього середовища рослини мають екологічну пластичність та мінливість 

фенологічних ознак. Від формування на материнській рослині насіння культури 

цикорію спостерігає на собі вплив тих умов, які склалися в період вегетації. 

Генетичні зміни, які акумулюються насінням, до певної міри впливають на 

наступне покоління та його продуктивність. Фактори, що впливають на ріст і 

розвиток рослин цикорію, як правило, сприяють формуванню високої 

продуктивності та якості коренеплодів. Виходячи з цього, вплив 

метеорологічних умов та агротехнічних заходів на формування врожайності 

коренеплодів цикорію має велике практичне значення [313, 320]. 
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Науковцями,  доведено що врожайність будь-якої культури є складовою 

двох величин – середньої кількості рослин на одиниці площі та середньої 

продуктивності однієї рослини. Разом із тим вважається, що врожайність 

цикорію вирішальною мірою визначається числом рослин на одному гектарі 

[313, 348, 365]. 

Дослідженнями встановлено, що на тривалість періоду сівба-сходи 

впливають агрометеорологічні умови, темпи появи сходів та їх дружність [318].  

Для отримання високих урожаїв коренеплодів цикорію велике значення 

мають строки сівби, які значною мірою залежать від кліматичних умов, біології 

культури та сорту. При сівбі насіння в різні строки рослини попадають у 

неоднакові умови зовнішнього середовища, які значною мірою впливають на 

послідуючий ріст і розвиток цикорію коренеплідного. 

У літературних джерелах мало описано про вивчення строків сівби 

насіння, одним із яких є підзимова сівба. Від підзимової сівби насіння цикорію 

одержують найбільш ранні та дружні сходи, при цьому вони менш чутливі до 

заморозків і добре переносять низькі коливання температури повітря і ґрунту. 

Підзимову сівбу деяких технічних і овочевих культур науковці 

рекомендують проводити перед замерзанням ґрунту, щоб насіння восени не 

проросло. При цьому сходи з’являються навесні дуже рано, рослини добре 

використовують ґрунтову вологу, і в разі засухи у весняний період добре її 

переносять. В останні роки у зв’язку із потеплінням і підвищенням 

середньозимових температур зимою деякі культури рекомендують висівати 

наприкінці лютого, щоб забезпечити високу польову схожість насіння дружніх 

сходів [ 48, 237, 246, 250]. 

В умовах Правобережного Лісостепу України підзимову сівбу цикорію 

коренеплідного рекомендується проводити на ґрунтах легких за якісним складом 

із високою родючістю. У ґрунт рекомендують вносити 30-35 т/га органічних 

добрив а мінеральних у рекомендованих для регіону нормах. Оранку проводять 

на глибину 20-24 см, подальший обробіток ґрунту полягає у вирівнюванні площі 
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поля і культивації. Насіння цикорію висівають на глибину 1-1,5 см. Для сівби 

використовують насіння І класу занесеного до реєстру сортів України. При 

підзимовій сівбі норму висіву рекомендується збільшували на 20-25 % у 

порівнянні з нормою весняної сівби [154, 205, 262]. 

На основі проведених польових досліджень впродовж 2012-2016 рр. нами 

встановлено, що строк сівби, глибина загортання насіння значно впливали на 

показники польової схожості насіння цикорію коренеплідного сорту   

Уманський-99 (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

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 
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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 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 

починали проростати і в зимовий період гинули. 

Також слід зазначити, що метеорологічні умови в роки проведення 

польових досліджень по-різному впливали на польову схожість насіння після 

перезимівлі їх у ґрунті в ранньовесняний період. Проте в цілому від підзимової 

сівби отримали найвищий показник – 78,9%. Із найвищими показниками 

польової схожості виділена глибина загортання насіння 1-1,5 см і становила   

83,5-89,3%. 

Ранньовесняні строки сівби цикорію по-різному впливали на польову 

схожість. Висіяне навесні у різні строки, насіння попадало в неоднакові 

температурні умови і вологість ґрунту, внаслідок чого польова схожість може 

бути різною. Так, в середньому за п’ять років досліджень відмічено тенденцію 

до зниження польової схожості насіння незалежно від глибини загортання 

насіння. Із найвищими показниками польової схожості насіння виділялася сівба 

1-4.04 і 15-18.04 і в середньому за різними глибинами загортання насіння 

становила 74,9 і 73,6%. 

Сівба насіння цикорію коренеплідного в ґрунт в літній період різних років 

попадала не в однакові погодно-кліматичні умови цього періоду. Польова 

схожість насіння в літні строки сівби проходить, на відміну від весняних, за 

підвищених температур повітря і ґрунту та недостатньої кількості вологи. Від 

літньої сівби в різні строки в середньому польова схожість становила лише 

54,5%. Серед глибини загортання насіння кращою була 2-2,5 см і від сівби 1-4.06 

показники польової схожості становили 59,3%. 
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Результати дисперсійного аналізу отриманих показників польової 

схожості насіння від підзимової сівби підтверджують, 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. 3.2). 

 

Рис. 3.2 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 також 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. 3.3). 

 

Рис. 3.3 Частка впливу ранньовесняних строків сівби, глибини загортання 

на польову схожість насіння цикорію коренеплідного, % 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 
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Рис. 3.4 Частка впливу літніх 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. 3.4).  

У зв’язку з цим можна зробити проміжний висновок, що в умовах 

Правобережного Лісостепу України основними факторами, що визначають 

польову схожість насіння цикорію є строк сівби, глибина загортання насіння та 

погодно-кліматичні умови. Згідно результатів досліджень, кращі умови для 

дружніх сходів склалися в підзимовий і ранньовесняний строки сівби з глибиною 

загортання насіння 1-1,5 см, а від літніх строків сівби – 2-2,5 см, тоді, як від 

глибини загортання 3-3,5 см, польова схожість насіння знижується, що і 

підтверджується статистичними розрахунками. 

Важливим показником росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного є 

виживання рослин, на що впливають погодно-кліматичні умови, глибина 

загортання насіння та інші фактори. Сприятливі умови за роки досліджень для 

виживання рослин склалися на варіантах досліду від підзимової сівби і 

становили в середньому 73,1% (табл. 3.4). 

Таким чином, кращі умови для виживання рослин цикорію склалися від 

підзимової та ранньовесняної сівби з глибиною загортання насіння 1-1,5 см та в 

окремі роки 2-2,5 см. 

А (строк 
сівби); 15,8

В (глибина 
загортання 

насіння); 24,1

Взаємодія 
факторів 
АВ; 37,4

інші фактори; 
22,7
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Таблиця 3.4 

Вплив строків сівби, глибини загортання насіння на виживання рослин 

цикорію сорту Уманський-99, % (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 

1 2 3 4 5 6 

Підзимова сівба 

15-18.10 78,3 73,4 61,8 71,1 

73,1 30.10-3.11 74,7 71,5 62,3 69,5 

15-18.11 82,2 80,1 77,5 79,9 

Ранньовесняна сівба 

1-4.04 (к)* 73,5 71,4 72,6 72,5 

64,6 
15-18.04 74,8 70,9 69,5 71,7 

1-4.05 65,6 58,3 59,4 60,9 

15-18.05 63,2 47,9 49,8 53,6 

Літня сівба 

1-4.06 55,1 56,3 52,6 54,6 

51,4 15-18.06 51,5 56,7 47,8 52,0 

1-4.07 47,2 51,0 46,4 47,8 

Примітка: (к)* - контроль HІР05 A (строк сівби) – 1,00; HІР03 B (глибина 

загортання насіння) – 3,74; HІР05 AB – 4,44 

 

Нижчі показники виживання рослин були від ранньовесняної сівби на 

8,5%, для літньої сівби – 21,7%. Глибина загортання насіння також впливала на 

показник виживання рослин. Від підзимової сівби серед строків виділявся період 

15-18.11 з глибиною загортання насіння 1-1,5 см та виживанням рослин 82,2% і 

нижчим показником від глибини загортання 3-3,5 см – 77,5%. Аналогічні 

показники виживання рослин відмічено і від ранньовесняних та літніх строків 

сівби. У середньому по фактору В серед підзимових строків сівби виділяється 

сівба 15-18.11 із показником виживання рослин 79,9%, ранньовесняної сівби – 

72,5%, літньої – 54,6%. 
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 При визначенні показників виживання рослин цикорію за вегетаційний 

період встановлено частки впливу досліджуваних факторів. 

 Результати дисперсійного аналізу отриманих даних свідчать, що головний 

вплив на показники виживання рослин цикорію за роки дослідження становили: 

строки сівби (фактор А) – 39,8%, глибина загортання насіння (фактор В) – 29,7%, 

взаємодія цих двох факторів (АВ)  22,1%, інші фактори – 8,4% (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Частка впливу строків сівби і глибини загортання насіння 

 на виживання рослин цикорію коренеплідного від підзимової сівби, % 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

За результатами дисперсійного аналізу показників виживання від 

ранньовесняних строків сівби частка впливу становила: від ранньо-весняних 

строків сівби (фактор А) – 12,2%, глибина загортання насіння (фактор В) – 28,5%, 

та взаємодії цих двох факторів (АВ)  40,3%, інших факторів – 19,0% (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Частка впливу строків сівби, глибини загортання насіння на 

виживання рослин цикорію коренеплідного від ранньо-весняної сівби, % 

(середнє за 2012-2016 рр.) 

А (строк 
сівби); 39,8

В (глибина 
загортання 
насіння); 

29,7

Взаємодія 
факторів 
АВ; 22,1

інші фактори; 8,4

А (строк сівби); 12,2

В (глибина 
загортання 

насіння); 28,5

Взаємодія 
факторів АВ; 40,3

інші фактори; 19
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Аналогічні показники розрахунків дисперсійного аналізу виживання 

рослин цикорію від літніх строків сівби підтвердили, що частка впливу 

становила: від строків сівби (фактор А) – 9,5%, глибини загортання насіння 

(фактор В) – 23,8%,  взаємодії цих двох факторів (АВ)  32,4%, інші факторів – 

34,3% (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Частка впливу строків сівби, глибина загортання насіння 

 на вживання рослин цикорію коренеплідного від літньої сівби, % 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

За результатами проведеного регресійного аналізу встановлено залежність 

між кількістю коренеплодів у фазі технічної стиглості від польової схожості 

насіння та одержані наступні рівняння регресії (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

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 

1 2 3 4 

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 

В (глибина 
загортання 

насіння); 23,8

Взаємодія 
факторів АВ; 32,4

інші фактори; 
34,3
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 

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. 3.8). 



  116 

 

 

Рис. 3.8 Залежність кількості коренеплодів на 1 м2 перед збиранням 

врожаю від польової схожості насіння від різних строків сівби 

 цикорію сорту Уманський-99 (середнє 2012-2016 рр.) 

За результатами покрокового регресійного аналізу одержані наступні 

залежності кількості коренеплодів від польової схожості насіння та виживання 

рослин: 

Підзимова сівба: 

15-18.10: КПС = 0,89  y = 0,1692x + 69,365   

30.10-3.11: КПС = 0,92  y = 0,2116x + 65,695 

15-18.11: КПС = 0,93  y = 0,0484x + 84,705 

Ранньо-весняна сівба: 

1-4.04: КПС = 0,85   y = 0,0124x + 74,355 

15-18.04: КПС = 0,93  y = 0,0604x + 70,605 

1-4.05: КПС = 0,91   y = 0,0976x + 59,42 

15-18.05: КПС = 0,88  y = 0,072x + 59,3 

Літня сівба: 

1-4.06: КПС = 0,94   y = 0,0452x + 55,565 

15-18.06: КПС = 0,91  y = 0,1116x + 48,895 

1-4.07: КПС = 0,89   y = 0,0692x + 47,915 

Параметри моделі засвідчують, що величина продуктивної кількості 

коренеплодів цикорію більшою мірою залежала від польової схожості насіння,  

y = 0,3975x + 48,14
R² = 0,9893
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порівняно з глибиною загортання, на що вказують значення коефіцієнтів 

регресії. Фактори та частка їх впливу на формування густоти рослин показані на 

рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9 Частка впливу строків сівби, глибини загортання насіння 

 на кількість коренеплодів на 1м2 рослин цикорію коренеплідного, % 

(середнє та 2012-2016 рр.) 

Дисперсійний аналіз отриманих даних свідчить, що на формування 

кількості коренеплодів цикорію в середньому за роки досліджень найбільший 

вплив мали строки сівби (фактор А) – 12,3%, глибина загортання (фактор В) – 

31,2%, взаємодія строків сівби (фактор А), та взаємодія двох факторів (АВ) – 

28,1%,  інші фактори – 28,4%. 

Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що вирощування 

цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України 

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

кліматичними умовами при цьому кращим строком сівби для отримання 

оптимальних та дружніх сходів є підзимовий та ранньовесняний. 

 

3.3 Тривалість міжфазних періодів росту і розвитку рослин цикорію 

коренеплідного 

Цикорій коренеплідний за біологічними особливостями істотно 

відрізняється від більшості сільськогосподарських культур, його ознаки і 

властивості, специфічні для кожного виду, закріплювалися й успадковувались, у 

А (строк сівби); 
12,3

В (глибина 
загортання); 

31,2

Взаємодія 
факторів АВ; 

28,1

інші фактори; 28,4
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процесі індивідуального розвитку (онтогенезу) при цьому повторюють основні 

етапи розвитку родоначальних форм (філогенезу) [166, 205]. 

Ріст рослин – це процес утворення клітин, який виявляється у збільшенні 

розміру і маси рослинного організму. Ріст може відбуватися за рахунок запасу 

поживних речовин у насінні материнської рослини або продуктивної діяльності 

кореневої системи та листкового апарату [166]. 

Ріст клітин окремих органів цикорію коренеплідного  (кореня, стебла, 

листя) спочатку відбувається повільно, а потім посилюється, досягаючи 

відповідного рівня, знову сповільнюється і повністю припиняється. У період 

інтенсивного росту рослини найбільш чутливі до умов вирощування. 

Розвиток – це якісні зміни рослинного організму та процесів, які 

відбуваються в точках росту і супроводжується утворенням генеративних 

органів та плодоношенням. Вони обов’язкові для утворення насіння або інших 

органів розмноження. Якщо насіння утворюється неякісне, чи не достигає, це 

свідчить про те, що процеси онтогенезу відбувались за несприятливих умов. 

Тому утворення добре розвиненої розетки листя і коренеплодів цикорію ще не 

свідчить про завершення розвитку [205]. Ріст і розвиток рослин цикорію мають 

свої особливості і залежать як від властивості організму, так і від умов 

середовища. Процеси росту й розвитку взаємозв’язані і взаємозумовлені. Без 

росту не можливий розвиток і він є однією з особливостей розвитку. Умови, за 

яких відбуваються процеси росту і розвитку рослин цикорію, не завжди однакові. 

Лише під час зберігання або перезимівлі за низьких температур (1-4оС) 

відбувається диференціація бруньок і закінчується підготовчий період 

материнської рослини до плодоношення [239, 269, 437, 440]. 

Якісні зміни в процесі росту стебла рослини цикорію коренеплідного 

відбуваються послідовно окремими етапами. За відповідних умов кожному етапу 

розвитку властивий певний обмін речовин, який виробився в процесі еволюції 

рослинного організму. Якісні зміни в точках росту на кожному етапі розвитку 

успадковується дочірніми клітинами в період їх поділу. Тому бруньки, які 
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розміщуються ближче до верхівки стебла, більш розвинуті і біологічно молодші, 

а нижні – старіші, тобто вони онтогенетичного неоднакові [390]. 

Основною біологічною особливістю росту цикорію коренеплідного, як 

дворічної культури, є те, що вона за нормальних умов розвитку на першому році 

життя не переходить в стадію репродуктивного росту, яка пов’язана із 

затриманням ростових процесів. 

При проростанні насіння цикорію в ембріональному періоді першим 

проявляється в рості зародковий корінець, а потім гіпокотиль. Проросток 

розширюється в двох напрямках: корінець проникає в глибину ґрунту, а 

гіпокотиль росте до верху і виносить на поверхню ґрунту сім’ядолі. Сім’ядолі – 

це перший асиміляційний апарат, який синтезує органічні речовини. При виході 

сім’ядолей на поверхню ґрунту до світла, ріст рослин продовжується за рахунок 

продуктів фотосинтезу. Таким чином, в подальшому ріст залежав від швидкості 

проходження міжфазних періодів рослин для сорту Уманський-99 (табл. 3.6). 

Нашими дослідженнями підтверджено, що тривалість міжфазних періодів 

в цілому значною мірою залежала від строків сівби і глибини загортання насіння. 

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 цикорію швидше набухає, запасні поживні речовини перетворюються в 

доступні форми і зародок швидко проростав. 

При підзимовій сівбі 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. У центральному коренеплоді проходять провідні пучки, які обгорнуті 

тонкостінними клітинами – перецикла. Така будова кореня має бути в період  

початкової фази свого розвитку,  до появи  першої пари  листків.  
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З цього періоді проходила в подальшому зміна форми коренеплоду – 

заміна первинної його будови – вторинною. 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 другої 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 120-125 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. 

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.



 

1
2
1 

Таблиця 3.6 

Період та тривалість вегетаційного періоду залежно від строків сівби та глибини загортання насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 (середнє за 2012-2016 рр.) 

Строк 

сівби 

(фактор 

А) 

Календарна тривалість і фази розвитку (дата) 
Тривалість 

вегетацій-

ного 

періоду 

(діб) 

проростання сходи 
1-5 пара 

листків 

змикання 

листків 

 у міжряддях 

розмикання 

листків 

 у міжряддях 

технічна 

стиглість 

Глибина загортання насіння, см (фактор В) 

1-1,5 2-2,5 3-3,5 1-1,5 2-2,5 3-3,5 1-1,5 2-2,5 3-3,5 1-1,5 2-2,5 3-3,5 1-1,5 2-2,5 3-3,5 1-1,5 2-2,5 3-3,5 

Підзимова сівба 

15-18.10 14.04 16.04 17.07 29.04 1.05 1.05 

10.05-27.06 3-12.08 10-18.08 1-15.09 135 30.10-3.11 14.04 15.04 16.04 3.05 3.05 3.05 

15-18.11 15.04 16.04 17.04 2.05 3.05 4.05 

Ранньовесняна сівба 

1-4.04 (к)* 24.04 24.04 26.04 4.05 4.05 5.05 17.05-30.06 

14-23.08 14-21.08 16-30.09 125 
15-18.04 28.04 27.04 28.04 5.05 6.05 6.05 19.05-1.07 

1-4.05 13.05 14.05 14.05 21.05 20.05 21.05 3.06-26.07 

15-18.05 23.05 26.05 26.05 30.05 30.05 30.05 13.06-30.07 

Літня сівба 

1-4.06 11.06 12.06 11.06 16.06 18.06 18.06 26.06-25.07 

27.08-2.09 4-15.09 1-14.10 120 15-18.06 22.06 26.06 25.06 28.06 29.06 29.06 12.07-30.07 

1-4.07 14.07 16.07 15.07 20.07 21.07 20.07 29.07-3.08 

Примітка: (к)* – контроль 
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Тому, для 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.  

Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що підзимові та 

ранньо-весняні строки сівби в порівнянні з літніми мають більш високу енергію 

проростання насіння і в цілому вегетаційний період культури дещо продовжений 

в порівняні з літніми строками. Від літніх строків сівби, добрі сходи можна 

отримати за сприятливих погодно-кліматичних умов в цьому періоді, але 

особливо важливу роль відіграє волога ґрунту, яка буде залежати від випадання 

достатньої кількості опадів у даний період. 

 

3.4 Продуктивність фотосинтетичної  діяльності рослин цикорію 

коренеплідного 

 

У рослин цикорію коренеплідного спостерігається особлива 

закономірність формування асиміляційного апарату. Коренева система в рослин 

починає розвиватися дещо швидше, ніж надземна (вегетативна). Дослідженнями 

встановлено, що ріст її відбувається за рахунок запасу поживних речовин  

насіння або садивного матеріалу (коренеплодів), а після з’явлення  на поверхні 

ґрунту сім’ядоль, та їх позеленіння чи утворення листків у рослин цикорію 

починається автотрофне живлення. Однак розвиток їх тісно взаємопов’язаний і 
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чим краще розвинута коренева система, тим більша маса асиміляційного апарату 

та відповідно вища продуктивність рослин. 

Фотосинтез є джерелом нагромадження в рослині органічної речовини. 

Якщо врахувати, що основна маса врожаю рослин складається з органічної 

речовини (майже 95% сухої речовини), що утворюється в результаті 

фотосинтезу, а продукти фотосинтезу є тим матеріалом, з якого побудована 

рослина, то це говорить про те, що між врожаєм та фотосинтезом є пряма 

залежність. Цей зв’язок фотосинтезу з врожаєм, а особливо його підвищення, 

визначається інтенсивністю фотосинтетичного процесу [48, 244, 235, 270, 400]. 

Інтенсивність фотосинтетичного процесу залежить від багатьох умов 

зовнішнього середовища – температури, світла, концентрації компонентів та 

інших факторів, які значно складніші і різнобічніші, порівняно з іншими 

хімічними перетвореннями. Вивчаючи ці закономірності проходження цього 

основного процесу, необхідно науково обґрунтувати потреби рослини в більш 

інтенсивному і продуктивному фотосинтетичному перетворенні з метою 

нагромадження високого врожаю коренеплодів цикорію [215, 245].  

Щоб охарактеризувати інтенсивність фотосинтезу, достатньо врахувати 

швидкість поглинання та утворення одного з компонентів, що приймає активну 

участь  у цьому процесі за визначений період часу. На практиці, найбільш часто 

враховують кількість поглинаючого вуглекислого газу з повітря.  

На відміну від інтенсивності фотосинтезу, продуктивність рослин 

характеризується кількістю грамів сухої речовини, яка нагромаджується в 

процесі фотосинтезу, на одиницю площі листка (м2) за визначений період [368]. 

Як вже зазначено, що інтенсивність фотосинтезу, а отже, і динаміка 

нагромадження сухої речовини рослинної маси змінюється пропорційно до зміни 

показників ФАР до земної поверхні, концентрації вуглекислого газу і води. 

Важливим і єдиним шляхом підвищення продуктивності фотосинтезу є 

раціональне використання існуючих метеорологічних факторів за рахунок 

формування певної оптико-біологічної структури посіву, яка забезпечить 
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найбільший коефіцієнт використання ФАР. Найважливішими показниками 

фотосинтетичної діяльності рослин, що в кінцевому результаті визначають 

продуктивність посівів, є площа листкової поверхні (ПЛ), фотосинтетичний 

потенціал (ФП), чиста продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) і його господарська 

ефективність [244, 245, 252, 354]. 

 

3.4.1 Формування площі листкової поверхні рослин цикорію 

коренеплідного 

 

Кількість органічної речовини і величина врожаю визначається 

продуктивністю процесу фотосинтетичної діяльності рослин. Фотосинтез 

проходить у всіх зелених органах рослини. Як вже відмічалось, будова листка 

рослини направлена на максимальне поглинання і перетворення сонячної 

енергії та вуглекислого газу [244].  

Основними органами рослин, здатними поглинати енергію світла для 

фотосинтезу, є листкова поверхня, яка залежить як від темпів наростання їх 

маси, так і тривалості активного функціонування, площа листків обумовлює 

індивідуальні розміри та швидкість росту рослин.  

За даними A.A. Ничипоровича, коефіцієнт кореляції між цими 

показниками досить високий r = 0,89 ± 0,04. Також, за даними його досліджень, 

оптимальна величина листкової поверхні рослин цикорію становить 20,5-30,2 

тис. м2/га і повинна бути досягнута до закінчення вегетативного росту та 

початку змикання листків у міжряддях. Якщо листкова поверхня зрідженого 

посіву може освітлюватися світлом високої інтенсивності, то при цьому ККД 

фотосинтезу залишатиметься низьким [245].  

Загущені посіви з надмірно розвинутою листковою поверхнею можуть 

поглинати енергію сонячного світла достатньо ефективніше, проте взаємне 

затінення рослинами одна одної зумовлює відмирання нижніх листків, що в 

подальшому вплине на розвиток продуктивних органів [177].
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Таблиця 3.7 

Площа листкової поверхні рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

 залежно від строків сівби за період вегетації, тис. м2/га (середнє за 2012-2016 рр.) 

Строк сівби 
Дата відбору зразків Середнє 

значення 

ФП, тис. 

м2/га  добу 20.06 1.07 10.07 20.07 1.08 10.08 20.08 1.09 10.09 20.09 1.10 

Підзимова сівба 

15-18.10 11.1 22,4 31,1 40,6 48,1 45,2 44,7 29,9 21,1 19,3 14,3 32,7 34,26 

30.10-3.11 14,3 28,4 32,9 43,9 49,5 50,8 48,2 28,3 23,6 18,4 17,2 32,3 34,10 

15-18.11 15,1 19,4 31,4 40,8 43,4 46,1 47,7 24,5 23,1 15,4 13,2 29,1 30,19 

Ранньовесняна сівба 

1-4.04 18,8 21,4 30,2 39,3 40,8 39,8 36,8 28,3 22,4 18,4 15,1 26,3 23,50 

15-18.04 13,7 27,1 30,6 34,1 41,4 37,0 30,2 28,7 21,4 16,2 15,4 26,8 22,18 

1-4.05 12,5 24,9 31,6 37,4 42,6 36,3 33,2 21,1 20,9 18,9 18,5 26,9 23,29 

15-18.05 11,2 23,3 32,6 33,3 44,1 35,9 30,8 28,2 26,1 17,8 16,8 27,2 22,71 

Літня сівба 

1-4.06 0,8 2,3 4,7 6,2 7,5 6,8 6,6 5,7 5,8 5,7 5,6 5,2 5,58 

15-18.06 0,8 2,7 5,0 5,2 10,7 9,9 8,3 7,6 6,3 6,0 5,2 6,2 7,33 

1-4.07 0,7 2,0 4,3 7,5 10,4 9,5 11,1 10,6 10,2 9,9 8,1 7,7 8,03 
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  Для отримання високої продуктивності рослин цикорію важливо мати 

оптимальну площу листкової поверхні не тільки на період змикання листків у 

міжряддях, але й на більш пізні строки вегетації. Дуже важливо, щоб процес її 

наростання проходив інтенсивно в ранні строки першої половини вегетації, яка 

характеризується, як правило, більш сприятливими умовами сонячної 

інсоляції, тепловим і водним режимом ґрунту, на що впливають строки сівби 

та глибина загортання насіння. 

1. Як показали результати наших досліджень, формування листової 

поверхні цикорію сильно коливалося як впродовж вегетаційного періоду, так і 

за строками сівби насіння сорту Уманський-99 (табл. 3.7).Вивчення динаміки 

росту листків показало, що цикорій коренеплідний як дворічна рослина може 

інтенсивно рости при доброму забезпеченні всіма елементами життя впродовж 

усього вегетаційного періоду першого року, але знижує свою асиміляційну 

поверхню тільки 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. Також нами відмічено, що в посівах цикорію від 

літньої сівби спостерігалася значна втрата листів в ранній період вегетації. 

Відмирання старих листків і формування нових є глибоко динамічним 

процесом, який залежить від погодно-кліматичних умов та агротехнічних 

заходів. Рослини цикорію по-різному реагують на зміну умов середовища і в 

першу чергу відповідна реакція рослини – це зменшення його листової поверхні. 

Проте, паралельно з інтенсивним відмиранням старих листків проходить 
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листкоутворення нових, пристосованих до несприятливих умов більшою мірою 

в порівнянні з старими. У цей же період передчасне, хоча б часткове, відмирання 

листків в літній період вегетації  тією чи іншою мірою знижує урожайність та 

якісні показники коренеплодів цикорію. Разом із тим, часткове відмирання 

листків призводило до утворення коренеплодів невеликих розмірів.  Проте за 

допомогою відповідних агротехнічних прийомів, які будуть сприяти 

безперебійному живленню рослин, створюючи добру аерацію ґрунту, рослини 

продовжували процес вегетації. 

На інтенсивність росту листків цикорію коренеплідного впливала також і 

вологість ґрунту (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Вплив найменшої вологоємкості  ґрунту на динаміку росту листкової 

поверхні у рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

 (строк сівби 1-4.04)  (вегетаційний дослід, середнє 2012-2016 рр.) 

В
ар

іа
н

т 
д

о
сл

ід
у

 

Показники 

Площа листкової поверхні, см2/рослину Маса, г 

дата відбору проб 

р
о
сл
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н
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5.06 20.06 5.07 25.07 5.08 5.09 

1 НВГ 60% 

(без добрив) 
4,07 17,23 30,36 41,90 35,14 30,20 659 485 

2 НВГ 80% 

(без добрив) 
3,99 19,65 30,90 37,31 30,08 20,95 568 393 

3 НВГ 60%+ NPK 4,25 21,01 38,54 48,07 46,49 36,72 1025 748 

4 НВГ 80%+ NPK 6,39 31,18 53,50 64,75 55,64 42,21 1420 985 

 

Результатами досліджень встановлено, що у рослин цикорію 

коренеплідного на неудобреному фоні в першому і другому варіантах на початку 

вегетаційного періоду асиміляційна поверхня більш інтенсивно наростала де 

була найкраща вологоємкість ґрунту – 80% від повної вологоємкості. 

Починаючи з червня, на першому варіанті рослини почали відставати у рості від 

рослин другого варіанту, які вирощувались за  меншої вологості ґрунту 60%. 
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Цей факт вказує на те, що за низької концентрації поживних речовин 

рослини сильніше реагують на недостатню їх кількість при більш високій НВГ – 

80% в порівнянні з пониженою НВГ (60%), а оптимальна вологість для цикорію 

коренеплідного на менш родючому ґрунту знаходиться значно нижче НВГ 80% 

і наближалася до НВГ 60% вологості.  

Так, при найменшій вологоємкості ґрунту (60%) площа листової поверхні 

в динаміці найвищого показника на рослині становила 41,90 см2 з масою 659 г із 

них 485 г – коренеплоду. Із підвищенням НВГ до 80% із внесенням NPK 

показники відповідно становили на 27.07 листової поверхні рослини 64,75 см2 з 

масою 1420 г із них коренеплоду – 985 г. 

Таким чином, одержані дані вегетаційних досліджень показали залежність 

росту площі листової поверхні цикорію коренеплідного від вологості  ґрунту і 

внесення мінеральних добрив. Втрата листків рослинами в період їх вегетації 

призводить до зниження маси рослини, в тому числі і коренеплодів. 

Накопичування маси рослин буде залежати від вологості ґрунту, особливо це 

спостерігається в динаміці, та дає змогу скласти водний баланс в різні фази росту 

і розвитку рослини. 

 

3.4.2 Фотосинтетичний потенціал і чиста продуктивність рослин 

цикорію 

Фотосинтез є головним чинником у формуванні органічної речовини у всіх 

зелених рослинах. Вчені вважають його найголовнішим процесом 

життєдіяльності на землі, адже у результаті фотосинтезу формується біомаса 

рослин та підтримується баланс кисню в атмосфері, що є однією із важливих 

умов існування тваринного світу та середовища мікроорганізмів [366, 368]. 

Глибоке і всебічне вивчення процесів фотосинтезу і його взаємозв’язку з 

іншими процесами життєдіяльності створює наукову базу для теоретичного 

планування та практичного підвищення продуктивності вирощування 

сільськогосподарських культур, що є важливим чинником сучасної аграрної 

науки [368]. 
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Інтенсивність і продуктивність фотосинтезу рослин цикорію вивчалась 

науковцями які прийшли до висновку, що величини чистої продуктивності у 

різних між собою рослин та вирощених в різних умовах дуже близькі між собою. 

Фотосинтетична діяльність листкової поверхні є дуже стійким фактором, і 

впливала на урожайність рослин, чим і визначається продуктивність 

фотосинтезу [374].  

Проте впродовж останніх років проведено ряд досліджень в цьому 

напрямку, дані яких вказують на значне коливання в інтенсивності фотосинтезу 

і його продуктивності у рослин цикорію, а також їх впливу на урожай. 

Науковцями встановлено, що питання впливу на інтенсивність цих процесів 

мають такі фактори, як температура, ФАР, живлення рослин. Проте питання 

залежності продуктивності фотосинтезу від інтенсивності росту рослин до кінця 

недосліджені. Тому вивчення цього питання представляє практичний і 

теоретичний інтерес [228]. 

Вивчення процесу фотосинтезу рослин на дослідних ділянках  цикорію 

коренеплідного нами проводились згідно прийнятої методики. При цьому 

визначали чисту продуктивність фотосинтезу, як результат добового приросту 

сухої речовини рослини (г) від одиниці площі листків (м2) впродовж доби, в г/м2. 

Упродовж вегетаційного періоду 2012-2016 років вивчали основні 

показники фотосинтетичної діяльності рослин цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 а саме динаміку росту площі листової поверхні, добові і декадні 

прирости сирої маси коренеплоду і сухої маси рослин.  

Наведені дані результатів досліджень показали, що продуктивність 

фотосинтезу впродовж вегетаційного періоду сильно коливалася. У періодах, в 

яких відмічено більш інтенсивний приріст маси рослин, як правило з 

підвищенням продуктивності 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 
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Таблиця 3.9 

Чиста продуктивність фотосинтезу маси рослини цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 (г/м2 добу) 

 при різних строках сівби (середня за 2012-2016 рр.) 

Показники 
Дата відбору зразків 

5.06 25.06 5.07 15.07 25.07 5.08 15.08 25.08 5.09 15.09 25.09 5.10 15.10 25.10 
Підзимовий строк сівби (30.10-03.11) 

Суха вегетативна маса 

рослини 
9,4 11,3 14,2 9,5 6,4 6,9 3,8 2,7 2,3 4,6 6,6 1,8 2,7 1,5 

Суха маса коренеплоду 1,0 1,2 1,6 2,5 2,8 4,0 3,7 5,2 4,5 3,8 6,4 2,6 5,7 3,5 

Суха маса листків 6,8 10,0 13,0 6,9 6,5 4,4 3,2 2,4 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,4 

Сирої маси коренеплоду 5,7 6,1 5,8 12,0 11,7 15,9 16,2 19,0 16,6 17,0 24,8 9,7 13,9 11,5 

Ранньовесняний строк сівби (1-4.04) 

Суха вегетативна маса 

рослини 
6,2 8,4 8,1 10,1 11,1 7,5 9,4 6,2 6,7 4,6 6,2 8,5 7,5 3,4 

Суха маса коренеплоду 2,5 2,8 1,7 2,2 2,6 4,1 6,0 6,1 5,7 4,5 6,1 8,4 6,5 3,3 

Суха маса листків 3,5 5,6 6,4 7,9 8,5 5,4 3,4 3,1 1,9 1,7 1,3 1,1 1,0 0,6 

Сирої маси коренеплоду 4,7 5,4 6,9 9,3 12,1 17,9 24,6 26,3 17,3 27,0 28,8 20,3 10,8 8,9 

Літній строк сівби (1-4.06) 

Суха вегетативна маса 

рослини 
4,4 6,0 10,3 13,2 10,8 6,7 7,2 4,3 3,7 3,3 5,4 6,7 2,3 1,7 

Суха маса коренеплоду 1,9 2,4 3,1 2,1 2,8 3,0 4,2 6,7 7,0 5,4 4,8 6,1 5,7 3,2 

Суха маса листків 2,1 4,1 5,8 6,4 6,9 5,7 4,2 3,9 2,1 2,0 1,7 1,5 1,3 0,8 

Сирої маси коренеплоду 1,9 3,7 4,5 7,0 8,7 11,5 16,7 18,4 16,3 25,0 27,3 20,1 10,7 9,1 
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найвищим показником становили відповідно на 5.07 – 13,0 г/м2добу і на 5.10 – 

2,6 г/м2добу.  

Аналогічні показники встановлено і від ранньовесняного та літнього 

строку сівби і до завершення вегетаційного періоду продуктивність 

призупиняється. Особливо при цьому спостерігається кореляція між приростом 

маси рослин і продуктивністю фотосинтезу надземної частини рослини. 

Ці показники займають також важливе місце в період росту коренеплодів, 

який більш інтенсивно проходить в другий половині вегетації. У цей же період 

продуктивність фотосинтезу, за умов нагромадження маси коренеплоду і 

поживних речовин, вище порівняно з першою половиною вегетації. 

Дані продуктивності фотосинтезу, отримані шляхом визначення приросту 

і середньої площі листків за відповідний календарний період і визначення 

фотосинтетичного потенціалу мають однакову закономірність впродовж 

вегетаційного періоду. Проте кожен із представлених методів має свою 

особливість та доповнює один одного. Перший метод показує продуктивність 

фотосинтезу за проміжок часу чи декаду, другий – середню продуктивність за 

період від початку вегетації до дати визначення, або за весь вегетаційний період. 

Отримані дані другим методом мають меншу амплітуду коливання результатів у 

порівнянні з даними першого методу. 

Слід відзначити, що інтенсивний ріст рослин цикорію коренеплідного не 

завжди пов'язаний з високою продуктивністю фотосинтезу. У поживному 

середовищі рослин азот значно переважає над іншими елементами живлення, 

особливо на низькому фоні родючості ґрунту, що викликає інтенсивний ріст 

надземної маси і різке збільшення площі листків. Такий односторонній ріст 

рослин цикорію призводить до незначного зниження продуктивності 

фотосинтезу. Також нами відмічено, що продуктивність фотосинтезу 

знижується, коли ріст рослин проходить за несприятливих для фотосинтезу умов 

(дощова похмура погода, нічний період та ін.). У зв’язку з цим продуктивність 

фотосинтезу різко коливається не тільки впродовж вегетаційного періоду, але й 

різниться в динаміці часу (табл. 3.10-3.12). 
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Таблиця 3.10 

Фотосинтетичний потенціал і чиста продуктивність сирої маси рослин,  

коренеплоду цикорію сорту Уманський-99 залежно від підзимового строку сівби 

Показники Рік 
Дата відбору зразків 

20.06 1.07 10.07 20.07 1.08 10.08 20.08 1.09 10.09 20.09 1.09 10.10 

 

Фотосинтетичний 

потенціал листків 

(тис. м2/га добу) 

2012 0,50 1,20 2,58 4,66 7,35 10,54 13,66 16,40 20,55 21,80 23,0 24,75 

2013 0,57 1,47 2,82 4,51 6,74 9,11 10,95 12,55 15,71 16,3 17,47 18,30 

2014 0,46 1,20 2,27 4,09 6,73 9,86 13,47 16,88 22,26 24,0 25,67 26,70 

2015 0,41 1,01 2,15 3,68 5,37 7,16 9,11 11,0 14,44 15,83 17,21 19,31 

2016 0,48 1,18 2,44 4,28 6,71 10,0 13,49 16,81 22,24 24,22 25,01 26,26 

 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу сирої 

речовини рослини 

(г/м2 добу) 

2012 82,8 65,3 74,5 64,2 57,1 50,0 40,3 33,3 27,7 25,7 22,4 20,3 

2013 95,4 78,6 60,7 63,1 56,7 44,9 38,6 35,5 32,0 28,2 27,0 25,4 

2014 81,2 74,5 48,9 67,5 50,3 54,1 43,5 35,4 29,0 20,6 20,7 18,6 

2015 81,5 70,1 71,1 57,3 46,7 43,1 43,1 39,7 36,8 32,3 30,0 26,9 

2016 92,5 80,4 70,0 57,1 54,1 62,0 45,9 38,1 30,4 25,4 21,8 18,3 

 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу сирої 

маси коренеплоду 

(г/м2 добу) 

2012 6,9 9,8 15,7 19,8 20,3 19,9 19,5 17,4 15,9 17,9 16,9 16,0 

2013 9,5 17,3 17,4 24,5 22,5 23,5 23,8 23,5 21,7 21,8 20,2 18,9 

2014 5,2 7,3 7,8 13,2 12,6 20,3 16,3 15,3 14,2 14,2 13,3 14,8 

2015 10,3 14,7 16,2 18,2 18,1 20,8 22,6 22,7 22,2 21,2 20,2 17,7 

2016 18,1 15,9 17,8 16,2 17,4 23,0 20,6 16,1 16,1 15,4 14,0 16,7 
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Таблиця 3.11 

Фотосинтетичний потенціал і числа продуктивність сирої маси рослин  

цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 залежно від ранньовесняного строку сівби 

 

  

Показники Рік 
Дата відбору зразків 

20.06 1.07 10.07 20.07 1.08 10.08 20.08 1.09 10.09 20.09 1.09 10.10 

 

Фотосинтетичний 

потенціал листків 

(тис. м2/га добу) 

2012 0,30 1,00 2,38 4,46 7,15 11,00 13,46 16,20 20,35 21,50 22,86 24,55 

2013 0,37 1,27 2,62 4,31 6,54 10,05 10,65 11,95 15,56 16,88 17,28 18,10 

2014 0,26 1,00 2,07 3,89 6,53 10,11 12,47 15,88 22,00 23,83 25,47 26,50 

2015 0,21 0,89 1,95 3,48 5,47 6,81 8,94 11,03 14,22 15,63 17,01 19,21 

2016 0,28 1,00 1,24 4,00 6,51 8,82 12,50 15,81 22,00 24,00 24,78 26,01 

 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу сирої 

речовини рослини  

(г/м2 добу) 

2012 81,6 64,3 73,5 63,5 56,3 49,6 39,1 31,3 26,1 24,1 21,7 19,3 

2013 94,3 77,5 59,1 62,1 55,7 49,5 37,6 34,5 31,0 27,3 26,3 24,7 

2014 80,0 73,3 47,8 66,5 49,1 53,6 42,5 33,9 28,3 19,4 20,1 17,6 

2015 80,5 69,1 70,3 56,3 45,3 42,1 42,8 37,6 35,4 30,9 29,5 25,9 

2016 91,4 79,9 69,1 56,1 53,3 51,7 44,5 37,5 29,4 24,7 20,8 17,8 

 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу сирої 

маси коренеплоду 

(г/м2 добу) 

2012 5,9 8,8 14,7 18,3 19,3 18,7 18,4 16,3 14,5 16,9 15,7 15,0 

2013 8,5 16,3 16,4 23,5 21,4 22,5 22,8 22,5 20,7 20,2 19,3 17,8 

2014 4,2 6,3 6,8 12,1 11,6 19,6 15,4 14,3 13,3 13,2 12,0 13,1 

2015 9,5 13,7 15,7 17,3 17,1 19,3 21,6 21,8 20,3 20,6 19,3 16,5 

2016 11,1 14,9 16,6 15,2 16,4 22,1 19,4 15,1 15,0 14,4 13,1 15,3 
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За погодно-кліматичними умовами 2014 і 2016 роки були менш сприятливі 

для росту рослин цикорію. Проте продуктивність фотосинтезу було дещо вищою 

порівняно з більш сприятливими роками. Ці роки були менш врожайні, та 

спостерігалася підвищена інсоляція і температура повітря, знижена абсолютна і 

відносна вологість повітря, які абсолютно корелюються з інтенсивністю росту 

рослин. В цей же період вони позитивно впливали як на підвищення 

інтенсивності фотосинтезу, так і на продуктивність. 

За даними багаторічних польових досліджень також спостерігалося велике 

коливання фотосинтетичного потенціалу листкової поверхні. Рослини цикорію, 

які мають слабо розвинуту листкову поверхню та низький фотосинтетичний 

потенціал, як правило, мають вищу продуктивність фотосинтезу в порівнянні з 

рослинами із високим фотосинтетичним потенціалом. Аналогічна 

закономірність спостерігається в продовж усіх років досліджень. У роки з 

високим фотосинтетичним потенціалом, з сильно розвиненою надземною 

масою, продуктивність фотосинтезу була вища, порівняно з роками з менш 

розвинутою надземною масою рослини і листковою поверхнею. У той же час 

врожай цикорію коренеплідного був вищим, який характеризував підвищені 

значення фотосинтетичного потенціалу листків, також і якісні показники 

коренеплодів були кращі у тих рослин, у яких була вища загальна 

продуктивність фотосинтезу. Ця величина на початку вегетації була дещо 

більша, а наприкінці менша, і в середньому за вегетаційний період 

співвідношення цих величин коливалося біля одиниці. 

Продуктивність фотосинтезу вираховується як за площею листків, так і за 

масою надземної частини та має приблизно однакове значення та відображає 

продуктивність фотосинтезу протягом усього вегетаційного періоду. Таким 

чином, при вивченні відносної продуктивності фотосинтезу у цикорію 

коренеплідного, можна не вимірювати усю площу листкової поверхні, оскільки 

це дуже трудомісткий процес. Визначення маси надземної частини рослин за цим 

показником дає можливість визначити продуктивність фотосинтезу. 
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Таблиця 3.12 

Фотосинтетичний потенціал і числа продуктивність сирої  маси рослин  

цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 залежно від літнього  строку сівби 

Показники Рік 
Дата відбору зразків 

20.06 1.07 10.07 20.07 1.08 10.08 20.08 1.09 10.09 20.09 

 

Фотосинтетичний 

потенціал листків 

(тис. м2/га добу) 

2012 0,1 0,80 1,38 3,44 6,14 10,02 12,44 15,30 21,36 23,15 

2013 0,17 1,07 1,62 3,31 5,44 9,08 9,65 10,83 16,41 17,12 

2014 0,06 0,80 1,03 2,89 5,53 9,87 11,70 14,57 24,31 25,01 

2015 0,01 0,01 0,95 2,44 4,48 5,81 7,74 10,48 16,91 18,34 

2016 0,08 0,80 1,04 3,01 5,51 7,32 11,31 14,32 23,70 25,4 

 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу сирої 

речовини рослини 

 (г/м2 добу) 

2012 56,2 49,1 42,2 32,3 25,3 19,7 17,7 14,4 14,8 12,6 

2013 55,3 48,7 36,9 30,6 27,3 24,0 20,5 19,4 16,6 15,4 

2014 59,6 42,8 46,4 36,5 27,6 21,2 12,6 12,7 17,9 14,3 

2015 49,9 38,7 35,1 36,1 21,7 28,8 24,2 21,9 18,0 15,0 

2016 49,8 46,3 51,2 38,9 20,1 22,4 17,4 13,8 12,4 11,3 

 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу сирої 

маси коренеплоду  

(г/м2 добу) 

2012 10,8 11,3 10,9 10,5 8,4 6,9 8,9 7,9 7,0 6,3 

2013 10,5 13,5 14,5 13,8 12,5 11,7 10,8 10,2 8,9 7,1 

2014 9,2 12,6 11,2 9,3 7,3 6,2 5,2 4,3 5,8 4,9 

2015 8,5 9,1 11,8 13,6 13,7 13,2 12,2 11,2 8,7 6,2 

2016 7,2 8,4 14,0 11,6 11,6 7,1 6,4 5,6 7,7 4,9 
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Фактори зовнішнього середовища по-різному впливали на продуктивність 

фотосинтезу при формуванні різних частин рослин цикорію коренеплідного. У 

зв’язку із цим з практичної точки зору великий інтерес представляє вивчення 

продуктивності як цілої рослини, так і окремо їх органів – надземної маси, 

коренеплоду і нагромадження поживних речовин. Доцільне вивчення цих 

закономірностей дозволяє краще регулювати накопичення маси коренеплоду і в 

цілому врожаю цієї культури. 

Встановлено, що продуктивність фотосинтезу  впродовж вегетаційного 

періоду вища в ті періоди вегетації, коли проходить більш інтенсивний ріст, що 

підтверджуються результатами наших багаторічних дослідів. Із зменшенням 

росту рослин цикорію коренеплідного і продуктивністю фотосинтезу на окремих 

варіантах досліду проявлялася пряма кореляція. 

Також слід відмітити, що у рослин цикорію, вирощених на доброму фоні 

та більш родючому ґрунті, фотосинтетичний потенціал, середня маса 

коренеплодів, їх якісні показники врожайності були вищі порівняно з рослинами, 

вирощеними на задовільно родючому ґрунті. Дані рослини відрізнялися більш 

високою інтенсивністю росту. Проте продуктивність фотосинтезу у них вища, 

ніж у рослин, вирощених в менш сприятливих умовах або на незадовільному за 

родючістю ґрунту. Таким чином, не вся продуктивність фотосинтезу в певний 

період вегетації корелює з інтенсивністю росту рослин. Незадовільні умови 

родючості ґрунту меншою мірою впливали на інтенсивність фотосинтезу в 

порівняні з інтенсивністю росту. Тому рослини, вирощені в незадовільних 

умовах ґрунтової родючості, знижували урожайність коренеплодів цикорію, за 

рахунок слабких ростових процесів (табл. 3.13). 

При цьому такі рослини мали порівняно високу продуктивність 

фотосинтезу, проте вона не може призвести до високої врожайності рослин. 

Таким чином, для одержання високої продуктивності рослин цикорію 

коренеплідного, перш за все, потрібно  розробляти нові та сучасні агротехнічні 

заходи які підвищуватимуть інтенсивність росту і розвитку рослин. 
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Таблиця 3.13 

Фотосинтетичний потенціал листків цикорію коренеплідного сорту Уманський-99  

ранньовесняного строку сівби (1-4.04) на ділянках з різним рівнем родючості ґрунту на дослідному полі 

Хмельницької ДСДС ІКСГП НААН України 

Показники 
Рівень родючості 

ґрунту 

Дата відбору зразків 

1.07 10.07 20.07 1.08 10.08 20.08 1.09 10.09 20.09 10.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2012 рік 

ФП листків 

(тис. м2/га 

добу) 

Добрий 1,11 1,87 4,06 6,58 9,10 11,35 13,42 15,24 16,80 18,13 

Задовільний 0,65 1,17 2,61 4,06 5,34 6,85 8,61 10,20 11,7 12,94 

Незадовільний 0,45 1,11 2,43 3,92 5,44 6,97 8,49 9,85 11,05 12,00 

2013 рік 

ФП листків  

(тис. м2/га 

добу) 

Добрий 0,52 1,50 3,48 5,95 8,66 11,10 13,15 15,0 16,58 17,8 

Задовільний 0,36 1,22 2,85 4,74 6,79 8,84 10,67 12,82 13,77 14,9 

Незадовільний 0,23 1,38 2,83 4,19 5,91 7,72 9,39 10,6 11,94 12,40 

2014 рік  

ФП листків 

(тис. м2/га 

добу) 

Добрий 1,25 2,99 5,26 7,84 10,50 12,87 14,74 16,48 18,06 19,35 

Задовільний 0,85 1,70 2,60 3,95 5,47 6,63 7,60 8,51 9,33 10,03 

Незадовільний 0,41 0,69 1,37 2,14 3,12 4,04 4,98 5,95 6,88 7,69 

2015 рік  

ФП листків 

(тис. м2/га 

добу) 

Добрий 0,96 2,61 5,09 7,71 10,40 13,56 16,17 18,27 20,10 21,73 

Задовільний 0,35 1,10 2,52 4,30 6,36 8,53 11,44 12,6 13,48 14,77 

Незадовільний 0,15 0,44 1,14 2,16  3,33 4,77 6,47 8,24 9,90 11,45 

2016 рік 

ФП листків 

(тис. м2/га 

добу) 

Добрий 1,05 2,85 5,46 7,95 10,85 13,15 15,54 17,18 18,73 19,45 

Задовільний 0,76 1,78 3,40 4,65 5,92 7,53 8,40 10,21 11,33 12,66 

Незадовільний 0,31 0,85 1,58 2,74 3,85 5,05 5,88 7,65 9,38 10,43 
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Нашими дослідженнями встановлено, що маса коренеплодів цикорію 

залежала від формування рослин значної листкової поверхні, особливо 

наприкінці вегетаційного періоду. Проте, листковий апарат впродовж тривалого 

періоду вегетації починав інтенсивно розвиватися, але внаслідок погодних умов 

деякі листки почали відмирати, а потім під впливом опадів, знову швидко 

відростати і розвиватися, та не призводило в подальшому до зниження 

урожайності і якісних показників коренеплодів цикорію. 

 

3.4.3 Взаємозв’язок між ростом надземної маси і врожаєм коренеплодів 

цикорію 

 

Спостерігаючи за розвитком надземної маси цикорію коренеплідного, 

можна попередньо визначити об’єм  майбутнього врожаю. Це свідчить про те, 

що між ростом листового апарату і врожаєм існує тісна визначена залежність. На  

пряму залежність між величиною площі листків і біологічним врожаєм рослин 

вказували багато дослідників і підтверджується виробничими дослідженнями. 

Динаміка формування площі листків в посівах цикорію коренеплідного 

аналогічна з динамікою формування її в окремих рослин. У першій половині 

вегетаційного періоду спостерігається швидке збільшення сумарної площі 

листків і надземної маси, та досягає максимальної величини і через деякий період 

часу починається зменшення загальної площі у зв’язку з інтенсивним 

відмиранням старих листків і сповільненим їх приростом [295, 342, 345, 356, 

391].  

Таким чином, для одержання високого врожаю цикорію коренеплідного 

потрібно створити усі умови для отримання оптимальних розмірів площі листків 

і як можна довше зберегти їх інтенсивність росту, оскільки недостатній розвиток 

листкової поверхні впродовж вегетації рослин більше всього впливає на 

величину врожаю. Разом з тим, треба мати на увазі, що сильно розвинута площа 

листкової поверхні може теж негативно вплинути на формування врожаю. Це 
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може бути пов’язано з погіршенням погодно-кліматичних умов, особливо 

зменшенням сонячного освітлення, від чого нижні яруси листків понижують 

інтенсивність фотосинтезу і відбувається витягування черешків, та посилюється 

відмирання нижніх листків. 

Найбільш високий і якісний врожай цикорію коренеплідного можна 

отримати тільки від оптимальних розмірів листкової поверхні та сприятливих 

умов їх вирощування. Оптимальна площа листків за різних умовах вирощування 

цикорію була  неоднакова. Вона залежала від запасів вологи в ґрунті, кількості 

поживних речовин, густоти рослин, строків сівби, глибини загортання насіння, 

способів догляду за рослинами. За сприятливих умов вирощування цикорію 

коренеплідного формування першої пари листків проходило на 18-20 добу. У 

подальшому  кожний новий листок з’являється через 3-4 доби. Для формування 

достатньої асиміляційної поверхні рослин цикорію потрібно біля 60-70 діб. 

Активний ріст рослин при середній площі листків цикорію може проходити до 

100 діб. 

 

Рис. 3.10 Динаміка формування урожайності залежно від площі 

листкової поверхні  цикорію коренеплідного 
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Дослідженнями встановлено, що високий врожай можна отримати при 

нижчій площі листків. При цьому, отримані результати дуже наглядно показали 

пряму залежність між площею листової поверхні і урожайністю. Із підвищенням 

площі листової поверхні, підвищувалася врожайність коренеплодів сорту 

Уманський-99 (рис. 3.10).  

Така закономірність спостерігалася впродовж п’яти років досліджень з 

вивчення взаємозв’язку площі листкової поверхні і врожайності коренеплодів 

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. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Динаміка росту вегетативної маси і коренеплоду цикорію 

(середнє за 2016 рік) 

6,8

22

92

142

219

290

321

352

380
392

3

15,4

50

89

157

230

272 285

335
348

18,6

88

178

227

301

375

320 301 321

218

12,5

61

93

147

211

269

235

261
276

185

0

50

100

150

200

250

300

350

400

01.07. 10.07. 20.07. 01.08. 10.08. 20.08. 01.09. 10.09. 20.09. 30.10.

Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААНУ коренеплід Дослідна станція тютюнництва коренеплід

Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААНУ листя Дослідна станція тютюнництва листя

М
ас

а,
 г

 



141 
 

 

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 України 

– 375 г, Дослідної станції тютюнництва НААН України – 269 г, і в подальшому 

– зменшувалося,  тоді як маса коренеплодів з найвищими показниками на 30.10 

на Хмельницькій ДСГДС ІКСГП НААН України становила 392 г, Дослідної 

станції тютюнництва НААН України – 348 г. 

Найбільш сприятливі умови за роки досліджень склалися в Хмельницькій 

ДСГДС ІКСГП НААН України де врожайність коренеплодів цикорію склала 31,6 

т/га. Нижчі показники урожайності були в дослідах Дослідної станції 

тютюнництва НААН України – 27,2 т/га. Основною причиною різниці в динаміці 

нагромадження листкового апарату і зниження врожайності коренеплодів 

цикорію виявилась наявність запасу вологи в ґрунті.  

 

3.4.4 Продуктивність хлорофілу у листках цикорію коренеплідного 

 

Основним процесом формування врожаю в рослині є фотосинтез. 

Найбільш характерна його особливість – акумулювати і перетворювати сонячну 

енергію. Але, перш за все, щоб вона була використана в процесі фотосинтезу, 

світова енергія повинна постійно поглинатися листовою поверхнею для цього в 

рослинах є хлорофіл.  

Для засвоєння світлової енергії рослинами та проходження процесу 

фотосинтезу потрібний тісний їх взаємозв’язок. Це підтверджується 

дослідженнями, що в розчинах хлорофілу ні за яких умов не вдалося виявити 

здатність до синтезу СО2 і виділення О2 [34, 336]. 

У своїх наукових працях К.А. Тімірязєв характеризував хлорофіл як 

«...хімічну речовину, без якої не було б життя на землі». Він визначив роль 

хлорофілу у житті рослинного світу, а також його спектральні властивості. 

Також підкреслив дуже важливе значення хлорофілу в отримані гарного врожаю. 

Як змінити продуктивність рослин залежно від факторів зовнішнього 
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середовища проте в науковій літературі це питання висвітлено неповністю. 

У результаті визначення кількості хлорофілу, вмісту його в листках різних 

за величиною рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 вирощеного 

при неоднакових умовах, нами встановлено, що в тканинах листків дрібних 

рослин в сирій масі міститься більше хлорофілу порівняно з тканинами 

задовільно і добре розвинутих рослин. При перерахунку на суху масу 

спостерігалися зворотні показники, тому листки добре розвинутих рослин в 

перерахунку на грам сухої маси містили більше хлорофілу порівняно з листками 

задовільно і незадовільно розвиненими рослинами (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Вміст хлорофілу (а + в) в листках різних за розвитком рослин цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 від строків сівби, мг/г 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

Ступінь розвитку 

рослини 

Дата відбору зразків 

1.06 1.07 1.08 1.09 

сира 

маса 

суха 

маса 

сира 

маса 

суха 

маса 

сира 

маса 

суха 

маса 

сира 

маса 

суха 

маса 

Підзимова сівба (30.10-03.11) 

Добрий 0,192 1,684 0,214 1,614 0,219 1,592 0,200 1,440 

Задовільний 0,198 1,688 0,213 1,548 0,220 1,543 0,202 1,401 

Незадовільний 0,201 1,747 0,216 1,526 0,225 1,532 0,202 1,354 

Ранньовесняна сівба (1-4.05) 

Добрий 0,188 1,680 0,210 1,610 0,215 1,580 0,196 1,437 

Задовільний 0,194 1,684 0,209 1,544 0,216 1,539 0,198 1,438 

Незадовільний 0,198 1,743 0,212 1,522 0,221 1,537 0,197 1,350 

Літня сівба (1-4.06) 

Добрий - - 0,179 1,590 0,191 1,574 0,183 1,337 

Задовільний - - 0,186 1,583 0,186 1,440 0,188 1,323 

Незадовільний - - 0,190 1,643 0,193 1,509 0,184 1,250 
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У незадовільно 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. 

 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. Зниження показника кількості 

хлорофілу відбувалось раніше і проходило більш інтенсивно у дрібних рослинах, 

порівняно з добре і задовільно розвиненими. У такому порядку проходило 

старіння, і в подальшому відмирання листків. 

Листки цикорію коренеплідного добре розвинутих рослин при однакових 

умовах вирощування добре обводнені, їх тканини містять значний відсоток  води 

і це є однією з причин затримки старіння і відмирання листків. Проте більш 

обезводнені рослини містять менше хлорофілу, що підтверджується даними 

вирощуванням рослин при різній вологості ґрунту (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15    

Вміст хлорофілу (а + в) в листках цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99, вирощеного при різній вологості ґрунту ранньовесняного 

строку сівби, мг/г (1-4.04, вегетаційний дослід) (середнє за 2012-2016 рр.)  

 

Повна 

вологоємкість 

ґрунту, % 

Дата відбору зразків 

15.07 1.08 15.08 1.09 20.09 

С
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о
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90 0,179 1,431 0,183 1,461 0,234 1,795 0,222 1,594 0,232 1,603 

80 0,216 1,413 0,204 1,343 0,265 1,685 0,272 1,619 0,260 1,588 

60 0,225 1,391 0,211 1,306 0,251 1,584 0,258 1,596 0,253 1,496 

40 0,273 1,431 0,146 0,761 0,310 1,163 0,211 1,466 0,219 1,296 
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У рослин цикорію коренеплідного, які вирощувались при 90% вологості 

ґрунту від повної вологоємкості, вміст хлорофілу в сирій масі менший і 

коливався від 0,179 до 0,234 мг/г, а в сухій від 1,431 до 1,795 мг/г в порівнянні з 

рослинами інших варіантів. Менший вміст хлорофілу як в сухій, так і в сирій масі 

рослин, був при 40% вологості ґрунту, за виключенням відбору зразків 15.07. У 

цей період випадали дощі, які сприяли оптимальним умовам для нагромадження 

хлорофілу. Найбільша кількість хлорофілу містилась в сирій масі при 80% 

вологості ґрунту як від підзимової сівби, так і ранньовесняної. У цьому випадку 

був отриманий і найбільш високий врожай порівняно з іншими варіантами. У 

зв’язку з цим, більш сприятливі умови для росту і розвитку рослин забезпечували 

краще формування хлорофілу і загальне підвищення продуктивності рослин. 

Хлорофіл у різні періоди розвитку рослин цикорію відрізняється своєю 

складовою та діяльністю, та характеризується асиміляційним числом, тобто 

кількісті поглиненого вуглекислого газу до кількості хлорофілу в листках. 

Результати визначення добової асиміляції СО2 в одиницю часу, мг 

хлорофілу наведено в таблиці 3.16. 

Таблиці 3.16 

Асиміляційне число у різних груп за інтенсивністю розвитку 

 рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 від 

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

Ступінь 

розвитку 

рослини 

Хлорофіл 

(а+в) 

  у рослини, 

мг 

Приріст 

маси 

 за 10 год. в мг 

Асимільовано 

СО2, мг 

Асиміляційне 

число 

Добрий 51,49 2230 3271 63,52 

Задовільний 39,48 1650 2420 61,29 

Незадовільний 27,66 1130 1657 59,91 

 

Нашими дослідженнями встановлено, що за вегетаційний період 

середньодобове асиміляційне число у добре розвинутих рослин було вищим, 



145 
 

 

порівняно із задовільно і незадовільно розвинутими рослинами. Воно корелює з 

обводненням тканин листків. Така ж закономірність спостерігалася і у рослин, 

вирощених при різній вологості ґрунту. Рослини при кращій вологості ґрунту 

містили в тканинах більш високий відсоток води, в них було і вище асиміляційне 

число, а тому діяльність хлорофілу вища, ніж у рослин, які менше забезпечені 

вологою. 

У наших польових дослідженнях часто спостерігалося зниження врожаю 

на бідних ґрунтах та при високій їх вологості, особливо це спостерігалось на 

перезволоженому ґрунті. Тому у добре розвинутих рослин асиміляційне число 

складало 63,52, тоді як у незадовільно розвинених тільки 59,91. Таким чином, 

тканини листків, які сильно насичені водою, відрізняються більш активною 

поверхнею поглинання. Протоплазма клітин в даному випадку була більш 

рухома через кращу обезводненість. У таких умовах доступ вуглекислого газу до 

кожної листової пластинки, та кожного хлорофілового зерна легший, в порівняні 

із клітинами з більшою щільністю і менш обводненою протоплазмою. Цим і 

обумовлюється більш висока асиміляційна здатність хлорофілу в добре 

розвинутих та інтенсивно ростучих рослинах цикорію коренеплідного. 

Відповідно, продуктивність хлорофілу, на нашу думку, може 

характеризуватися  величиною врожаю сухої маси рослини чи коренеплоду до 

одиниці хлорофілу за визначений період, або за весь вегетаційний період. 

 

3.5 Особливості формування врожайності цикорію коренеплідного 

залежно від строків сівби та глибини загортання насіння 

 

На формування врожайності коренеплодів цикорію в першу чергу 

впливають усі елементи технології вирощування: способи обробітку ґрунту, 

забезпечення мікро та макро елементами, строки сівби та глибина загортання 

насіння, використання високоякісного посівного матеріалу, інтегрованої 

системи боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами, своєчасному якісному 

збиранні та зберіганні врожаю [343].  



146 
 

 

На особливості формування врожайності цикорію коренеплідного значною 

мірою впливають метеорологічні умови та досліджувані агротехнічні заходи, які 

визначають модифікаційну мінливість рослини, при цьому знаходяться в прямій 

залежності від фенотипу і ознак сорту, який має домінуюче значення. 

Метою наших досліджень було також вивчення впливу рівня 

агротехнічних заходів та природно-кліматичних умов зони Лісостепу України і 

формування в посівах відповідних умов з урахуванням особливостей сортів, 

здатних забезпечити високий і стабільний врожай коренеплодів цикорію. 

Один із шляхів сучасної інтенсивної технології вирощування цикорію 

коренеплідного є забезпечення механізацією усіх технологічних процесів. 

Впровадження лише окремих елементів прогресивних технологій, як правило, не 

забезпечує суттєвих покращень, тому що висока ефективність від переведення 

на інтенсивну основу може бути досягнута лише при одночасному здійсненні 

всього комплексу заходів [343]. 

Тому, потенційно біологічні особливості рослин цикорію коренеплідного 

повною мірою проявляються лише за сприятливих  природно-кліматичних умов 

регіону вирощування, і удосконалення елементів технології вирощування 

цикорію коренеплідного. 

Про необхідність формування врожаю коренеплодів цикорію в посівах з 

певними морфологічними особливостями для забезпечення високої 

продуктивності рослин у своїх працях вказував О.А. Яценко [380, 382, 383]  та 

ін. Продуктивність рослин цикорію – це складна ознака, яка залежить від 

технологічних процесів формування коренеплоду: строків сівби, способів і норм 

висіву, глибини загортання насіння, забезпечення мікро та макро елементами, та 

інших заходів.  

На основі проведених нами багаторічних досліджень встановлено, що 

строки сівби та глибина загортання насіння значно впливають на процес 

формування продуктивності рослин цикорію. 

Рівень врожайності рослин цикорію коренеплідного в більшості випадків 

залежав від підготовки та якості насіння, а також і зовнішніх факторів 
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середовища. У свою чергу, якість посівного матеріалу зумовлюється 

фенотипічним потенціалом сорту, який є явищем анатомічної і морфологічної 

структури, та набуває певних змін під впливом ендогенних та екзогенних 

факторів у різні періоди життя материнських рослин і є результатом 

модифікаційної мінливості. 

Тому основним завданням при досягненні максимальної урожайності 

цикорію коренеплідного є розуміння найважливіших положень про оптимальні 

агротехнічні та кліматичні умови росту і розвитку рослин, формування 

високоякісного насіннєвого матеріалу. 

Вплив агротехнічних заходів, а саме строку сівби та глибини загортання 

насіння на врожайність коренеплодів цикорію, в працях українських науковців 

висвітлено неповністю. За результатами їх досліджень встановлено, що посіви 

ранніх строків характеризуються більш високою врожайністю. У той же час 

деякі науковці наводять дані, які не підтверджують вищезгадану залежність [17, 

31, 42, 191, 238, 331]. 

Таблиця 3.17 

Вплив підзимових строків сівби та глибини загортання насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 на врожайність, 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 2 3 4 5 6 7 

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 
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Продовження таблиці 3.17 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

 

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. 3.17). 

В середньому за 2012-2016 рр. урожайність коренеплодів цикорію сорту 

Уманський-99 залежала від ранньовесняних строків сівби та глибини загортання 

насіння, при цьому виявлені незначні відмінності між цими варіантами досліду 

(рис. 3.12).  

Серед строків підзимової сівби цикорію коренеплідного за середніми 

показниками урожайності суттєвої різниці нами не встановлено. Проте відмічено 

деяку різницю в урожайності за окремими роками проведення досліджень. Серед 

років досліджень найбільш високоврожайними від підзимової сівби 15-18.10 в 
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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 

в 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 підвищеної температури 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.  

 

Рис. 3.12  Динаміка урожайності цикорію коренеплідного підзимових 

строків сівби залежно від глибини загортання насіння 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

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 коренеплодів, від глибини загортання насіння 

1-1,5 см, виділявся 2016 рік – 37,3 т/га. 
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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. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Частка впливу підзимових строків сівби і глибини 

загортання насіння на врожайність 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 фактору, 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. 

Таблиця 3.18 

Вплив ранньовесняних строків сівби та глибини загортання насіння 

цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 на врожайність, 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 2 3 4 5 6 7 

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 

А (строк сівби); 5,6

В (глибина 
загортання 

насіння); 28,5
Взаємодія факторів 

АВ; 33,5

інші фактори; 32,4
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Продовження таблиці 3.18 

1 2 3 4 5 6 7 

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 27,2 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 

 

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 формувалося (табл. 3.18). 

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.  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 урожайність в середньому 
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становила 28,8 т/га, з дещо нижчими показниками 25,9 т/га від сівби 15-18.05. 

Серед глибини загортання насіння цикорію коренеплідного, впродовж 

п’яти років досліджень, виділялася краща глибина 1-1,5 см і 2-2,5 см при 

ранньовесняних строках сівби. Так, на контрольному варіанті (1-4.04) вона 

становила 33,0 т/га і 31,0 т/га відповідно. Від другого строку сівби (15-18.04) 

показники урожайності в середньому за п’ять років польових досліджень 

становили 32,1 і 30,5 т/га. 

 

Рис.  3.14 Динаміка урожайності цикорію коренеплідного 

ранньовесняних строків сівби залежно від глибини загортання насіння 

(середнє за 2012-2016 рр.) 

За третього строку сівби (1-4.05) і четвертого (15-18.05) урожайність 

коренеплодів за відповідної глибини загортання насіння складала 30,6 і 28,9 т/га 

та 25,9 і 25,2 т/га. Відповідно від підзимових строків сівби показники 

урожайності коренеплодів цикорію відрізнялися від ранньовесняних строків, що 

свідчить про важливість вибору оптимального строку сівби та глибини 

загортання насіння (рис. 3.14). 

Згідно з результатами дисперсійного аналізу урожайних 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% (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15   Частка впливу ранньовесняних строків сівби, глибини 

загортання насіння цикорію коренеплідного на врожайність, % 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 

Строки сівби і глибина загортання насіння, як окремі фактори, по різному 

впливали на урожайність цикорію коренеплідного. Одержані показники 

урожайності від літніх строків сівби підтверджують тенденцію переваги 

підзимових і ранньовесняних строків сівби та оптимальної глибини загортання 

насіння 1-1,5 а в роки з низьким показником вологи ґрунту 2-2,5 см. 

Результати польових досліджень сформованої і отриманої урожайності 

цикорію коренеплідного від літніх строків сівби представлені в таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19 

Вплив літніх строків сівби та глибини загортання насіння цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 на врожайність, 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 2 3 4 5 6 7 

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 

 

А (строк сівби); 8,6

В (глибина 
загортання 

насіння); 13,5

Взаємодія 
факторів АВ; 

20,19

інші фактори; 
57,71
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Продовження таблиці 3.19 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

 

Складні погодно-кліматичні умови, що склалися впродовж літнього 

періоду 2012-2016 років, а саме – мала кількість випадання опадів або повністю 

в деякі місяці їх відсутність та підвищена температура повітря вплинули на 

формування і ріст коренеплодів, що в загальному спричинило зниження 

урожайності цикорію коренеплідного. Так, від сівби в період 1-4.06 в середньому 

за п’ять років польових досліджень урожайність склала 23,7 т/га, що на 6,7 т/га 

нижче порівняно з контрольним варіантом (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 ( рис. 3.16). 
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Рис. 3.16  Динаміка урожайності цикорію коренеплідного літніх 

строків сівби залежно від глибини загортання насіння 

(середнє за 2012-2016 рр.) 

Згідно результатів дисперсійного аналізу і показників урожайності за 

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

загортання насіння (фактор В) – 34,4%, взаємодія двох факторів (АВ) – 23%, 

інших факторів – 30,6% (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17 Частка впливу літніх строків сівби, глибини загортання 

насіння цикорію коренеплідного на врожайність, % 

 (середнє за 2012-2016 рр.) 
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Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що на основі польових 

досліджень, які проводились впродовж  2012-2016 років, встановлено, що в 

умовах Правобережного Лісостепу України для отримання високих стабільних 

врожаїв цикорію коренеплідного сівбу краще проводити під зиму в період 15-

18.10 і 30.10-3.11, з ранньовесняних строків 1- 4.04, 15-18.04 та за сприятливих 

погодно-кліматичних умов року – 1-4.05. Від літніх строків  сівби одержали  

дещо низьку урожайність коренеплодів цикорію. Проте даний строк сівби може 

використовуватися для безвисадкового способу вирощування цикорію на 

насіння. Також встановлено, що важливим фактором для формування врожаю 

цикорію коренеплідного є глибина загортання насіння. Дослідженнями 

встановлено найбільш оптимальну глибину загортання насіння 1-1,5 см та 2-2,5 

см практично для усіх строків сівби, за умови недостатньої вологи ґрунту.   

 

3.6 Оцінка якості коренеплодів цикорію залежно від умов 

вирощування 

 

Одним із основних критеріїв, що характеризують якісний склад 

коренеплодів цикорію, є вміст сухої речовини, загальної кількості цукру, вмісту 

інуліну та білка, на накопичення яких значно впливають метеорологічні умови 

навколишнього середовища впродовж вегетаційного періоду та елементи 

технології вирощування. На формування якісних показників коренеплодів 

цикорію впливає також тривалість росту і розвитку рослин, інтенсивність 

сонячної інсоляції та температурний режим повітря і ґрунту. Якщо рослина 

добре забезпечена світлом, то формує коренеплоди з кращими якісними 

показниками порівняно з рослинами, які попадають в несприятливі погодньо-

кліматичні умови вирощування. Окрім цього, якість коренеплодів залежить від 

строків сівби, глибини загортання насіння та інших елементів технології 

вирощування у тісній взаємодії з ґрунтовими і кліматичними умовами регіону.  

Нагромадження якісних показників в рослинах цикорію коренеплідного 

проходить по мірі їх розвитку, а також метеорологічних умов, стану ґрунту, 
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застосування агротехнічних заходів. Результатами наших досліджень 

встановлено, що між метеорологічними умовами та періоду вегетації в фазах 

змикання і розмикання листків у міжряддях, коли на рослинах формувалося 

більше 14 листків, за  вмістом показників якості встановлена пряма залежність. 

Зміна якості в коренеплодах залежала від тривалості вегетаційного періоду, 

особливо при настанні технічної стиглості, коли листки набували жовтого 

відтінку, втрачали еластичність, ставали крихкими і відмирали. 

Встановлено, що зміна якісного складу в коренеплодах цикорію більшою 

мірою залежала від погодно-кліматичних умов і періоду вегетації. Вміст 

основних показників якості в коренеплодах сорту Уманський-99 визначали у 

фазі технічної стиглості при ранньовесняному строку сівби 1- 4.04 (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Динаміка хімічного складу коренеплодів цикорію 

 при ранньовесняному строку сівби (1-4.04), % 

Склад поживних 

речовин 

Рік досліджень Середнє 

значення 2012 2013 2014 2015 2016 

Вода 75,2 74,2 78,4 73,1 75,8 75,3 

Білок 1,12 1,15 1,01 1,05 1,18 1,10 

Жири 0,2 0,17 0,21 0,19 0,16 0,18 

Цукри 5,5 5,6 5,52 5,81 5,63 5,61 

Інулін  16,8 17,3 18,4 16,9 17,3 17,64 

Клітковина 1,55 1,62 1,74 1,78 1,52 1,64 

 

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%. 
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Для вирощування цикорію коренеплідного як промислової продукції, 

хімічний склад коренеплодів має велике значення. Тому було поставлене 

завдання більш детально вивчити хіміко-технологічну характеристику цикорію і 

прослідкувати можливість зміни його складі залежно від вимог харчової та 

медичної галузі. В харчовій промисловості цикорій коренеплідний 

використовується як кавово-сурогатна рослина. Проте в Україні впродовж 2015-

18 років було поставлено завдання щодо переробки його на цукор і особливо на 

технічний спирт. Таким чином, було визначено різні способи переробки 

коренеплодів цикорію, зважаючи на його хімічний склад і урожайність. 

Відповідно, харчова і медична промисловість висувають вимоги до 

підвищеного вмісту в коренеплодах інуліну, як основного поживно-смакового 

субстрату кави, підвищеного вмісту глюкозиду, який міститься в цикорній каві, 

і пониженого вмісту білків, які погіршують якість напою і дають непрозору 

суміш. Цукрова промисловість зацікавлена у високому вмісті в коренеплодах 

інуліну та інших розчинних вуглеводів, які легко переходять в цукор, і в меншій 

кількості їх цікавить вміст глюкозиду, що придає напоям гіркуватий смак. 

Спиртова промисловість зацікавлена  в сировині з високим вмістом розчинних 

вуглеводів, як основного матеріалу для виготовлення спирту, з високим вмістом 

розчинних білків [24, 32, 34, 66, 75, 81, 128, 178, 181 385]. 

Глюкозид інулін розповсюджений дуже широко в рослинному світі. Деякі 

науковці вважають, що низький відсотковий вміст інуліну в листках цикорію 

служить доказом, що ці речовини з моноцукрів листка в подальшому 

переміщають інулін в коренеплід [76, 181, 264, 309, 390, 427].  

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 

майже не виявлено, проте в черешках він становив 0,87-0,93% і в коренеплодах 

– 10,37-11,32% (табл. 3.21). 



159 
 

 

Таблиця 3.21 

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%. 

Також нами було проведено аналіз з накопичення інуліну та інших речовин 

в період росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

(табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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Продовження таблиці 3.22 

1 2 3 4 5 6 7 

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 в досліді 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 невисоким, але з 

поступовим підвищенням. 

Нами також проведено аналіз зміни хімічного складу коренеплодів і листя 

цикорію в період інтенсивного росту і розвитку рослин сорту Уманський-99 

(табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Динаміка зміни хімічного складу коренеплодів  цикорію 

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

 

Показники 

Коренеплоди Листки 

дата відбору зразків 

15.07 15.08 15.09 15.10 15.07 15.08 15.09 15.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вода 86,00 80,79 79,27 75,04 93,83 89,89 89,06 87,20 

Суха речовина 14,00 19,21 20,73 24,96 6,17 10,02 10,94 12,80 

Загальний цукор 9,50 12,15 13,47 18,89 0,95 1,48 1,68 2,34 

Моноцукри 0,18 0,31 0,62 0,86 0,91 1,22 1,11 1,08 



161 
 

 

Продовження таблиці 3.23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сира зола 10,19 6,64 5,93 5,52 22,0 23,87 22,23 19,09 

Загальний азот 1,13 0,89 0,94 0,90 2,36 2,37 2,04 1,70 

Фосфор 0,73 0,61 0,50 0,44 1,83 0,72 0,72 0,77 

Калій 2,26 3,09 2,57 1,31 3,71 4,21 4,13 2,22 

Кальцій 1,04 0,65 0,55 0,35 2,18 2,14 1,46 1,67 

 

У динаміці змін показників хімічного складу коренеплодів цикорію 

впродовж вегетаційного періоду проходили якісні 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 і у коренеплодах на 15.07 він становив  

9,50% загальної кількості цукрів, а на 15.10 – 18,89%. Аналогічні показники були 

і в листках цикорію на 15.07. Загальна кількість цукру становила лише 0,95%, 

тоді як  на 15.10 – 2,34%. Проте підвищення вуглеводного комплексу, як правило, 

проходило за рахунок інших компонентів хімічного складу рослин. Підвищення 

відсоткового вмісту на останніх етапах росту залежало від того, який процес буде 

переважати – це наростання маси коренеплоду або утворення більшої кількості 

цукру. У першому випадку настає тимчасове падіння відсотка сухої речовини, в 

тому числі і вуглеводного комплексу. У другому випадку процес нагромадження 

цукру буде проходити з підвищенням не тільки в абсолютних цифрах, але й у 

відсотковому вмісті. При цьому збирання цикорію коренеплідного доцільно 

проводити в більш пізніші строки, що давало можливість повного використання 

фізіологічних функцій діяльності рослин для нагромадження максимального 

врожаю сирої маси коренеплодів і сухої речовини. 

 

3.7 Зберігання коренеплодів цикорію залежно від умов вирощування 

 Сучасні, нові енергозберігаючі технології вирощування цикорію 

коренеплідного мають сприяти формування якісних коренеплодів для 

подальшого їх зберігання. В літературних джерелах зазначено що коренеплоди 
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від літніх строків сівби не повністю сформовані і погано зберігаються та 

знижують свої якісні показники. Важливим фактором для зберігання 

коренеплодів цикорію є строки збирання врожаю. Вони в більшості настають  

коли середньодобова температура повітря не перевищує 8-10оС, проте необхідно 

запобігти їх пошкодженню першими заморозками [60, 163, 204, 251, 253, 355]. 

У період зберігання в коренеплодах цикорію проходять складні 

фізіологічні процеси: біохімічні зміни речовин, дихання, випаровування та інші. 

Важливим показником при зберіганні коренеплодів в осінньо-зимовий, 

ранньовесняний періоди є підтримання оптимальних показників температури і 

вологості. Для зберігання коренеплодів цикорію рекомендується підтримувати 

температуру не нижче 1-2оС. При зберіганні важливо домогтися мінімальних 

втрат від захворювань і втрати маси коренеплодів від процесу дихання і 

випаровування вологи – природне зменшення маси. Для цього переробна галузь 

використовує різні способи зберігання коренеплодів. Переробними 

підприємствами застосовується найпростіший спосіб зберігання в польових 

умовах. При цьому коренеплоди в кагатах будуть зберігатися на рівні 12-14% 

кисню, майже 5% – вуглекислого газу з відносною вологістю повітря 90-95%. 

При порушенні  цих показників в першу чергу спостерігаються, втрати маси і 

цукристості коренеплодів, а також вмісту інуліну та інших якісних показників 

[36, 37, 110, 132, 133, 170, 231, 325]. 

При зберіганні коренеплодів у сховищах активність дихання зростає майже 

пропорційно температурі від 0 до 30оС. При такій температурі різко знижується 

вміст цукрів, розвивається кагатна гниль та інші хвороби. Ефективним способом 

зберігання у сховищах є застосування природної вентиляції, або зберігання в 

контейнерах або в поліетиленових мішках з вентиляцією [57, 110, 144, 230, 411].   

Перед нами стояло завдання вивчити і проаналізувати різні способи 

зберігання коренеплодів цикорію залежно від строків сівби в польових кагатах з 

прошарком піску, в контейнерах насипом, в поліетиленових мішках та 

зберігання в холодильній камері з штучним охолодженням. 

Особливу увагу перед закладкою коренеплодів цикорію на зберігання було 
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приділено строкам збирання, які потрібно встановлювати до настання 

приморозків, щоб запобігти підмерзанню. Під час збирання і закладання 

коренеплодів на зберігання запобігали їх підв’ялюванню. При обрізанні листя   

на коренеплодах залишали черешки 0,5-1 см і провести їх сортування за 

типовістю форм і розмірів, видаляли дрібні, перерослі, деформовані, уражені 

хворобами, пошкоджені і нетипові для даного сорту коренеплоди. 

Відібрані нами коренеплоди цикорію до настання холодів зберігали у 

тимчасових кагатах, які вкривали соломою 15-20 см, а потім шаром 10-15 см 

ґрунту. На довготривале зберігання коренеплоди закладали в овочесховище, 

траншеї, бурти, перешаровували вологим піском та ґрунтом, коли температура 

знижувалася до 4-5оС. Спочатку коренеплоди у траншеї вкривали шаром соломи 

15-20 см, а зверху шаром ґрунту 15-20 см, а при зниженні температури повітря 

до 0-1оС захисний шар збільшували до 50-60 см. Упродовж зимового періоду 

зберігання, проводили спостереження за температурою повітря в траншеях і 

буртах, яка не перевищувала 1-3оС [74]. 

Результатами польових досліджень встановлено, що різні строки сівби і 

збирання цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 впливали на якість їх 

зберігання (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Втрати якісних показників коренеплодів цикорію від строків сівби 

 і способів зберігання, % (середнє за 2012-2016 рр.) 

Способи 

зберігання  

Зберіглось 

коренеплодів 

Втрати коренеплодів за період зберігання 

всього 

уражені коренеплоди 

білою 

гниллю 

сірою 

гниллю 

підв’ялене, 

проросле 

1 2 3 4 5 6 

Коренеплоди підзимових строків сівби 

У тимчасових (без перешарування піском) (контроль): 

траншеях 74,3 25,7 4,2 6,4 15,1 

буртах 71,6 28,4 3,5 8,7 16,2 
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Продовження таблиці 3.24 

1 2 3 4 5 6 

(перешарування піском) 

траншеях 85,4 14,6 2,6 2,7 9,3 

буртах 81,9 18,1 1,6 3,1 13,4 

Овочесховищі: 

контейнерах 82,3 17,7 1,7 4,1 11,9 

поліетиленових 

мішках 
89,8 10,7 2,4 2,9 5,3 

Холодильній камері: 

поліетиленових 

мішках 
97,3 2,7 0,2 0,8 1,7 

Коренеплоди ранньовесняних строків сівби 

У тимчасових (без перешарування піском) (контроль): 

траншея 78,6 21,4 2,4 4,3 14,7 

буртах 79,3 20,7 3,1 3,8 13,8 

(перешарування піском) 

траншея 86,4 13,6 1,5 2,8 9,3 

буртах 84,8 15,2 1,7 2,5 11,0 

Овочесховищі: 

контейнерах 85,2 14,8 2,7 3,2 8,9 

поліетиленових 

мішках 
89,9 10,1 1,0 2,7 6,4 

Холодильній камері: 

поліетиленових 

мішках 
98,1 1,9 0,5 0,5 0,9 

 

У середньому за роки досліджень, незалежно від зібраного врожаю 

коренеплодів цикорію, кращі показники його зберігання встановлено в 

холодильних камерах і 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 
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але 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%. 

Разом із тим, за способами і режимами зберігання велике значення має 

маса і розмір коренеплодів. Найкраще зберігалися середні за розміром 

коренеплоди (5,3-7,4 см у верхній частині), у своєму складі великі коренеплоди 

містять менше сухої речовини, що погіршує їх зберігання. Вони більше 

уражувались хворобами, тоді як дрібні нагромаджували меншу кількість цукрів 

і сухої речовини, що теж негативно позначалося на їх зберіганні. 

У період зберігання маса коренеплодів зменшується через втрати вологи 

та випаровування в процесі дихання і втрат поживних речовин. Тому перед нами 

було поставлене завдання вивчити і визначити втрати маси коренеплодів в період 

зберігання. Для цього ми відбирали по десять коренеплодів з врожаю різних 

строків сівби,  разом по варіантах досліду зважували і ставили залежно від 

способу і періоду збирання на зберігання. Відповідно через 55-65, 105-115 і 155-

165 діб проводили облік маси та спостереження за якістю зберігання 

коренеплодів   сорту Уманський-99 (табл. 3.25). 

 Результатами дослідження встановлено, що способи і період зберігання 

коренеплодів цикорію впливають на зміну і втрату маси. Найбільші втрати маси 

відмічено від коренеплодів врожаю підзимових строків сівби в тимчасових без 
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перешарування піском буртах і на 55-65 добу зберігання втрати складали 5,8 г,  

105-115 добу – 8,20 г і на 155-165 добу – 13,1 г. Дещо менші втрати були при 

перешаруванні коренеплодів піском в траншеї, де ці показники становили 4,2 г 

на 55-65 добу, що на 1,3 г менше контрольного варіанта. Аналогічні показники 

були і при способі зберігання коренеплодів в буртах. 

Таблиця 3.25 

Втрати маси коренеплодів цикорію залежно від періоду 

 та умов зберігання, г (середнє за 2012-2016 рр.) 

Спосіб зберігання 
Період зберігання, діб 

Загальні 

втрати за 

весь період  55-65 105-115 155-165 

Коренеплоди підзимових строків сівби 

У тимчасових  (без перешарування піском) (контроль): 

траншеях 5,5 7,9 12,3 25,7 

буртах 5,8 8,2 13,1 27,1 

(перешарування піском) 

траншеях 4,2 6,8 10,7 21,7 

буртах 5,7 7,4 11,2 24,3 

Овочесховищі: 

контейнерах 7,2 8,1 12,0 27,3 

поліетиленових мішках 2,7 3,5 6,1 12,3 

Холодильній камері: 

поліетиленових мішках 1,9 2,6 5,2 9,7 

Коренеплоди ранньовесняних строків сівби 

У тимчасових (без перешарування піском) (контроль): 

траншеях 5,6 8,1 13,5 27,2 

буртах 6,0 8,5 13,8 28,3 

(перешарування піском) 

траншеях 4,4 7,3 11,6 23,3 

буртах 5,9 7,5 12,0 25,4 

Овочесховищі: 

контейнерах 7,8 8,4 12,5 28,7 

поліетиленових мішках 3,0 3,3 7,3 13,6 

Холодильній камері: 

поліетиленових мішках 2,3 2,4 5,4  

 

Нами також відмічено, що  значні втрати маси коренеплодів (7,2 г) були в 
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овочесховищі у контейнерах на період зберігання 55-65 діб, за 105-115 діб – 8,1 

г і за 155-165 діб – 12,0 г, де загальні втрати складали 27,3 г. Краще зберігалися 

коренеплоди в овочесховищі в поліетиленових (плівкових) мішках. На 55-65-у 

добу зберігання втрати маси коренеплодів складали лише 1,9 г, в період 

зберігання 105-115 діб – 2,6 г і 155-165 діб – 5,2 г, загальні втрати за весь період 

становили лише 9,7 г. 

Аналогічна закономірність втрати маси коренеплодів спостерігається і від 

збирання врожаю ранньовесняних строків сівби. Найбільші втрати (28,3 г) були 

в буртах без перешарування піском, траншеях – 27,2 г та овочесховищах в 

контейнерах – 28,7 г від загальних витрат за весь період зберігання. Отже, можна 

зробити висновок, що краще та з меншими втратами зберігаються коренеплоди 

цикорію в буртах і траншеях, які перешаровані піском, більш ефективно – в 

овочесховищі в поліетиленових мішках, а також в холодильній камері. 

У період зберігання в коренеплодах проходять складні хімічні та 

ферментативні процеси і в цілому відбуваються зміни вмісту речовин та 

відновлювальних цукрів а за тривалого зберігання спостерігається різка зміна 

біохімічного складу. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що в період зберігання 

коренеплодів цикорію сорту Уманський-99 в них проходять значні зміни вмісту 

сухої речовини, цукрів, інуліну (табл. 3.26). 

 Одним із головних чинників високої продуктивності коренеплодів 

цикорію є його якісні показники, важливим із них є вміст сухої речовини. Період 

зберігання впливає на зміну цього показника незалежно від способу зберігання 

та врожаю отриманого від різних строків сівби. Якщо проаналізувати зміну 

вмісту сухої речовини від врожаю коренеплодів підзимових строків сівби в 

тимчасових траншеях і буртах (без перешаровування піском), то на період 

збирання коренеплодів він становив 24,7 та 23,8%, тоді як на період 155-165 діб  

– 21,5 та 20,3%, що 3,2 і 3,5% нижче. Зменшення вмісту сухої речовини в 

коренеплодах спостерігалося і в інших варіантах досліду.  
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Таблиця 3.26 

Вплив способу зберігання коренеплодів на зміну якісних показників 

цикорію за різних строків сівби, %  (середнє за 2012-2016 рр.) 

Спосіб 

зберігання 

Період зберігання, діб  

перед 

закладанням 

на зберігання 

55-65 105-115 155-165 
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Коренеплоди підзимових строків сівби 

У тимчасових  (без перешарування піском) (контроль): 

траншеях 24,7 17,6 18,9 23,9 15,4 18,0 22,3 14,4 18,1 21,5 13,3 18,1 

буртах 23,8 16,3 17,8 23,7 14,3 17,6 21,7 13,8 17,5 20,3 12,8 17,0 

(перешарування піском) 

траншеях 25,3 18,3 17,5 23,5 16,7 17,4 24,3 15,3 17,0 21,8 14,3 16,9 

буртах 24,7 17,3 18,1 24,3 14,3 18,0 23,1 13,3 18,1 22,3 12,5 18,0 

Овочесховищах 

контейнерах 24,9 16,3 19,0 23,0 12,8 18,9 23,0 11,6 18,6 21,7 11,7 18,4 

поліетилено

-вих мішках 
24,7 18,0 19,1 24,1 15,0 18,8 22,6 14,8 18,5 20,9 14,3 18,2 

Холодильних камерах 

поліетилено

-вих мішках 
25,0 17,9 18,9 24,6 15,3 17,6 23,5 14,5 17,0 22,9 13,5 17,0 

Коренеплоди ранньовесняних строків сівби 

У тимчасових: (без перешарування піском) (контроль) 

траншеях 23,83 16,3 18,1 22,8 12,3 18,5 20,1 11,8 18,6 21,7 12,8 18,0 

буртах 24,01 17,0 19,0 23,4 15,6 19,0 21,6 14,3 18,8 22,3 13,0 18,5 

(перешарування піском) 

траншеях 24,96 15,0 18,2 23,7 13,3 18,8 21,7 12,7 18,0 20,6 11,9 17,6 

буртах 25,08 16,3 19,0 24,2 14,1 18,3 22,3 13,5 17,9 20,0 12,0 17,4 
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Продовження таблиці 3.26 

Овочесховищах 

контейнерах 24,66 17,0 18,5 23,0 15,6 17,9 23,6 14,5 17,8 21,3 13,8 12,4 

поліетилено-

вих мішках 
25,01 18,0 19,0 23,9 14,2 18,8 21,7 13,8 18,1 22,6 14,0 13,0 

Холодильних камерах 

поліетилено-

вих мішках 
25,34 18,3 19,0 24,8 14,8 18,9 23,1 13,9 18,5 23,2 14,8 13,2 

 

За вмістом цукрів впродовж всього періоду зберігання, спостерігалося 

зниження показників незалежно від способу зберігання і зібраного врожаю при 

різних строках сівби. На початку збереження коренеплодів цикорію, вміст цукрів 

від врожаю підзимових строків сівби перед закладанням на зберігання коливався 

від 16,3 до 18,3%. За період зберігання він понижувався до 11,7 та 14,3%. 

Аналогічні показники зміни місту цукрів були і в коренеплодах від врожаю 

ранньовесняних строків сівби. Так, в період збирання врожаю показники вмісту 

цукрів за різних способів зберігання були від 16,3 до 18,3%. За період 

довгострокового зберігання вони понизились і складали 11,9 до 14,8%. 

Полісахарид інулін є важливою речовиною, тому основною метою його 

отримання є особливості технології. Нагромадження інуліну в коренеплодах 

цикорію відбувається впродовж всього періоду вегетації і досягає свого 

оптимального вмісту в технічній стиглості. Дослідженнями  встановлено, що 

перед закладанням та зберіганням коренеплодів врожаю від підзимових строків 

сівби, середній вміст інуліну становив від 17,5 до 19,1%. Упродовж всього 

періоду зберігання втрати інуліну в коренеплодах цикорію були малими та 

складали від 0,5 до 0,9%. Аналогічні показники вмісту інуліну були в 

коренеплодах від врожаю ранньовесняних строків сівби. Також слід відмітити, 

що з підвищенням сухої речовини в продукції цикорію коренеплідного 

підвищувався  вміст інуліну. 

Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що вміст поживних 

речовин і моноцукрів у коренеплодах цикорію в період тривалого зберігання 
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залежить від агротехнічних заходів, погодно-кліматичних умов, строків сівби та 

інших факторів. Важливо те що у період зберігання коренеплодів цикорію, вміст 

інуліну практично не зменшувався. 

 

Висновки до розділу 3 

 

На підставі проведених польових досліджень та лабораторного аналізу 

отриманих даних можна зробити такі висновки: 

1. Рослини цикорію коренеплідного розвивалися інтенсивніше за сівби  

крупним насінням в порівнянні з дрібним. Коли в насінні недостатній запас 

поживних речовин, то від несприятливих умов сходи з’являлися недружні, 

погано реагували на сонячне світло і проростки гинули. У випадку слабко 

розвинутого проростка на поверхні ґрунту він погано розвивається, відстає в 

рості і характеризується низькою врожайністю. Чим довший період проростання, 

тим більше витрачалося енергії і виникала велика вірогідність втрат рослин від 

хвороб і шкідників та бур’янів.  

2. Кращим строками сівби для отримання дружніх сходів цикорію була 

підзимова та ранньовесняна сівба, при яких формувалася високоякісна 

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

насіння мало більш високу енергію проростання, а від літніх строків сівби 

хороші сходи  отримували при сприятливих погодно-кліматичних умовах, 

особливо важливу роль в цей період відігравала волога ґрунту. 

2. 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. 

3. Вивчення динаміки росту листків показало, що цикорій коренеплідний, 
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як дворічна рослина, впродовж усього вегетативного періоду першого року, 

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.  

4. Для отримання високих і стабільних врожаїв цикорію коренеплідного 

його необхідно висівати під зиму у строк 15-18.11 (з урахуванням 

температурного режиму). З ранньовесняних строків 1-4.04, 15-18.04 та за 

сприятливих погодно-кліматичних умов – 1-4.05. Від літніх строків  сівби 

одержували дещо  низьку урожайність коренеплодів цикорію. Проте, дані строки 

сівби можуть використовуватися для безвисадкового способу вирощування 

насіння. Також важливим фактором для формування врожаю цикорію 

коренеплідного була глибина загортання насіння. Дослідженнями встановлено 

найбільш кращу глибину загортання насіння 1-1,5 та 2-2,5 см, яка є практично 

для усіх строків сівби.   

5. У динаміці змін показників хімічного складу коренеплодів і в цілому 

рослини цикорію, впродовж вегетації, проходять зміни показників якості. 

Початок жовтня характеризувався різким підвищенням вмісту сухої речовини в 

коренеплодах і на 15.10 становив 24,96%. Також відмічалося підвищення 

вуглеводного комплексу. У коренеплодах він складав 9,50% загальної кількості 

цукрів і на 15.10 – 18,89%. Аналогічні показники були і в листках цикорію 15.07 

де загальна кількість цукру становила лише 0,95%, тоді як  на 15.10 – 2,34%. 

Проте підвищення вуглеводного комплексу, як правило, проходило за рахунок 
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інших компонентів хімічного складу рослин. Збільшення відсоткового вмісту 

цукрів на останніх етапах росту залежав від того, який процес буде переважати 

– наявність сонячної погоди та вологи. У першому випадку наступало тимчасове 

падіння відсотка сухої речовини, в тому числі і вуглеводного комплексу, за 

рахунок несприятливих погодно-кліматичних умов - випадання надмірного 

дощу або пониження температурного режиму. У другому випадку процес 

нагромадження цукрів проходив з підвищенням не тільки в абсолютних цифрах, 

але і у відсотковому вмісті. У цьому випадку, збирання цикорію коренеплідного 

доцільно проводити в більш пізніші строки, що може гарантувати повне 

використання рослин для формування максимального врожаю сирої маси 

коренеплодів. 

Нагромадження інуліну в коренеплодах відбувалося впродовж всього 

періоду вегетації і досягало свого оптимального вмісту при настанні технічної 

стиглості. Перед закладанням на зберігання коренеплодів цикорію 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. 

6.  Таким чином, вміст моноцукрів у коренеплодах цикорію в період 

тривалого зберігання залежали від агротехнічних заходів, погодно-кліматичних 

умов, та умови зберігання. Дослідженнями також встановлено, що в період 

оптимального і якісного зберігання коренеплодів цикорію, показник вмісту 

інуліну практично не змінювався. 

 

Основні результати досліджень опубліковані у наукових працях [18, 172, 

317, 319, 324, 325, 327, 332, 334, 336]. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА І УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 З КОМБІНОВАНОЮ ШИРИНОЮ МІЖРЯДЬ 

 

4.1 Продуктивність цикорію коренеплідного залежно від способу 

вирощування  

 

Продуктивність рослин цикорію коренеплідного визначається насамперед 

їх фотосинтетичною діяльністю, яка створює до 90-95% сухої біомаси урожаю. 

Відповідно теорії фотосинтетичної продуктивності рослин, урожайність 

розглядається як комплексне явище і є результатом продуктивності не стільки 

окремих рослин, скільки їх сукупністю. Тому важливою умовою підвищення 

урожайності культури є створення такої структури посіву, при якій форма площі 

живлення і просторове розміщення рослин відносно центру її симетрії 

забезпечували б найбільш повне поглинання і використання рослинами 

поступаючої фотосинтетичної активної радіації (ФАР) з максимальним ККД 

фотосинтезу [18, 107]. 

У процесі розробки концепції створення високопродуктивних агроценозів 

(посівів) цикорію коренеплідного ми виходили з наступних положень: 

– неможливості забезпечення при існуючій технології вирощування 

цикорію коренеплідного зі звичайною 45 см шириною міжрядь і малими 

нормами висіву насіння, оптимальних параметрів густоти рослин з рівномірним 

їх розміщенням. Це значною мірою пояснюється якістю насіння і рівнем його 

польової схожості, залежно від ґрунтово-кліматичних умов регіону яка 

змінюється у широких межах; 

– особливості цикорію коренеплідного, позитивно реагуючого на 

найбільш раціональну конфігурацію площі живлення (що наближається до 

квадрата, в ідеалі до кола) з розміщенням рослин на оптимальних інтервалах (20-

30 см) в безпосередній близькості від центру симетрії площі живлення; 
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– неминучість продовження вегетаційного періоду цикорію 

коренеплідного, тривалість якого в різних зонах України становить 130-150 днів 

(не менше 120) при оптимумі 180 днів, що зумовлюється температурою (10оС і 

більше) та опадами (за вегетацію не менше 200-250 мм); 

– тривалість періоду формування оптимальної площі листкового апарату 

рослин (65-80 днів) і необхідності його істотного скорочення в початковий 

період вегетації, коли найбільш активна інсоляція сонячної енергії, тому що 

недостатньо розвинена і остаточно сформована листкова поверхня у 

фотосинтетичному відношенні в цей період не повністю використовується 

рослинами в синтезі органічних речовин; 

–  меншою конкурентоздатністю цикорію коренеплідного порівняно з 

бур’янами за використання оптимальних умов середовища, росту і розвитку 

рослин [279]. 

Проте така можливість підвищення продуктивності посівів цикорію 

коренеплідного за рахунок оптимізації густоти насадження рослин і 

рівномірності розміщення їх на площі далека від їх застосування. Крім того, в 

цьому напрямку існує недостатність наукової інформації про реакцію сучасних 

сортів цикорію на змінювання геометричної структури агроценозів як за 

довжиною рядків, так і за шириною міжрядь [107]. 

У зв’язку з цим нами було проведено два досліди з вивчення геометричної 

структури площі живлення рослин і оптичних властивостей посівів цикорію як 

основних факторів їх фотосинтетичної продуктивності.  

З метою створення різниці в світловому режимі рослин при інших рівних 

умовах в схеми дослідів було включено варіанти з однаковою площею живлення, 

але з різною її геометричною формою, яку умовно класифікували за такими 

ознаками – площа живлення прямокутна з розміщенням однієї, двох і трьох 

рослин з місцем положення їх в безпосередній близькості від центру симетрії 

площі живлення і площа живлення ромбічна з розміщенням однієї рослини в 

центрі навпроти вільних від рослин проміжків в суміжних рядках та площа 

квадратна з розміщенням рослин в щільних посівах на суміжних рядках [292]. 
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 Вирощування інших просапних культур за такими способами розміщення 

проводили в Україні в попередні роки на різних фонах мінерального живлення. 

За рівних площах живлення для однієї рослини (1012,5 см2), але при різних 

способах розміщення їх в рядку відносно центру її симетрії різко змінюється 

освітленість асиміляційного апарату. З погіршенням умов освітленості 

(квадратно-гніздове зближене розміщення) спостерігався посилений ріст 

надземної маси і сповільнений ріст коренеплоду, відбувається підвищення 

показника відношення листків до маси коренеплоду [107, 279]. 

Дана закономірність ще більшою мірою виявилася в дослідах при 

підвищених дозах добрив. Відношення загальної маси листя до маси листкових 

пластинок наприкінці вегетації при квадратно-гніздовому розміщенні на 

підвищеному фоні живлення складало 70-75%, а при ромбічному – лише 55-60% 

або в 1,3 рази менше. 

Дослідження різниці у світловому режимі, створеному різними способами 

розміщення рослин в рядках, показали, що даний фактор істотного впливу на 

розміри фотосинтетичного апарату не спричиняє (𝛹 = 4,0; 3,7; 3,9) і тільки при 

збільшенні кількості рослин в гнізді до трьох, спостерігалося незначне 

зменшення площі листкової поверхні (𝛹 = 3,6). Погіршення умов освітленості 

негативно позначалося на фотосинтетичній діяльності цикорію коренеплідного. 

Найбільш високими показниками чистої продуктивності фотосинтезу 

відрізнялися варіанти з розміщенням рослин на площі (прямокутне 45 × 22,5 см 

і ромбічне 22,5 × 45 см) [203]. 

Позитивний вплив на урожайність коренеплодів цикорію та вміст у них 

полісахариду інуліну  мало рівномірне розміщення рослин з інтервалом 20-25 см 

вздовж рядка, при цьому проводили ранньовесняне загортання насіння лише на 

глибину 1-1,5 см (табл. 4.1).  

Таким чином, геометрична структура площі живлення з розміщенням 

рослин є важливою умовою для забезпечення високої продуктивності 

коренеплодів з підвищеним вмістом інуліну і високими технологічними 

якостями при сталій густоті 100 тис./га рослин. 
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Таблиця 4.1 

Вплив форми площі живлення на продуктивність цикорію 

коренеплідного та вихід інуліну (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показники 

 

Форма площі живлення, см (фактор А) 

прямокутна ромбічна 

45х22,5 45х(27+18)  45х(40+27) 22,5х45 

Сорт насіння (фактор В) 
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Урожайність 

коренеплодів, т/га 
28,2 28,7 27,4 27,8 26,5 26,8 28,5 28,9 

Вміст інуліну, % 18,3 18,4 18,0 18,2 17,7 18,0 18,4 18,5 

Збір інуліну, т/га 5,1 5,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,2 5,3 

Примітка: 45 – ширина міжрядь, см; 22,5 – інтервал між рослинами в рядках, см; 

27 і 40 – інтервал між букетами у рядках, см; 18 і 27 – довжина букету з двома і 

трьома рослинами, см; ЧПФ – чиста продуктивність фотосинтезу. 

Одержані дані свідчать, що при рівних площах живлення для однієї 

рослини (1012 см2), але при різних способах розміщення рослин у рядку значно 

змінювалася освітленість асиміляційного апарата. З погіршенням умов 

освітленості (квадратно-гніздове зближене розміщення) спостерігався 

посилений ріст надземної маси і сповільнений ріст коренеплодів, підвищення 

показника відношення стебла до маси коренеплоду. Також погіршення умов 

освітленості негативно позначалося на фотосинтетичній діяльності цикорію 

коренеплідного. Найбільш високими показниками чистої продуктивності 

фотосинтезу відрізнялись варіанти з розміщенням рослин поодинці (прямокутне 

45 × 22,5 см і ромбічне 22,5 × 45 см). 

Отже, однією з умов одержання високої врожайності коренеплодів з 

підвищеним вмістом інуліну і високими технологічними якостями є геометрична 

структура площі живлення рослин. 
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Особливої уваги заслуговувало вивчення впливу раціонального 

розміщення рослин (при формі площі живлення, близькій до квадрата) на 

продуктивність цикорію коренеплідного. Нами  були проведені спостереження, 

в яких сукупність геометричної структури посівів створювали у вигляді 

квадратної форми площі живлення для однієї рослини –35 × 35 см, 45 × 45 см, 

60 × 60 см і прямокутної – 45 × 22,5 см. Встановлено, що посіви з квадратною 

формою площі живлення 35 × 35 см і густотою рослин 80,6 тис./га забезпечили 

більший збір коренеплодів, що на 1,4 т/га більше, ніж на контролі (45 × 22,5 см 

з густотою рослин 100 тис./га) (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Вплив густоти рослин, величини і форми площі живлення на 

фотосинтетичний потенціал (ФП, тис. м2 діб/га) і чисту продуктивність 

фотосинтезу (ЧПФ, г/м2 листка за добу) (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показник 
Форма площі живлення, см (Фактор А) 

60×60 45×45(к)* 35×35 45×22,5 

Густота рослин, тис./га 30 50 80 100 

Площа живлення, см2 3600 2025 1225 1012,5 

Сорт насіння (Фактор В) 
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Дні обліку ЧПФ, г/м2 добу 

10.07 3,5 3,7 3,7 3,9 3,9 4,2 3,5 3,6 

26.07 7,8 8,1 7,3 7,5 7,1 7,3 5,8 6,0 

28.08 6,7 7,0 5,7 5,9 6,0 6,2 3,7 3,9 

30.09 5,3 5,5 3,8 3,9 3,3 3,4 2,9 3,1 

Дні обліку ФП, тис. м2 /га добу 

10.07 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3 1,5 1,2 1,4 

26.07 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,2 3,5 

28.08 5,8 6,0 6,8 7,1 7,6 7,7 7,4 7,5 

30.09 9,2 9,3 9,8 10,1 10,6 10,8 10,2 10,4 

Примітка: (к)* - контроль   
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Як свідчать дані рис. 4.1 і рис. 4.2, в перший період вегетації внаслідок 

малих розмірів асиміляційної поверхні листкового апарату рослин, частина 

використання ФАР для всіх варіантів незначна, але різниця між варіантами була 

помітна, при чому у варіантах з більшою площею живлення використання ФАР 

цикорієм коренеплідним було меншим, ніж у варіантах з більшою густотою 

рослин. 

 

Рис. 4.1 Вплив густоти насадження рослин (Ср, тис/га), величини і форми 

площі живлення на фотосинтетичний потенціал (ФП, млн.м2/га добу)  

 

 Рис. 4.2 Вплив густоти насадження рослин (Ср, тис/га), величини і форми 

площі живлення на чисту продуктивність фотосинтезу цикорію 

коренеплідного (ЧПФ, г/м2добу)  
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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. 4.3). 

Така ж закономірність спостерігалась і при збільшених дозах добрив для 

сортів Уманський-97, Уманський-99.  

Таблиця 4.3 

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) 
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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. 

Отримані дані свідчать про те, що відносно високу урожайність 
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коренеплодів отримали як в розріджених, так і в загущених посівах. Проте в 

першому випадку урожайність формувалася за рахунок більшої маси окремих 

коренеплодів, а в другому – при більшій їх кількості на площі. 

Так, при густоті рослин 60 і 120 тис./га (табл. 4.4) урожайність 

коренеплодів становила 30,0 т/га, середня маса коренеплоду відповідно – 500 і 

250 г; вміст інуліну – 17,3 до 19,0%; вихід інуліну – 5,19 і 5,7 т/га. При цьому в 

розрідженому посіві в загальній масі урожаю коренеплоди масою більше 500 г 

складали майже 55%, а в загущеному – 13%. При цьому використовували  

дослідний сорт Уманський-99. 

Таблиця 4.4 

Взаємозв’язок густоти рослин цикорію коренеплідного сорту 

 Уманський-99 за якісними ознаками (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показник 
Густота рослин, тис./га 

60 80 100 120 

Середня маса коренеплоду, г 500 375 300 250 

Добовий приріст маси коренеплоду, г 4,16 3,12 2,5 2,08 

Вміст інуліну, % 17,3 18,1 18,7 19,0 

Збір інуліну, т/га 5,19 5,43 5,64 5,7 

Кількість розчиненої золи, % 0,362 0,271 0,217 0,181 

Відношення загальної маси коренеплоду, % до маси: 

головки 12,3 9,5 7,1 5,1 

середньої частини 82,7 84,2 87,2 91,6 

хвостової частини 5,0 6,3 5,7 3,3 

 

Дані табл. 4.4 також показали, що під час збирання частина головки 

великих коренеплодів становила 12,3% маси, середня частина коренеплоду – 

82,7%, хвостова – 5,0%. Це свідчить про те, що вміст інуліну в коренеплоді в 

цілому значною мірою визначався питомою масою головки коренеплоду, що має 

низький його вміст. Необхідно також відмітити, що при зрідженій густоті рослин 
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збільшувалася кількість дуплистих коренеплодів, відповідно, якщо у варіанті 

60 тис./га їх було 12,1%, то при 120 тис./га – лише 1,9%. 

Математичні моделі залежності якісних ознак цикорію коренеплідного 

наведено у  таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5 

Математичні моделі залежності якісних ознак цикорію коренеплідного 

 від густоти рослин, Ср тис./га (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показник  Рівняння регресії 

Множинний 

коефіцієнт 

кореляції, г 

Коефіцієнт 

детермінації, 

R2 

Рк, г y = -82,5x + 562,5 0,95 0,96 

mкц, г y = -0,686x + 4,68 0,98 0,96 

С,% y = 1,2458ln(x) + 17,285 0,96 0,99 

Зіп, т/га y = 0,174x + 5,055 0,97 0,94 

Рз, % y = -0,131ln(x) + 0,3618 0,98 0,99 

Примітка  Рк – маса коренеплоду, г; mкц – добовий приріст маси коренеплоду 

за вегетаційний період, г; С – вміст інуліну в коренеплодах, %; Зіп – збір 

полісахариду інуліну з одного гектара, т/га; Рз – розчинена зола, %. 

 

Аналіз даних табл. 4.5 показав, що між якісними ознаками цикорію 

коренеплідного і густотою рослин – агроценозом Ср в межах 60-120 тис./га при 

майже постійній урожайності коренеплодів 30,0 т/га, а саме: масою коренеплоду 

– Рк, г; добовим приростом маси коренеплоду за вегетаційний період – mкц, г; 

існує аналітична залежність, яка визначалася рівнянням лінійної функції виду: 

�̅� = 𝑎 × 𝑏𝑥 ;     (4.1) 

Між вмістом інуліну – С, %; виходом розчиненої золи – Рз, %  – рівнянням 

логарифмічної кривої виду: 

�̅� = 𝑏 × 𝑙𝑜𝑔 𝑥 − 𝑎;     (4.2) 

На основі такого аналізу нами побудовані математичні моделі прояву 

залежності якісних ознак цикорію коренеплідного (рисунки 4.3-4.7). 
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Рис. 4.3 Залежність середньої маси коренеплоду цикорію коренеплідного 

(Рк, г) від густоти рослин Ср, тис./га 

 

Рис. 4.4 Залежність добового приросту маси коренеплоду цикорію 

коренеплідного за вегетаційній період (mкц, г) від густоти рослин Ср, тис./га 
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Рис. 4.5 Залежність вмісту інуліну в коренеплодах цикорію коренеплідного 

(С,%) від густоти рослин Ср, тис./га 

 

 

Рис. 4.6 Залежність збору інуліну в коренеплодах цикорію коренеплідного 

(Зіп, т/га) від густоти рослин Ср, тис./га 
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Рис. 4.7 Залежність виходу кількості розчиненої золи в коренеплодах 

цикорію коренеплідного (Рз, %) від густоти рослин Ср, тис./га 

 

Результатами польових досліджень було встановлено, що якісні ознаки 

цикорію коренеплідного в першу чергу залежали від густоти рослин. 

Встановлені аналітичні залежності між густотою рослин цикорію 

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

основі комплексного методологічного підходу відшукати можливість реалізації 

біологічного потенціалу рослин по відношенню до його продуктивності (поряд з 

поживним режимом, строками сівби та іншими факторами).  

Як свідчать розрахунки, вищого значення продуктивності було досягнуто 

за рахунок оптимізації густоти рослин і рівномірності їх розміщення на площі 

шляхом створення геометричної структури посівів з формою площі живлення, 

яка наближалася до оптимуму (квадрата) з врахуванням технологічної якості 

коренеплодів, що забезпечували максимальний збір первинної сировини  і вихід 

інуліну.  

Отримані нами математичні залежності можуть бути використані як 

вихідні дані для розрахунку і обґрунтування оптимально необхідної площі посіву 

y = -0,131ln(x) + 0,3618
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і можливого її скорочення без зменшення обсягу виробництва інуліну.  

Для реалізації теоретичних передумов з вибору раціональної площі 

живлення рослин з урахуванням інтенсивної технології механізованого 

вирощування цикорію коренеплідного було необхідним проведення двох 

лабораторно-польових і вегетаційних дослідів. 

Показники площі живлення дослідної ділянки цикорію коренеплідного за 

розподілом відстані між коренеплодами, величиною, формою і співвідношенням 

сторін площі живлення, а також за розподілом коренеплодів відносно розмірів і 

маси та їх значимості у формуванні урожаю за вихідних параметрах до збирання 

при густоті рослин 90 тис./га, урожайності коренеплодів 32 т/га і листя 19 т/га 

сорту Уманський-99 наведені в таблицях 4.6 і 4.7. 

Таблиця 4.6 

Показники площі живлення та інтервали між коренеплодами 

 цикорію сорту Уманський-99 перед збиранням (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показник 
Інтервали між коренеплодами, см 

0-15 15-30 30-45 45-60 

Площа живлення, 
см2

%
 

337,5

24,3
 

1012,5

47,6
 

1687,5

20,9
 

2362,5

7,2
 

Форма площі живлення, см×см 7,5×45 22,5×45 37,5×45 52,5×45 

Відношення сторін площі 

живлення, 𝐾 =
𝐿𝑝

𝑀
 

0,17 0,5 0,83 1,17 

Примітка: Lp – відстань між коренеплодами в рядку; 

 M – ширина міжрядь 45 см. 

 

Аналіз даних (табл. 4.6) показав, що площа живлення рослин цикорію 

коренеплідного, яка обумовлювалася структурою посіву при існуючій технології 

вирощування з шириною міжрядь 45 см при густоті рослин майже 90 тис./га 

(близькій до оптимуму) змінюється у великих межах (V = 64,5 %), причому 

кількість рослин з розміщенням на зближених інтервалах в рядку (0-15 см) і 

площею живлення 337,5 см2 досягала 24,3%. Це призводило до зниження ступеня 

освітленості листкового апарату (затінення) суміжних рослин, а також до 
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зниження чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ). Та навпаки, при 

розміщенні рослин з інтервалами 40 см з площею живлення майже 2000 см2, 

ЧПФ підвищувалася. Проте, на таких інтервалах розміщувалося лише 7,2% 

рослин. Збільшення ж площі живлення, як правило, зв’язане зі зменшенням 

густоти рослин, а тому відбувалося зниженням загальної продуктивності 

цикорію коренеплідного на одиниці площі [107].  

Таким чином, оптимальну площу живлення рослин цикорію 

коренеплідного, яка наближається до квадрата, слід формувати структурою 

посіву з урахуванням його біологічних особливостей як за рахунок вибору 

раціональної ширини міжрядь, так і за рахунок рівномірного розміщення рослин 

в рядках з інтервалами не менше 25 і не більше 35 см із співвідношенням сторін 

площі живлення, що відповідає прямокутнику K = 0,8-1,2 [145]. 

Величина і форма площі живлення мають значний вплив на розміри і масу 

коренеплодів а отже, на і формування маси урожаю сорту Уманський-99 (табл. 

4.7). Якщо кількість коренеплодів діаметром 10-20 мм відповідала відсотковому 

значенню 9% від загального їх збору, то їх значимість у формуванні маси урожаю 

складала лише 2,1%, тоді як при 7% коренеплодів діаметром 80-100 мм 

значимість їх маси складала 16,7% урожаю або 9,1 т/га, тобто у вісім разів 

більше, ніж маса коренеплодів фракції 10-20 мм. 

Таблиця 4.7 

Розподіл якісних показників сорту Уманський-99  

залежно від діаметра коренеплоду (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показник 
Діаметр коренеплоду, мм 

10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Кількість коренеплодів, % 19 41 26 11 3 

Значимість у формуванні маси 

урожаю, % 
12,1 15,2 34,5 27,5 10,7 

Маса коренеплоду Рк, г 77,9 164,4 274,2 384,3 575,7 

Відношення маси листя до 

коренеплоду, Рг/Рк 
1,68 1,57 1,14 0,82 0,69 
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Для якісного зрізу листків були коренеплоди малих розмірів (dк = 10-20 

мм), які, як правило, розміщувалися в рядку на малих інтервалах (до 10 см) і 

залягали нижче рівня поверхні ґрунту. Тому, потрапляючи у кагати (бурти) 

коренеплоди з незрізаними або з високим зрізом листків, забруднюють їх 

зеленою масою більше встановленої норми. 

Отже, результати досліджень вказали на те, що як за показниками 

підвищення якості сировини цикорію при збиранні урожаю, так і за підвищенням 

виходу інуліну, даним вимогам відповідали коренеплоди розміром від 40 до 90 

мм, яких залежно від схеми сівби було не менше 85%. 

Недостатня густота рослин (зрідженість посівів) і нерівномірність їх 

розміщення – одна з основних причин недобору урожаю і особливо зниження 

вмісту інуліну та технологічних якостей коренеплодів.  

Крім того, зрідженість посівів поряд з недобором урожайності призводило 

до значного ущільнення ґрунту в рядках (особливо в сухий період) в місцях 

пропусків, що погіршувало збирання урожаю, збільшувало забрудненість 

зібраної маси коренеплодів грудками ґрунту до 20-30%, а отже, і вимушеного 

підвищення енерговитрат на перевезення з поля родючого верхнього шару 

ґрунту. Усе це також змушувало нас застосовувати більш затратний 

перевалочний спосіб збирання, при якому спостерігалися додаткові втрати 

врожайності коренеплодів які сягали до 2,0-3,0 т/га. 

Перехід до інтенсивних технологій вирощування та необхідності нових 

енергозберігаючих технологій вирощування цикорію коренеплідного з 

оптимальними нормами висіву насіння сучасних сортів вимагає забезпечення 

густоти рослин в межах 90-110 тис./га з рівномірним їх розміщенням, що при 

існуючих 45 см міжряддях пов’язано зі значними витратами. При цьому, як нами 

встановлено, збільшення густоти рослин більше 120 тис./га не забезпечувало 

подальшого росту урожайності коренеплодів цикорію і збільшення збору 

інуліну. 

Тому, важливим резервом підвищення продуктивності цикорію 

коренеплідного є створення оптимальної густоти рослин з необхідною формою 
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площі живлення, що наближається до квадрата за рахунок зменшення ширини 

міжрядь і збільшення відстані між рослинами в рядках. 

 

4.2 Теоретичне обґрунтування вибору раціональної схеми розміщення 

рослин цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь 

 

Теоретично і експериментально встановлено, що раціональною формою 

площі живлення кожної окремо взятої рослини є наближення її до квадрата. На 

основі цих передумов і можливості здійснення технологічного догляду за 

посівами і збиранням цикорію коренеплідного нами удосконалена методика 

польових досліджень щодо вибору раціональної схеми розміщення рослин на 

площі при комбінованій ширині міжрядь. 

При міжряддях 0,45 м форма площі живлення рослин у вигляді квадрата 

забезпечується співвідношенням сторін, що дорівнює: 

𝐾 =
𝐿𝑝

𝑀
=

0,45 м

0,45 м
= 1,0 , 

де 𝐿𝑝 – сторона квадрата вздовж рядка, м; 

     𝑀 – ширина міжряддя, м. 

При наближенні площі живлення до квадрата, тобто, розміщення рослин в 

рядках з інтервалом 0,45 м, значно знижувалася загальна густота рослин (до 50 

тис./га), що в свою чергу негативно позначалося на продуктивності цикорію 

коренеплідного. 

При необхідній густоті рослин цикорію коренеплідного до збирання, 

близької 100-110 тис./га або 5 шт. (коренеплодів) на метрі з розміщенням на 

інтервалах 𝐿𝑝 = 0,20 м, норма висіву при 90% польовій схожості насіння складала 

8-10 шт/п.м. У цьому випадку конфігурація площі живлення приймали вид 

прямокутника, витягнутого в бік міжрядь, із співвідношенням сторін: 

 

𝐾 =
𝐿𝑝

𝑀
=

0,20 м

0,45 м
= 0,44, 
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це свідчить про значне її відхилення від раціональної площі живлення – квадрата.  

У практиці вирощування коренеплодів відомий спосіб сівби цикорію 

коренеплідного з більш вузькими (0,30-0,35 м) міжряддями. За такої ширини 

міжрядь найбільш імовірне зниження зрідженості сходів цикорію 

коренеплідного, а отже, при малих нормах висіву, можливе більш раціональне 

розміщення рослин з оптимальною площею живлення. У цьому випадку для 

одержання заданої густоти рослин до 110 тис./га при міжряддях 0,3 см і 

раціональній площі живлення рослин, близькій до квадрата (𝐾 =
0,30 м

0,30 м
= 1,0), 

з розміщенням в рядках з інтервалом 0,3 м норму висіву насіння при 90 % 

польовій схожості можна зменшити до 7-8 штук на метр рядка [107, 279]. 

Отже, при зменшених (0,30 м) міжряддях виникали позитивні наслідки: 

– більша кількість рядків на одиниці площі, дозволила одержати необхідне 

число рослин при сівбі на кінцеву густоту з більш рівномірним їх розміщенням 

за рахунок компенсації пропусків в суміжних рядках; 

– раніше змикання листя рослин в міжряддях сприяло зниженню розвитку 

бур’янів та їх пригніченню.  

Тому при такій ширині міжрядь можливе збільшення виходу товарних 

коренеплодів з одиниці площі, придатних до машинного садіння при 

висадковому насінництві цикорію коренеплідного. Проте, при сучасному стані 

сільськогосподарської техніки і комплексній механізації технологічних 

процесів, при вирощуванні цикорію коренеплідного при зменшених (0,3-0,35 м) 

міжряддях, практично не вирішується проблема механізованого догляду за 

посівами рослин цикорію і збирання урожаю. 

Таким чином, для підвищення продуктивності цикорію коренеплідного і 

забезпечення механізованого догляду за посівами та збирання урожаю нами 

пропонується нова технологія вирощування фабричного і маточного цикорію 

коренеплідного при комбінованій ширині міжрядь з чергуванням основних і 

технологічних міжрядь в робочому захваті посівного агрегату за схемою: 
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𝐵 = (𝑛 × 𝑚 + 𝑀) × 𝑖,                                                (4.3) 

де 𝐵 – ширина робочого захвату посівного агрегату, м; 

𝑛 – кількість основних міжрядь в блоці; 

𝑚 – ширина основних міжрядь, 𝑚 = 0,3 м; 

𝑀 – ширина технологічних міжрядь, 𝑀 = 0,45 м; 

𝑖 – число сполучень (блоків), що повторюються в робочому захваті 

сівалки (𝑛 × 𝑚 + 𝑀). 

При цьому сівбу цикорію коренеплідного на задану густоту рослин 

здійснили відповідно до встановленої схеми, при якій площа живлення кожної 

рослини приймалася рівною прямокутнику зі співвідношенням сторін 𝐾 = 0,9-

1,2, що визначається за формулою: 

𝐾 =
𝐿𝑝

�̅�
,                                                            (4.4) 

де 𝐿𝑝 – сторона прямокутника, яка дорівнює сумі двох півінтервалів 

відносно рослини в рядку; 

      �̅� – середня ширина міжряддя. 

𝐿𝑝 =
𝑁

𝐶
,                                                            (4.5) 

де  𝑁 – число лінійних метрів рядків на 1 га, м; 

      𝐶 – густота рослин, тис./га. 

𝑁 =
𝑆

𝑀
,                                                            (4.6) 

де 𝑆 – площа рівна 1,0 га, 𝑆 = 10000 м2. 

�̅� =
𝑛 × 𝑚 + 𝑀

𝑛 + 1
,                                                  (4.7) 

 

де 𝑛 – кількість основних (вузьких) міжрядь в блоці, які розміщувалися між 

технологічними міжряддями 𝑀; 

     𝑚 – ширина основних міжрядь, 𝑚 = 0,3 м; 

     𝑀 – ширина технологічних міжрядь, 𝑀 = 0,45 м; 
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�̅� =
3 × 0,3 + 0,45

3 + 1
= 0,3375 м.                                            

Підставивши дані формули (5) і (4) матимемо: 

𝑁 =
𝑆 × (𝑛 + 1)

𝑛 × 𝑚 + 𝑀
  ;                                                   (4.8) 

𝑁 =
10000 × (3 + 1)

3 × 0,3 + 0,45
= 29630 м.                                            

Тоді відстань між рослинами 𝐿𝑝 буде дорівнювати: 

𝐿𝑝 =
𝑆 × (𝑛 + 1)

𝐶 × (𝑛 × 𝑚 + 𝑀)
 .                                         (4.9) 

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. 

4.8).  

 

Рис. 4.8  Вплив ширини технологічних міжрядь "𝑴" і густоти рослин"𝑪" на 

співвідношення сторін "𝑲" площі живлення рослин цикорію 
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Крім того, при комбінуванні основних міжрядь «𝑚» = 0,3 м з рослин 

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

забезпечувався механізований догляд за рослинами цикорію і проведення їх 

якісного збирання.  

 𝐾 =
𝐿𝑝

�̅�
=

𝑆×(𝑛+1)2

𝐶×(𝑛×𝑚+𝑀)2,                                           (4.10) 

де  lp – сторона прямокутника, яка дорівнює сумі двох напівінтервалів між 

рослинами в рядку, м; 

�̅� =
𝑛×𝑚+𝑀

𝑛+1
 – середня ширина міжряддя при комбінації основних 𝑚 =

0,3 м, з технологічним M = 0,45 м; 

n = 3 – число основних міжрядь в блоці; 

S = 10000 м2 – площа 1 га. 

За формулою 𝐾 =
𝑆×(𝑛+1)2

𝐶×(𝑛×𝑚+𝑀)2, яка враховує конфігурацію площі 

живлення рослин, проведено розрахунок і вибір схеми розміщення рослин при 

комбінованій ширині міжрядь. Результати таких розрахунків наведені в таблиці 

4.8. 

Таблиця 4.8 

Вибір схеми комбінованої ширини міжрядь залежно 

 від співвідношення сторін "𝑲" прямокутника і площі живлення 

рослин (густота рослин 100 тис./га) 

В
ар

іа
н

ти
 

Параметри 

формули 

Формула: 

𝐾 =
(𝑛 + 1)2

10 × (𝑛 × 𝑚 + 𝑀)2
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и

, 
м

/г
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1 2 3 4 5 6 

1 

n = 5; 

m = 0,3 м; 

M = 0,45 м 

0,95  36 38,025 30770 

2 

n = 3; 

m = 0,3 м; 

M = 0,45 м 

0,9 16 18,225 29630 
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Продовження таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 6 

3 

n = 5; 

m = 0,3 м; 

M = 0,6 м 

0,82 36 44,1 28571 

4 

n = 3; 

m = 0,3 м; 

M = 0,6 м 

0,77 16 22,5 26667 

5 

n = 3; 

m = 0,3 м; 

M = 0,7 м 

0,63 16 25,6 25000 

 

Дані таблиці 4.8 показали, що у варіантах 1 і 2 при комбінації основних 

міжрядь «𝑚» = 0,3 м в кількості «𝑛» = 3-5 з чергуванням технологічного 

міжряддя «𝑀» = 0,45 м за схемою (𝑛 × 𝑚 + 𝑀) = (3-5) x 0,3 + 0,45 забезпечується 

збільшення кількості метрів рядків з рослинами на площі 1 га порівняно з іншими 

варіантами на 3,0-4,0 тис. метрів, а порівняно зі звичайною (існуючою) шириною 

міжрядь 0,45 м – на 7,5-8,5 тис. метрів, що дозволило одержати оптимальну 

густоту рослин на період збирання в межах 100 тис./га з площею живлення, 

близькою до квадрата із співвідношенням сторін 𝐾 = 0,9 − 0,95, при якій 

підвищилася загальна продуктивність, а отже, і вихід інуліну [107, 279]. 

 

4.3 Енергозберігаюча інтенсивна технологія вирощування цикорію 

коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь 

 

З метою підтвердження ефективності запропонованої нами технології 

виробництва цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь за 

схемою: 𝑛 × 𝑚 + 𝑀 = 3 × 30см + 45 см, у дослідному господарстві Хмельницької 

ДСГД ІКСГП НААН України Староконстянтинівського району с. Самчики  були 

проведені додаткові польові дослідження з використанням  комплексу 

експериментальних переобладнаних зразків машин із існуючих серійних.  

Статистична обробка експериментальних даних проводилась відповідно до 
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загальноприйнятої методики.  

Сівбу насіння цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 з 

лабораторною схожістю 86% селекції Дослідної станції тютюнництва НААН 

України, проводили  сівалкою  Kleine Unikorn-12 з  переобладнаними  висівними  

апаратами  для  сівби  мілкого насіння та зміною кількості секцій з дванадцяти 

на шістнадцять в агрегаті з трактором ЮМЗ-8244  при  швидкості  руху  від  4,5  

до 6,0  км/год,  з  розміщенням  на  рамі  висівних  секцій  за схемою: три міжряддя 

по 30 см чергувались з одним міжряддям 45 см (рис. 4.9).  

При такій схемі розміщення (із співвідношенням 30 і 45 см міжрядь 3:1) 

середня ширина міжрядь дорівнювала: 

 

�̅�𝑚 =
𝑛 × 𝑚 + 𝑀

𝑛 + 1
,                                                    (4.11) 

де 𝑛 – кількість основних міжрядь; 

     𝑚 – ширина основних міжрядь, 𝑚 = 30 см; 

     𝑀 – ширина технологічних міжрядь, 𝑀 = 45 см. 

 

�̅�𝑚 =
3 × 30 + 45

3 + 1
= 33,75 см. 

Довжина рядків "𝑁" на гектарі при комбінованій ширині міжрядь 

дорівнювала 29630 погонних метрів: 

𝑁 =
𝑆

�̅�𝑚

=
10000м2

0,3375
= 29630 м2,                                  (4.12) 

або на 7410 метрів більше, ніж при звичайній технології з міжряддям 45 см. 

Розпушення міжрядь при догляді за посівами цикорію проводили 

переобладнаним 16-рядним культиватором типу КРН-5,6 в агрегаті з трактором 

ЮМЗ-8244. Культиватор обладнаний лапами-бритвами відповідно 150 та 85 мм 

і захисними дисками для попередження присипання молодих рослин ґрунтом. 

Рушії трактора рухалися основними міжряддями (30 см), проходячи між 6 і 7, 

та відповідно, 10 і 11 рядками. 
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Рис.  4.9  Схема розміщення висівних секцій на рамі сівалки: 1 – опорно-привідне колесо, 2 –рама сівалки, 

3 – робоча секція, 4 – основне міжряддя (𝒎 = 30 см), 5 – технологічне міжряддя (𝑴 = 45 см), 𝑩 – повна 

робоча ширина захвату сівалки (𝑩 = 540 см або 5,4 м) 
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Рис. 4.10 Схема розміщення робочих органів на рамі культиватора для проведення 

 розпушування ґрунту при комбінованих міжряддях (16-секційний)  
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Варіантами дослідів передбачалась сівба на кінцеву густоту рослин при 

нормі висіву 8-12 шт. насінин на один метр рядка, щоб отримати густоту рослин 

до збирання в межах 100-130 тис./га. 

На контролі, за інтенсивної технології вирощування цикорію 

коренеплідного (ширина міжрядь 45 см) норма висіву насіння встановлювалась 

із розрахунку одержання тієї ж густоти рослин при збирані 100-130 тис./га. 

Перед збиранням визначали біологічну урожайність методом облікових 

ділянок з розмірами: за шириною – 2,7 м і довжиною – 5,0 м, які розміщувались 

по діагоналі ділянки з чотириразовим повторенням, а також дотримувалася 

закономірність змінювання параметрів розміщення коренеплодів в рядках 

(відстань між коренеплодами, положення їх головок відносно поверхні ґрунту і 

відхилення від умовної осьової лінії рядків). 

Оцінку різниці біологічної урожайності цикорію коренеплідного залежно 

від густоти рослин на площі при ширині міжрядь, що пропонувалося за 

комбінованою схемою (�̅�𝑚 =
𝑛×𝑚+𝑀

𝑛+1
=

3×30+45

3+1
= 33,75 см) порівнювали зі 

звичайною шириною (𝑀 = 45 см) і за співвідношенням сторін площі живлення з 

рахуванням її конфігурації визначали за коефіцієнтом: 

𝐾 =
𝑆 × (𝑛 + 1)2

𝐶 × (𝑛 × 𝑚 + 𝑀)2
= 0,9 − 1,2. 

Дані проведеного аналізу свідчать про те, що навіть при високій їх оцінці 

на рівні ймовірності 0,99 різниця в урожайності при комбінованій і звичайній 

ширині міжрядь 45 см істотна і становила 9,1 т/га.  

Для знаходження похибки різниці 𝑆�̅� нами проводилися розрахунки по 

знаходженню різниці між зв’язуючими парами спостережень 𝑑 і визначались 

значення середньої різниці: 

�̅� =
∑ 𝑑

𝑛
                                                            (4.13) 

�̅� =
∑ 𝑑

𝑛
= 9,1 т/га                                                        
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𝑆�̅� = √
∑ 𝑑

2
− (∑ 𝑑)2/𝑛

𝑛 × (𝑛 − 1)
                                          (4.14) 

тому - 𝑆�̅� = √
25937−4432/8

8×(8−1)
= 5,0 

Критерій істотності обчислювали за формулою: 

𝑡 =
�̅�

𝑆�̅�

  .                                                       (4.15) 

𝑡 =
55,3

5,0
= 11,1.  

Таблиця 4.9 

Оцінка різниці урожайності цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

залежно від густоти рослин і ширини міжрядь 

(середнє за 2012-2016 рр.) 

Густота 

рослин, 

тис./га 

Урожайність, т/га 

 при міжряддях: 

Р
із

н
и

ц
я
 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

і 
"𝑑

",
 

т/
га

 

К
в
ад

р
ат

 р
із

н
и

ц
і 

"𝑑
2

" 
Співвідношення сторін 

площі живлення за 

коефіцієнтом "𝐾" 

комбінованих 

(3×30см+45 см) 

звичайних 

(45 см) 

комбіновані 

міжряддя  

звичайні 

міжряддя 

60-70 32,8 25,7 +7,1 50,41 1,35 0,75 

70-80 36,5 28,3 +8,2 67,24 1,17 0,66 

80-90 39,3 29,8 +9,5 90,25 1,03 0,58 

90-100 41,1 30,3 +11,1 123,21 0,92 0,52 

100-110 39,5 29,2 +10,3 106,09 0,84 0,47 

110-120 37,6 27,9 +9,7 94,09 0,76 0,43 

120-130 35,3 26,5 +8,8 77,44 0,70 0,4 

130-140 30,1 22,6 +7,5 56,25 0,65 0,36 

Середнє 36,6 27,5 9,1 - 0,93 0,52 

  

Число ступенів свободи знаходили за рівністю: 𝑦 = 𝑛 − 1, де 𝑛 – число 

зв’язуючих пар. При 𝑦 = 8 − 1 = 7, табличні значення довірчих меж для 
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критерію Стьюдента дорівнювали: 𝑡0,05 = 2,365 і 𝑡0,01 = 3,449 (відповідно при 

рівнях значущості 𝑝 = 5% і 𝑝 = 1%),  що менше фактичного значення 𝑡 = 11,1.  

Як бачимо, емпіричне значення 𝑡 > 𝑡0,05 > 𝑡0,01, тобто відмінності є 

статистично значущими. Відповідно до отриманих результатів, дослід 

достовірний на обох рівнях надійної імовірності. Оскільки фактичне значення 

критерію Фішера більше за 𝐹0,95 та 𝐹0,99, відповідно, дослід достовірний на обох 

рівнях надійної імовірності 𝐹0,95 і 𝐹0,99. Це означає, що між середніми 

арифметичними парами варіантів різниці будуть теж достовірними і 

дисперсійний аналіз треба продовжувати.  

На рівні ймовірності 𝐹0,95 різниця в урожайності по міжряддям 30 і 45 см 

істотна і складала �̅� = 9,1 т/га. 

Найменшу істотну різницю (𝐻𝐼𝑃) розраховували на двох рівнях надійної 

ймовірності: 

𝐻𝐼𝑃0,05 = 𝑡0,05 × 𝑆𝑑
̅̅ ̅ .                                           (4.16) 

 

𝐻𝐼𝑃0,01 = 𝑡0,01 × 𝑆𝑑
̅̅ ̅.                                            (4.17) 

𝐻𝐼𝑃0,05 = 2,365 × 0,5 = 1,18
т

га
;    𝐻𝐼𝑃0,01 = 3,449 × 0,5 = 1,73

т

га
. 

Так як �̅� > 𝐻𝐼𝑃0,05 (5,53 > 1,18), то неістотність середньої різниці 

спростовується на 1% рівні значення. 

Відносну похибку всього досліду (𝑆�̅�𝑁%) обчислювали за формулою: 

𝑆�̅�𝑁% =
𝐸 × 100

�̅�𝑁
 ,                                               (4.18) 

відповідно – 𝑆�̅�𝑁% =
0,89×100

55,3
= 1,62 %. 

Значення відносної похибки всього досліду 𝑆�̅�𝑁%, яка становила 1,62 %, 

свідчило про досить високу точність досліду. 

Отже, нами математично доведено різницю у збільшенні урожайності 

коренеплодів при 30 см міжряддях порівняно із 45 см міжряддями, �̅� = 9,1 т/га. 

Їх слід визнати для даних умов вірогідною величиною, яку можна 
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використовувати при розрахунку економічної ефективності для зменшених 

(вузьких) міжрядь. 

 

Рис. 4.11 Розподіл відхилення коренеплодів від умовної осьової лінії рядків 

при комбінованій  
𝒏×𝒎+𝑴

𝒏+𝟏
 і звичайній «𝑴» (45 см) ширині міжрядь 

 

Більш рівномірне розміщення рослин в рядках на інтервалах, близьких до 

ширини міжрядь, позначилось і на меншій кількості відхилень коренеплодів від 

осьової лінії рядків. Так, якщо при звичайній ширині міжрядь на величину ± 40-

50 мм відхилялось 6,5 % коренеплодів, то при комбінованій ширині міжрядь – 

1,5 % або в 4,3 рази менше, що дуже важливо для якісного збирання коренеплодів 

цикорію (рис. 4.11). 

Аналогічна закономірність спостерігалася і за ступенем варіювання 

розташування головок коренеплодів відносно поверхні ґрунту (рис. 4.12). 

Отже, математично доведену різницю в збільшенні врожайності 

коренеплодів на 9,1 т/га при комбінованій ширині міжрядь порівняно з 

міжряддями 45 см слід визнати для даних умов вірогідною величиною її можна 

використовувати при впровадженні енергозберігаючої технології вирощування 

цикорію коренеплідного. 
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Рис. 4.12  Розподіл коренеплодів за висотою розташування головок 

відносно поверхні ґрунту і ступенів їх варіювання (Ɣ) при комбінованій 

𝒏×𝒎+𝑴

𝒏+𝟏
 і звичайній «𝑴» (45 см) ширині міжрядь 

 

На істотність різниці (9,1 т/га) в збільшенні врожайності, у запропонованій 

нами технології вирощування цикорію коренеплідного при комбінованій ширині 

міжрядь, позитивно впливала оптимальна площа живлення рослин з 

конфігурацією, близькою до квадрата. При оцінці середніх значень конфігурації 

площі живлення за співвідношенням сторін квадрата К при комбінованій і 

звичайній ширині міжрядь значення критерію істотності ( t ) було більше трьох і 

становило 4,6 (табл. 4.10). 

Це свідчить про те, що середня площа живлення рослин у запропонованій 

технології вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною 

міжрядь порівняно зі звичайною шириною міжрядь близька до квадрата та з 

ймовірністю 0,99 істотна. Вивчення параметрів розміщення коренеплодів у 

рядках показало, що відстань між рослинами в рядках значно впливало на форму 

площі живлення, розміщення головок коренеплодів відносно поверхні ґрунту та 

їх відхилення від умовної осьової лінії рядків. 
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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. 

   Таблиця 4.10 

Конфігурації площі живлення цикорію коренеплідного 

 за коефіцієнтом "𝑲" 

Технологія вирощування 
С
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ед

н
є 
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ен
н

я
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𝐾
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휀 1
 і

 휀
2
 

𝑡
=

𝐾
1

−
𝐾

2

√
휀 1

2
+

휀 2
2
 

Комбінована (3×30см +45 см) 0,93 
0,41 

0,23 0,08 
4,6 

Звичайна (45 см) 0,25 0,13 0,045 

 

Проте такий метод оцінки стану посівів за густотою насадження досить 

приблизний. 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. 

При рівномірній густоті насадження, сторона прямокутника площі 

живлення рослин вздовж рядка при комбінованій ширині міжрядь дорівнювала 

�̅�1 = 24,4 см, а при звичайній 45 см ширині міжрядь – �̅�2 = 17,6 см зі 

співвідношенням сторін відповідно 𝐾1 = 0,72 і 𝐾2 = 0,39. Тобто, при комбінованій 

ширині міжрядь співвідношення сторін прямокутника площі живлення рослин 

«𝐾1» в 1,8 рази перевищує значення «𝐾2» при звичайній ширині міжрядь. Це 

свідчить про більш рівномірне розміщення рослин з площею живлення, 
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близькою до квадрата, що сприяло підвищенню продуктивності цикорію 

коренеплідного (табл. 4.11). 

Більш рівномірне розміщення рослин в рядках з інтервалами, близькими 

до ширини міжрядь, позначилось і на меншій кількості відхилень коренеплодів 

від осьових ліній рядків. Так, якщо при звичайній ширині міжрядь на величину 

± 40-50 мм відхилялось 6,5% коренеплодів, то при комбінованій – лише 1,5% або 

в 4,3 рази менше, що дуже важливо для підвищення врожайності та якості 

збирання коренеплодів цикорію. 

Застосування комплексу переобладнаних машин дало можливість майже 

без втрат збирати коренеплоди цикорію, висіяного з комбінованою шириною 

міжрядь і з чергуванням їх за схемою, три міжряддя по 30 см, одне технологічне 

міжряддя – 45 см.  

Запропонована нами технологія вирощування цикорію полягає в тому, що 

насіння цикорію розміщують на площі при сівбі за встановленою комбінованою 

схемою чергування основних і технологічних міжрядь відповідно з шириною 

захвату посівного агрегату з врахуванням площі живлення кожної рослини, що 

дорівнює прямокутнику зі співвідношенням сторін К = 0,6-1,1, тобто – близьке 

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

до квадрата, з комбінацією міжрядь за схемою і·m + М = 3·0,3 м + 0,45 м (три 

міжряддя по 0,3 м + одне міжряддя 0,45 м), при якому середня ширина міжрядь 

на одиниці площі (гектарі) дорівнює m = 0,3375 м. Тому, забезпечувалося 

підвищення продуктивності цикорію за рахунок збільшення на 1 га кількості 

лінійних метрів рядків з рослинами на 7408 м або в 1,33 рази і становило          

29630 м порівняно з відомою  шириною міжрядь 45 см, при якій загальна 

кількість метрів рядків на 1 га становила 22222 м. 

Результатами досліджень встановлено, що ширина міжрядь цикорію 

коренеплідного впливала на урожайність коренеплодів і збір інуліну. Так, 

урожайність коренеплодів для фабричного використання при звичайній ширині 

міжрядь (45см) становила 30,3 т/га, нагромадження інуліну 5,4 т/га, тоді як при 

комбінованій ширині міжрядь (3 × 30 см + 45 см)  ці показники складали 

відповідно 41,4 т/га і 8,0 т/га.  
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Середня маса коренеплоду цикорію при вирощуванні за  комбінованою 

шириною міжрядь (3 х 30 см + 45 см) становила 315 г, а при звичайній ширині 

міжрядь (45см) – 255  г. При цьому кількість рослин у рядку становила 6,3  шт. з 

середньою відстанню між рослинами  15,9  см. 

Результати вирощування фабричних і маточних коренеплодів цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 при звичайній (45 см) і комбінованій (3 ×

 30 см + 45 см) ширині міжрядь наведені в таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 

Якісні показники цикорію коренеплідного сорту Уманський-99  

залежно від ширини міжрядь (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показники 

Ширина міжрядь 

звичайна 

(45см) 

комбінована 

(3х30см+45см) 

Товарні коренеплоди 

Густота стояння рослин, тис./га 80-110 100-130 

Середня відстань між рослинами, см 22,2-17,3 29,6-22,8 

Співвідношення сторін прямокутника 

площі живлення, К 
0,6-0,4 0,9-0,7 

Урожайність, т/га 30,3 41,1 

Збір інуліну, т/га 5,4 8,0 

Безвисадкові насінники 

Густота стояння рослин, тис./га 140 190 

Середня маса коренеплоду, г 255 315 

Рослин в рядку, шт./м 6,3 6,4 

Середня відстань між рослинами, см 15,9 15,6  

Коефіцієнт варіації відстані V, % 39,6 40,5 

Кількість відбракованих  коренеплодів, %  30,1 22,1 

 

Вибір обґрунтованої схеми розміщення рослин на площі покладено в 

основу використання сівалок, посівні секції яких у робочому захваті шириною 
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В = 4,05 м (дванадцятирядна) і В = 6,75 м (двадцятирядна) встановлюються за 

схемою з непарним числом модулів за співвідношенням 

𝐵 =  𝑖 ∗  (𝑛 × 𝑚 + 𝑀), 

де i =  3 … 5 – число модулів; 

𝑛 =  3 – число вузьких міжрядь шириною m =  30 см; 

M =  45 см – технологічне міжряддя; ширина одного модуля дорівнює 

3 × 𝑚 + В = 3 × 30 + 45 = 135 см. 
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Рис. 4.13 Схема розміщення рослин цикорію коренеплідного з 

оптимальною площею живлення зі сторонами Sp-i·m 

 

Відповідно до вибраних схем розміщення рослин на площі при вузьких 

міжряддях нами були проведені роботи зі створення макетних зразків машин і 

розробки вихідних вимог на роботу сівалки, культиватора, гичкозбиральної і 

коренезбиральної машини, для вирощування цикорію коренеплідного. 

Розподіл рослин в рядках після повних сходів показав, що середня відстань 

між рослинами при вузьких міжряддях дорівнювала X̅ = 17,7 см з варіюванням 

за коефіцієнтом варіації 𝑉 = 59,9%, а при звичайних 45 см – відповідно X̅ = 12,2 

см і 𝑉 = 65,7%. 

На відстані до 10 см (незадовільні інтервали) при комбінованій ширині 

міжрядь розміщувалось 24% рослин, а при звичайній – 54,1% або в 2,3 рази 
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більше при значущості площі живлення для цієї групи інтервалів відповідно 6,8 

і 24,2% і співвідношенні сторін К прямокутника площі живлення рослин 0,15 і 

0,11. Тобто, при вузьких міжряддях значущість площі живлення при 

незадовільних інтервалах між рослинами (0-10 см) була в 3,6 рази меншою, а 

співвідношення сторін К прямокутника площі живлення – в 1,36 рази більшим з 

наближенням до квадрата (оптимуму), ніж при звичайній ширині міжрядь 45 см 

(табл. 4.13, 4.14). 

Таблиця 4.13 

Вплив ширини міжрядь на розподіл інтервалів між рослинами 

 цикорію коренеплідного сорту Уманський-99, % (середнє за 2012-2016 рр.) 

Показники 
Розподіл інтервалів між рослинами, см 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 

Ширина міжрядь: 

комбінована 

(3×30см + 45 см) 
24,0 41,9 21,3 9,9 1,9 1,0 

звичайна (45 см) 54,1 34,3 8,3 2,3 0,8 0,1 

Значущість площі живлення за інтервалами, %: 

комбінована 

(3×30см + 45 см) 
6,8 35,5 30,1 19,6 4,8 3,2 

 звичайна (45 см) 24,2 46,2 18,6 7,2 3,2 0,5 

Співвідношення сторін площі живлення рослин, К:  

комбінована 

(3×30см + 45 см) 

0,15 

 

0,44 

 

0,74 

 

1,04 

 

1,33 

 

1,75 

 

звичайна (45 см) 0,11 0,33 0,56 0,78 1,00 1,22 

 

Таблиця 4.14 

Статистичні показники розподілу інтервалів між рослинами 

Ширина міжрядь 

Середнє 

арифметичне 

X,̅ см 

Коефіцієнт 

варіації 

𝑉,% 

Середнє 

квадратичне 

відхилення 𝜎, 

см 

Міра точності 

досліду р, % 

Комбінована 

(3×30 см + 45 см) 
17,7 59,9 10,6 1,7 

Звичайна (45 см) 12,2 65,7 8,0 2.4 

Отримані результати свідчать про те, що при більш вузьких міжряддях 
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оптимальну густоту рослин, (наприклад 120 тис./га) можна одержати при 

наявності чотирьох рослин на одному метрі з інтервалами 25 см з 

співвідношенням сторін К = 0,74, а при звичайній ширині міжрядь таку ж густоту 

можна отримати лише при 5,4 рослин на метрі з інтервалами 18,5 см і 

співвідношенні сторін площі живлення К = 0,56. 

Отже, при комбінованій ширині міжрядь за схемою 3×30 см + 45 см при 

оптимальній густоті рослин цикорію коренеплідного середня відстань між ними 

в рядках в 1,33 рази більша порівняно зі звичайною шириною міжрядь, що 

позитивно впливає на рівномірність розміщення рослин і, в внаслідок цього, на 

підвищення їх продуктивності. Крім того, рівномірне розміщення рослин при 

значно більших інтервалах дає можливість зменшити втрати врожаю при 

збиранні. 

Аналіз результатів польових досліджень вирощування цикорію 

коренеплідного з різною шириною міжрядь показав, що для підвищення 

продуктивності більш оптимальною є комбінована ширина міжрядь за схемою 

3×30 см + 45 см з чергуванням три міжряддя по 30 см, одне – 45 см, при якій 

збільшується кількість лінійних метрів рядків на одиниці площі в 1,33 рази, або 

на 33-34% порівняно з міжряддями 45 см. 

При вирощуванні цикорію коренеплідного з комбінованою шириною 

міжрядь цілком обґрунтована мала норма висіву насіння (8-10 шт. на 1,0 м при 

високій 85% польовій схожості), яка майже без ризику зрідженості сходів дає 

можливість сформувати оптимальну густоту рослин в процесі сівби з 

необхідною за формою та розмірами площею їх живлення, за рахунок цього 

можна додатково одержати 7-10 т/га коренеплодів з підвищеним на 0,6-0,9% 

вмістом інуліну. 

 

Висновки до розділу 4 

На підставі проведених польових досліджень та аналізу отриманих даних 

можна зробити наступні висновки: 

1. Аналіз результатів польових досліджень вирощування цикорію 
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коренеплідного з різною шириною міжрядь показав, що для підвищення їх 

продуктивності оптимальною була ширина міжрядь 22-30 см.  

У зв’язку з цим 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. 

2. 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.  

3. Розроблені вихідні вимоги були основою для проведення польових 

дослідів і можливого використання комплексу машин для вирощування і 

збирання цикорію коренеплідного як при звичайній (45 см), так і при 

комбінованій ширині міжрядь (3 × 30 см + 45 см). 

4. Для широкого впровадження технології вирощування цикорію 

коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь необхідно використовувати 

сучасні імпортні агрегати, які включають сівалку, комбінований культиватор, 

гичкозбиральну машину та комбайн. 

 

Основні результати досліджень опубліковані у наукових працях [18, 323, 

326, 329, 330, 331, 335, 425]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСНОВИ ЖИВЛЕННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 

У житті рослин і в забезпеченні високого врожаю важливе місце належить 

кореневому живленню. Повітряне і кореневе живлення взаємопов’язані і 

взаємозалежні. Це дві сторони єдиного процесу – живлення рослин [261]. 

Як встановлено науковцями, на частку ґрунтового живлення припадає 

всього біля 5% сухої маси врожаю, а 95% – на частку органічних речовин, що 

відіграють важливу роль в одержанні врожаю рослин. Поглинання елементів 

живлення з ґрунту проходить за рахунок кореневої системи, в якій загальна 

поглинальна поверхня в декілька разів перевищує поверхню надземних органів. 

Не дивлячись на це, коренева система часто не повністю задовольняє потреби 

рослин в мінеральному живленні і воді. Тому в більшості основним фактором є 

родючість ґрунту, який дає можливість отримати високу врожайність цикорію 

коренеплідного. [63, 261]. 

Багаточисельні дані досліджень стверджують, що відповідними заходами 

живлення можна спрямовувати розвиток рослин в напрямку підвищення і 

покращення якості врожайності, а також змінювати хімічний склад, фізіолого-

біохімічні ознаки у рослин, хоча ці зміни проходять дуже  повільно [221, 276]. 

 Цикорій коренеплідний не є фізіологічно вимогливою рослиною, і це в 

деякому випадку служить причиною зміни тільки під дією факторів зовнішнього 

середовища. Особливо в молодому віці цикорій коренеплідний дуже чутливий 

до елементів живлення. Мінеральне живлення рослин є важливим фактором для 

нормальної життєдіяльності [119, 120, 121]. 

Науковцями відмічено, що внесення підвищених доз добрив з порушеним 

співвідношенням елементів живлення негативно впливає на ріст і розвиток 

рослин. На використання рослинами мінеральних добрив відіграють багато 

факторів – вологість і температура ґрунту, інтенсивність діяльності ґрунтової 

мікрофлори, забезпеченість елементами живлення в формах, доступних для 
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рослин та ін. [261]. 

Також слід відмітити, що кращим джерелом мінерального живлення 

рослин є органічні добрива. Для забезпечення безперебійного доступу в рослини 

всіх елементів, які містяться в органічних добривах, потрібно створити умови 

для повного та інтенсивного їх розкладання. Цю роль виконують мікроорганізми 

ґрунту при наявності сприятливих умов для їх інтенсивної життєздатності. 

Такими умовами є нейтральне середовище (за рахунок вапнування) кислих 

ґрунтів, добра аерація (забезпечується розпушуванням), достатня забезпеченість 

поживними речовинами (досягається застосуванням добрив) і т.д. Для доброго 

розвитку мікроорганізмів служать внесення в ґрунт органічних добрив, кореневі 

і поживні рештки попередньої культури, а також елементи мінеральних речовин, 

які знаходяться в ґрунті більшою мірою у недостатній для рослин формі. Крім 

того, органічні добрива, внесені в ґрунт сприяють забезпеченню сталого водного 

режиму, покращують його фізико-хімічні властивості для використання 

рослинами поживних речовин [130]. 

Із великої кількості мінеральних елементів, які вбираються коренями з 

ґрунту, тільки незначна їх частина входить до складу органічних речовин і 

безпосередньо приймає участь у формуванні врожаю. Це головним чином, азот, 

фосфор, калій, сірка, кальцій, магній та деякі інші елементи. Більше 

поглинальних елементів хоча повністю не приймають участі в формуванні 

врожайності, проте також мають свій значний вплив [205, 417]. 

Деякі мінеральні речовини безпосередньо приймають участь в створенні 

живої клітини – протоплазми, ембріональних тканин та ін. Тим самим вони 

сприяють використанню продуктів асиміляції на побудову нових клітин, що 

приводить до посиленого росту рослин, збільшення листкової поверхні. Інші 

елементи кореневого живлення входять до складу проміжних продуктів обміну 

речовин і утворюють фізіологічно активні сполуки, регулюючи ті чи інші 

процеси [285]. 
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5.1 Вплив основних елементів живлення на урожайність цикорію 

коренеплідного 

Кожен із елементів живлення має три основних варіанта відносно його 

концентрації в поживному середовищі – оптимум, мінімум та максимум. Тому, 

залежно від умов зовнішнього середовища, ці показники можуть зміщуватись як 

в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. Надлишок або нестача 

елементів живлення викликає безпосередні, характерні для них зміни у рослин. 

Як правило, вміст кожного елементу живлення у великих дозах, що 

використовується рослина, впливає на неї негативно. Інтервали між 

оптимальними і токсичними нормами у кожного елементу різні. Особливо малі 

ці інтервали у мікроелементів, що необхідно враховувати на практиці 

застосування мікродобрив. На початку фази розвитку рослин використовують, 

головним чином, запаси органічних солей, які містилися у насінні [143, 285, 381].  

Результами наших досліджень встановлено, від різної концентрації 

поживних речовин в ґрунті, маса рослин цикорію коренеплідного сортів 

Уманський-97 і Уманський-99 в початкові фази росту була різною (табл. 5.1). 

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) 

значно 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. 
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Таблиця 5.1 

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

удобрення, їх вплив на масу рослин і урожайність коренеплодів цикорію 

Варіант 

досліду 

(фактор А) 

С
о
р

т 
н

ас
ін

н
я
 (

ф
ак

то
р

 В
) Вміст хімічної 

сполуки в 1 кг 

ґрунту, мг 

Вегетативна маса рослин 

у фазі розвитку, г 
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ер
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а 
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ів
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о
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N P2O5 K2O 

1
-3
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и
 л
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к
ів

 

4
-5
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к
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зм
и

к
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н
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м
іж

р
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д
я
х

 

р
о
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и

к
ан

н
я
  

у
 

м
іж

р
яд

д
я
х

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2014 рік 

Без добрив 

У
м

ан
сь

к
и

й
-

9
9
 

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 

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 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

 

Таким чином, високі норми мінеральних добрив, хоча і викликали деяке 

пригнічення росту рослин в початкових фазах вегетації їх розвитку, проте ця 

затримка росту не була важлива в кінцевому результаті утворення високої 

врожайності цикорію коренеплідного сортів Уманський-97 і Уманський-99. 

Тому в фізіологічному відношенні рослинний організм цикорію 

коренеплідного в різні періоди фаз росту і розвитку по-різному проявляли 

вимоги до мінерального живлення. У період проростання насіння і після появи 

проростка, деякий період приріст рослин залишався незначним. Коли починався 

інтенсивний ріст листкової поверхні, а потім в період цвітіння до найбільш 

швидкого нагромадження органічної маси рослин. Тому при внесенні добрив в 

ґрунт, щоб забезпечити одержання високого врожаю, потрібно враховувати ці 

особливості культури, оскільки прийняті способи внесення добрив до сівби 

неповністю відповідають біологічним вимогам рослин цикорію. Від підвищення 

внесення мінеральних добрив, в ґрунті різко знижується коефіцієнт їх 

використання рослинами. Основна частина внесених в ґрунт добрив залишалося 

невикористаною, тому що внесені при цьому поживні речовини перемішуються 

з великим об’ємом ґрунту і при взаємодії з ґрунтовими речовинами утворюючи 

важкодоступні або зовсім недоступні для рослин сполуки. Частина з них, яка 

потрапляла у верхній сухий шар ґрунту, вимивалася опадами в більш глибокі 

шари і тому також неефективно засвоювалися рослинами, в результаті чого 

використовувалося лише 20-40% внесених добрив. 

Поряд із цим, при допосівному внесенні N160P180K220 мінеральних добрив, 

максимальна їх кількість в ґрунті припадає на період проростання насіння і в 

перші фази росту рослин, коли вони особливо відчутні до підвищеної 
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концентрації розчинних солей. Це призводило до затримки проростання насіння 

і пригнічення росту молодих рослин, а до моменту інтенсивного росту рослин і 

невеликої потреби їх в поживних речовинах, кількість доступних елементів 

живлення в зоні розповсюдження коренів цикорію значно зменшувалася. 

Як показали дослідження, для одержання високої врожайності цикорію 

коренеплідного рослинам потрібно вносити значну кількість поживних речовин. 

Проте така практика в окремі роки показала, що при всіх інших сприятливих 

факторах не вдається забезпечити одержання високого врожаю цикорію 

коренеплідного. У той же час внесення такої кількісті добрив можливе не 

відразу, а роздільно, в декілька прийомів за мірою росту і розвитку рослин, лише 

тоді можна отримати високу врожайність коренеплодів. 

Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що поставлене нами 

завдання, як краще задовольнити потребу цикорію коренеплідного в кореневому 

живленні, це є цілеспрямоване внесення добрив в декілька прийомів. Внесення 

нами органічних і мінеральних добрив під глибоку зяблеву оранку, виключало 

негативну дію високих концентрацій на молоді рослини, так як корені молодих 

рослин цикорію коренеплідного пізніше досягали шару добрив, а потім вони в 

більш пізніші періоди розростання кореневої системи, менш чутливі до 

негативної їх дії. 

Важливим заходом також виявилося внесення добрив при сівбі у рядки. 

Воно розраховано на мінімальне живлення рослин на самому початку періоду їх 

росту і розвитку, починаючи з моменту проростання насіння. У цей період 

рослини були найбільш чутливі як до кількості, так і форм добрив. Цей захід 

надав можливість підготовити поживні суміші з урахуванням форм, 

співвідношення і норм поживних елементів, щоб найкращим чином задовільнити 

поживою молоді рослинні організми в період появи сходів та початкового росту. 

Також дуже важливим прийомом в одержанні високої врожайності було 

застосування добрив для підживлення рослин. Строки підживлення до фази 

цвітіння виявилися найбільш сприятливими з більш пізніми періодами потреби 

рослин в додатковому живленні. 
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5.2 Значення ролі органо-мінеральних добрив в кореневому живлені 

рослин цикорію коренеплідного 

 

У ґрунтах, як правило, загальний вміст елементів живлення дуже 

різноманітний. Проте у верхньому шарі ґрунту в більшості вони знаходяться в 

формі, недоступній для живлення рослин, і тільки незначна частина їх може 

засвоюватися рослинами. Так, за результатами хімічного складу в орному шарі 

ґрунту дослідного поля Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН України на одному 

гектарі містилося приблизно 15 тон загального азоту, але у формі доступного для 

рослин – тільки 118 кг/га; фосфору, відповідно 10,2 тони – 62 кг/га; калію – 39 

тон відповідно 129 кг/га. 

Основним критерієм доступності елементів живлення для рослин є 

розчинність їх сполук в ґрунтовій воді, так як надходження поживних речовин в 

рослину проходить в іонному стані, а дисоціація цих сполук на іони проходить 

тільки у водному середовищі. Для того, щоб така велика кількість елементів в 

ґрунті була використана рослинами в процесі їх живлення, потрібно перевести їх 

в легкодоступні форми за наявності органічних і мінеральних добрив та з 

допомогою мікроорганізмів безпосередньо в ґрунті [261].  

При виробництві мінеральних добрив із мінералів і різних сполук, а також 

із атмосфери азоту отримують солі та інші сполуки, вміст тих чи інших елементів 

живлення, які добре розчинні у воді і придатні для засвоювання рослинами. Ці 

речовини і використовуються в якості мінеральних добрив [4]. 

За рахунок нерозчинних у воді поживних речовин, які містяться в ґрунті, 

рослини живляться безпосередньо з ґрунтовими мікроорганізмами. Внесені в 

ґрунт органічні добрива – гній, торф, сидерати, компости та інші – підлягають 

переробці ґрунтовою мікрофлорою, а потім вже поглинаються рослинами у 

вигляді продуктів їх життєдіяльності. 

Кожен вид рослин має в прикореневій золі ґрунту властиві, доступні йому 

види ґрунтової мікрофлори. Видовий склад мікрофлори у різних рослин, як 

правило, різний. На цій основі створені різні види бактеріальних добрив, які 
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знайшли своє широке застосування в сільськогосподарському виробництві [261, 

278]. 

Для повного забезпечення рослин ґрунтовим живленням, забезпечуючи 

одержання високого врожаю цикорію коренеплідного, необхідний або високий 

вміст в ґрунті поживних солей, добре розчинних у воді, або інтенсивний 

розвиток необхідних ґрунтових мікроорганізмів, які в процесі своєї 

життєдіяльності готують поживні речовини для рослин із важкодоступних 

сполук для їх безпосереднього живлення. Тому забезпечення живлення рослин 

буде кращим, коли життєдіяльність мікроорганізмів у верхньому шарі ґрунту 

буде інтенсивніше проходити [142].  

Інтенсивність життєдіяльності мікроорганізмів залежить від середовища, 

головним чином, від наявності в ґрунті поживних елементів. Таким чином, 

одним із факторів підвищення родючості ґрунту є активізація її біологічних 

процесів. Це дає можливість переробляти великі запаси поживи, які містяться в 

ґрунті в недоступних для рослин хімічних сполук в доступні. 

Мікроорганізми в цілому мають велику активну поверхню, яка – у 

мікробів, що населяють ґрунт, дорівнює близько п’яти мільйонів на м2. Через цю 

поверхню мікроорганізми виділяють різносторонні ферменти, які мають високу 

фізіологічну активність, а також інші продукти життєдіяльності, стимулюючи 

ріст і розвиток рослин  [142].  

Забезпечуючи сприятливі умови для інтенсивного розвитку 

мікроорганізмів, ми в свою чергу, створюємо умови для оптимального  живлення 

рослин. Добре живлення рослини цикорію коренеплідного вимагає високого 

вмісту в ґрунті поживних речовин та їх різнобічності, що якісно забезпечують 

мікроорганізми в результаті своєї життєдіяльності.  

Як вже відмічалося, кращим живленням для мікроорганізмів є органічні 

добрива і пожнивні рештки, які в необхідному співвідношенні містять в собі 

повний комплекс поживних елементів, потрібних для рослини [4, 11, 178]. 

При розкладанні органічних добрив і пожнивних рештків мікроорганізми 

тим самим забезпечують для живлення рослин як макро- так і мікроелементи. 
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Так, одна тонна напівперепрівного гною містить N – 5,5 кг, P2O5 – 3,5 кг,              

K2O – 6,3 кг, CaO – 5,0 кг, Mg – 1,4 кг, Nа2О – 2,3 кг, Mn2O7  – 20 г, CuO – 16 г, 

В2О3 – 15 г, MoO3 – 3,5 г, ZnO – 10 г, CO2O5 –2 г. Слід відмітити, що при 

нагромадженні і зберіганні гною частково азот, калій, фосфор і деякі інші 

елементи втрачаються, тому їх необхідно додатково додавати до органічних 

добрив в період внесення    [4, 11, 71, 101, 178]. 

Наведені дані складу органічних добрив показали, що при достатньому 

внесенні їх в ґрунт разом із мінеральними добривами, при активній дії 

мікроорганізмів можна повністю забезпечити біологічну потребу в живленні 

цикорію коренеплідного. Проведені нами польові дослідження повністю 

підтверджують, що такий шлях живлення рослин найбільш економічно 

обґрунтований і представляє повну можливість швидкого підвищення 

врожайності цикорію коренеплідного.  

Висока ефективність органо-мінеральних добрив значною мірою 

обумовлена і тим, що в цьому випадку забезпечується розміщення добрив і в 

інших шарах ґрунту, в яких при наявності достатньої кількості вологи і повітря 

проходить найбільш інтенсивний процес мінералізації ґрунтовими 

мікроорганізмами елементів живлення для рослин.   

У наших дослідженнях органо-мінеральні добрива в повній нормі у 

порівнянні з внесенням тільки мінеральних або тільки органічних сприяли більш 

інтенсивному росту рослин, підвищенню врожайності і вмісту інуліну в 

коренеплодах цикорію сорту Уманський-97 і Уманський-99 (табл. 5.2).  

Результатами польових досліджень встановлено, що під впливом органо-

мінеральної суміші розвиток рослин цикорію коренеплідного проходив більш 

інтенсивно, активізувалася 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 
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органо-мінеральних добрив (10 т гною + N30P30K30). Від внесення добрив 

N60P60K60 і урожайності 32,2 т/га коренеплодів активність біологічних процесів 

була вищою в порівнянні із варіантом без внесення добрив.  

Таблиця 5.2 

Показники впливу органо-мінеральних добрив на активність біологічних 

процесів і урожайність коренеплодів цикорію  (середнє за 2014-2016 рр.) 

Показники 

Норма добрив (фактор А) 

без 

добрив 
N60P60K60 20 т гною 

10 т гною 

+ 

N30P30K30 

Сорт насіння (фактор В) 
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Урожайність, т/га 23,2 24,5 31,4 32,2 33,9 34,5 35,4 35,8 

Продуктивність 

фотосинтезу на 04.08 

(г сухої маси на 1000 см2 

листка за 10 годин) 

0,822 0,835 0,948 0,963 0,961 0,984 0,992 1,014 

Інтенсивність дихання 

вегетативної маси на 04.08 

(мл СО2  за годину на 100 г) 

15,1 15,2 14,3 14,4 13,6 13,8 14,1 14,2 

Активність каталази 

на 04.08 (сл. 0,01 

гіпосульфату на 1г) 

228 235 329 336 355 362 367 378 

Активність перосикдази 

(мг кобальту на 1 мл) 
17,9 18,0 17,2 17,2 16,3 16,4 16,3 16,5 

Активність 

поліфенолоксидази 

(мл 0,01 К2О на г маси) 

155 159 143 146 130 134 133 136 

 

Оптимальні норми органічних і мінеральних добрив дали вищу 

урожайність коренеплодів цикорію і вищий вміст активно біологічних 

показників порівняно з подвійною нормою окремо взятих мінеральних і 

органічних добрив. Зменшення норм мінеральних добрив при спільному їх 
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внесенні з органічними, дозволяє збільшити площу внесення та відповідно 

підвищити ефективність використання органо-мінеральних добрив.  

 

5.3 Роль мікроелементів в підвищенні врожайності цикорію 

коренеплідного 

 

Для нормальної життєдіяльності рослин потрібно, щоб в поживному 

середовищі містилися різні елементи. Мікро- і макроелементи потрібні для 

рослини в різній кількості. Наприклад, для одержання урожайності 30,0 т/га 

коренеплодів цикорію, з врахуванням відмерлих органів рослини, споживається 

така кількість діючих на початку поживних речовин: азоту – 210 кг, калію –        

268 кг, фосфору – 80 кг, кальцію – 90 кг, магнію – 95 кг, а таких мікроелементів 

як цинку –5 г, міді – 34, кобальту – 22 г і т.д. Хоча названі мікроелементи потрібні 

рослинам в малих кількостях, проте вони є життєво необхідними. Кожен із них 

виконує свою фізіологічну роль і не може бути замінений іншим елементом. 

Тому, недостатня кількість будь-якого елемента живлення, може призвести до 

фізіологічного голодування, викликати у рослин специфічні захворювання, які 

приведуть до різкого зниження врожаю [69, 115, 150, 186, 378, 434]. 

Для прикладу, багаторічні спостереження показали, що недостатня 

кількість бору викликала відмирання точки росту, гниль сердечка і дуплистість 

коренеплодів цикорію. Хвороби починали проявлятися з того, що молоді листки 

втрачали зелений колір, призупинявся ріст, поверхня їх деформувалася, а потім 

жилки темніли і листки відмирали. У пазухах вегетативної маси утворювалася 

велика кількість дрібних листочків, які також поступово відмирали. У 

подальшому розвитку рослин хвороби пошкоджували коренеплід, чорніла 

серцевина у верхній частині коренеплоду, потім на місці потемнілої плями 

утворювалось дупло. Це призводило до різкого зниження урожайності та вмісту 

вуглеводів та інуліну в коренеплодах [111, 199, 234, 430].  

Нами були проведені польові дослідження з обробки насіння і 

позакореневого підживлення рослин солями бору на дослідному полі 
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Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН України, які підтвердили позитивну дію 

борної кислоти на польову схожість насіння цикорію сорту Уманський-97 і 

Уманський-99 (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Вплив концентрації розчину солей бору на схожість насіння цикорію 

коренеплідного (середнє за 2014-2016 рр.) 

Варіант досліду 

(фактор А) 

Концентрація 

розчину, % 

Польова схожість, % 

сорт насіння (фактор В) 

Уманський-99 Уманський-97 

Вода (контроль)  - 74 72 

Борна кислота N3BO3 3 18,5 14,2 

Борна кислота N3BO3 1 35,6 27,0 

Борна кислота N3BO3 0,1 76,4 74,7 

Борна кислота N3BO3 0,01 89,3 84,4 

 

Результатами дослідження встановлено, що 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%. 

Таким чином, наведені нами дані свідчать про те, що обробка насіння 

цикорію коренеплідного розчином концентрації 0,01% борної кислоти сприяла 

підвищенню врожайності, якісних показників і була ефективним заходом в 

умовах Правобережного Лісостепу України. 

Також нами було проведено дослідження з метою підвищення врожаю і 

його якості за рахунок передпосівного обробка насіння іншими розчинами 

мікроелементів. Обробка насіння проводилось впродовж 24 годин в 0,01% 

розчині відповідних мікроелементів, після чого насіння висушували і сіяли 

звичайним широкорядним способом 45 см. Отримані дані показали високу 

ефективність цього заходу (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Вплив передпосівної обробки насіння розчинами мікроелементів 

 на врожайність і вміст інуліну в коренеплодах цикорію 

 (середнє за 2014-2016 рр.) 

Варіант досліду 

(фактор А) 

 

Сорт насіння (фактор В) 

Уманський-97 Уманський-99 
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Вода (контроль) 24,8 - 18,1 - 25,4 - 18,4 - 

MnSO4 26,4 1,6 18,3 0,2 27,3 1,9 18,6 0,2 

CuSO4 25,9 1,1 18,4 0,3 26,8 1,4 18,8 0,4 

ZnSO4 26,0 1,2 18,4 0,3 26,3 0,9 18,6 0,2 

MoSO4 26,0 1,2 18,3 0,2 26,7 1,3 18,7 0,3 

 

Як свідчать результати досліджень, позитивний ефект цього заходу в тому, 

що відповідні мікроелементи входять до складу ферментів та інших фізіологічно 

активних речовин, які активізують і направляють процеси життєдіяльності 

організму. У період проростання насіння дуже інтенсивно проходить 

формування фізіологічно активних речовин. Утворення та їх активізацію 

пов’язано з наявністю того чи іншого мікроелемента. 

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 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%. 

Таким чином, в період проростання насіння коли коренева система ще не 



222 

 

повністю розвинута і молоді проростки використовували більшість 

мікроелементів, які входять до складу насіння. Недостатня кількість їх в насінні 

викликала затримку проростання. При повільному проростанні, на дихання 

проростка витрачається значна частина запасних речовин насіння. Від цього 

неповноцінне насіння, з малим запасом поживних речовин може не проростати і 

тим самим понижує польову схожість насіння. Збагачене насіння шляхом 

обробка мікроелементами значно прискорює процес проростання, при цьому 

велика частина неповноцінного насіння також починає проростати, що 

призводило до підвищення схожості.  

Отже, можна зробити проміжний висновок, що мікроелементи позитивно 

впливали як на ранній період розвитку рослин, а також і впродовж їх вегетації. 

Тому для росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного в агрофітоценозі 

одним із заходів є передпосівна обробка насіння мікроелементами (MnSO4, 

CuSO4, ZnSO4, MoSO4). 

 

5.4 Хімічний склад цикорію коренеплідного залежно від інтенсивності 

росту і рівня врожайності 

Вирішення питання одержання високого і якісного врожаю цикорію 

коренеплідного і вивчення його хімічного складу залежно від умов вирощування 

і елементів технології дозволяло намітити шляхи більш ефективного 

використання добрив та підвищення ґрунтової родючості. 

При внесенні добрив в ґрунт потрібно враховувати, що до складу цикорію 

коренеплідного входить багато різних елементів живлення. Так, результатами 

лабораторних досліджень встановлено, що коренеплоди, вирощені на 

дослідному полі Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН України, 

характеризувалися наступним хімічним складом  (табл. 5.5).  

За вмістом основних елементів живлення в коренеплодах, листках і 

черешках рослин цикорію коренеплідного за хімічним складом різнилися між 

собою. Так, з найбільшим вмістом Р в сирій золі міститься в листках 3,8%, 

коренеплодах – 2,15%, черешках – 1,5%. З елементів живлення К з найвищим 
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показником виділялися листки до 20%, у черешках – 17% і коренеплодах – 15%. 

З високим показником в сирій золі рослин цикорію був вміст Ca, в листках він 

складав 8,8%, черешках 5,6% і коренеплодах 4,5%. Елемент живлення Mg в 

стеблових органах рослин цикорію перевищував його нагромадження в листках 

і становив 5,6% тоді, як в коренеплодах 2,5% і черешках 2,3%. Також слід 

відмітити, що хімічні елементи Si, Na, Cu, B, Zn, Co, та інші в складі сирої золи 

коренеплодів, листках і черешках займали важливе місце, що характеризували 

якісний їх хімічний склад [91, 96, 265, 283].  

Таблиця 5.5 

Хімічний склад сирої золи цикорію коренеплідного сорту 

 Уманський- 99, % (дані спектрального аналізу, середнє за 2014-2016 рр.) 

Органи 

рослини 

Хімічні елементи 

P K Ca Mg Ba Si Na Fe Mn Al Cu B Cr Zn Co 

Корене- 

плоди 

- - - - - - - - - - -4 -3 -3 -4 -3 

2,15 15 4,5 2,5 0,03 5,1 1,5 0,1 0,04 0,1 5,10 3,10 2,10 4,10 10 

Листки 
- - - - - - - - - - -3 -3 -3 -4 -3 

3,8 20 8,8 5,6 0,05 4,0 4,4 0,5 0,05 0,01 3,10 5,10 2,10 8,10 2,10 

Черешки 
- - - - - - - - - -3 -3 -3 -3 -4 -3 

1,5 17 5,6 2,3 0,01 2,5 5,5 0,3 0,03 5,10 10 3,10 2,10 10 10 

 

Таким чином, за хімічним складом в сирій золі різних органів рослини 

цикорію коренеплідного містилося одного і того ж елементу майже однаково. В 

одних і тих же органах рослини, вміст різних мікроелементів коливався від 

десятка відсотка до сотих часток відсотка. Вміст елементів живлення у рослинах 

цикорію коренеплідного  з одного гектара також коливався залежно від умов 

вирощування і маси врожаю.  

Результатами наших досліджень встановлено, що для одержання високої 

врожайності цикорію коренеплідного необхідна різна кількість елементів 

живлення, яка залежно від погодно-кліматичних умов і за роки спостережень 
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змінювалась як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, оскільки їх 

вміст в тканинах рослин більшою мірою залежав від умов середовища та 

удобрення (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Вміст мінеральних речовин в рослинах цикорію коренеплідного 

сорту Уманський-99  (дані лабораторного аналізу, середнє за 2014-2016 рр.) 

Мінеральні 

речовини 

Вміст у коренеплодах Вміст у листках 
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Азот (N) - - 1,069 86,9 - - 2,485 129,7 216,6 

Фосфор (P) 4 9,2 0,386 31,4 2,5 5,7 0,923 48,2 79,6 

Калій (K) 18 21,7 0,911 74,1 20 24,1 3,904 203,8 277,9 

Кальцій (Ca) 4,5 6,3 0,265 21,55 6 8,4 1,361 71,1 92,7 

Магній (Mg) 2,5 4,1 0,172 14 6 10 1,420 74 88 

Натрій (Nа) 5 10,7 0,450 36,6 4 8,6 1,393 72,7 109,3 

 

Так, найвищі показники в коренеплодах у сирій золі встановлено в 

мінеральних речовинах К - 21,7%, Nа - 10,7% і P - 9,2%. Аналогічні показники 

вмісту мінеральних речовин в сирій золі і в листках – К - 24,1%, Mg - 10,0%, Nа - 

8,4% i Cа - 8,4%. Показники вмісту основних поживних речовин у коренеплодах 

становили – N - 216,6 кг/га, K - 277,9 кг/га i Nа - 109,3 кг/га. 

Таким чином, отримані результати є підтвердженням зміни хімічного 

складу цикорію коренеплідного залежно від умов його вирощування. 

Необхідність регулювання процесом одержання високих врожаїв з високою 

якістю продукції вимагає більш глибокого вивчення умов, від яких залежить 

хімічний склад цикорію коренеплідного. Тому нами були проведені аналізи по 

вмісту в сирій золі мінеральних елементів (табл. 5.7) 
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Таблиця 5.7 

Склад сирої золи цикорію коренеплідного сорту Уманський-99, % 

 на суху речовину (середнє за 2014-2016 рр.) 

Органи 

рослини 

Сира 

зола 
Хлор Кальцій Натрій Магній  Залізо 

Коренеплоди 3,9 0,2 2,13 0,4 0,26 0,04 

Листки 14,9 1,26 3,9 2,1 1,7 0,08 

Із зміною складу сирої золи на суху речовину встановлена різниця, з 

найбільшим показником виділялися листки цикорію 14,9%, в коренеплодах лише 

3,9%. Інші показники хімічного аналізу рослин цикорію коренеплідного, 

вважаються достовірно точними, але не вказують на невелику їх зміну хімічного 

складу. Така зміна складу закономірно пов’язана зі зменшенням відсотка сирої 

золи та збільшенням вмісту моноцукрів. 

Показники хімічного складу цикорію коренеплідного висвітлювались 

нами в наукових працях і підтвердило зміну в продукції в сторону збільшення 

відсотка сухої речовини коренеплоду і вмісту вуглеводів, пониження азоту, 

зольності, вмісту фосфору, калію, натрію і зберігання необхідної кількості 

кальцію і магнію. При цьому спостерігалось також зниження  в коренеплодах 

відношення одновалентних елементів живлення до двовалентних. Одночасно 

відмічалися незначні зміни зольності вегетативної маси, а також зменшення 

вмісту кальцію і магнію в коренеплодах цикорію. (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Хімічний склад коренеплодів цикорію різного рівня урожайності 

сорту Уманський-99 (середнє 2014-2016 рр.) 

Урожайність, т/га 

Показник, % на суху речовину 

сира 

зола 
N P Ca K Mg Na 

15-25 4,05 1,29 0,408 0,381 1,03 0,245 0,197 

30-35 3,97 1,18 0,349 0,358 1,37 0,230 0,275 

40-45 і вище 
3,57 1,10 0,475 0,344 1,42 0,225 0,291 
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Як показали результати лабораторних аналізів, 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%. 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%. Тому, на нашу думку виникає потреба вивчення причин, які 

викликають помітне підвищення надходження в цикорій коренеплідний натрію і 

калію за рахунок кальцію, в чому і полягає одне з багаточисельних припущень 

одержання при належному рівні заходів агротехнологій, високої врожайності 

цикорію коренеплідного. 

За результатами польових досліджень ця закономірність добре виражена 

за аналізами хімічного складу коренеплодів цикорію за рахунок фону ґрунтової 

родючості. Причому в умовах сучасної технології заплановану врожайність 

можна отримати з високими якісними показниками коренеплодів цикорію, якщо 

застосувати відповідний склад мінеральних добрив N120P140K180.  

Результати досліджень свідчать, що, зважаючи на великий вплив факторів 

зовнішнього середовища, особливо умов живлення, на зміну хімічного складу 

рослин, з фізіологічної точки зору не тільки можна, але й бажано розміщувати 

рослини як в однакові, так і різні умови живлення і зовнішнього середовища та 

порівнювати, як буде змінюватися їх хімічний склад. Кращими для рослин 

цикорію будуть ті умови, при яких вони інтенсивно ростуть, нормально 

розвиваються і можуть давати максимум продукції.  

Так, із підвищенням урожайності коренеплодів і вегетативної маси, склад 

мінеральної частини N(азоту) при урожайності 15 т/га коренеплодів становив 

1,096% на суху речовину, тоді як від урожайності 45 т/га – 1,147%. У 

вегетативній масі показник N підвищувався з 2,896 до 2,988%. Аналогічне 

підвищення інших елементів мінерального живлення в коренеплодах і 

вегетативній масі - фосфору (P), калію (K), Кальцію (Ca),  магнію (Mg), натрію 

(Na). 
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Таблиця 5.9 

Вміст мінеральних речовин цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 різних рівнів урожайності (середнє за 2014-2016 рр.) 

Мінеральні 

речовини 

У % на суху речовину при урожайності, т/га 

15 25 30 35 40 45 

 

Коренеплоди 

 

Азот (N) 1,096 1,116 1,112 1,113 1,131 1,147 

Фосфор (Р) 0,397 0,498 0,438 0,470 0,423 0,409 

Калій (K) 1,029 1,040 1,049 1,089 1,085 1,080 

Кальцій (Ca) 0,274 0,291 0,286 0,280 0,291 0,305 

Магній (Mg) 0,153 0,169 0,151 0,141 0,166 0,193 

Натрій (Nа) 0,178 0,193 0,200 0,203 0,209 0,214 

 

Вегетативна маса 

 

Азот (N) 2,896 3,322 2,019 3,576 3,618 2,988 

Фосфор (Р) 0,439 0,565 0,566 0,565 0,510 0,440 

Калій (K) 3,252 3,501 3,517 3,689 3,521 3,462 

Кальцій (Ca) 1,143 1,162 1,153 1,205 1,148 1,170 

Магній (Mg) 0,816 0,993 1,006 1,011 1,099 1,139 

Натрій (Nа) 0,778 0,935 0,942 0,967 1,126 1,211 

Відношення 

вегетативної маси 

до маси 

коренеплодів 

0,535 0,680 0,386 0,410 0,712 0,520 

 

Тому інтенсивний ріст і розвиток рослин цикорію коренеплідного та 

одержання високої врожайності з доброю її якістю досягався правильним 

режимом живлення з оптимальною кількістю поживних елементів в їх 

співвідношенні, які необхідні для усього періоду вегетації культури. 

У наших дослідженнях було проведено лабораторне визначення хімічного 
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складу цикорію коренеплідного залежно від інтенсивності росту рослин, які 

вирощувались в однакових польових умовах але у різні роки за кліматичними 

умовами. Коренеплоди на різних фонах ґрунтової  родючості ділились нами на 

великі, середні, дрібні. Розміри таких корнеплодів в кожному окремому випадку 

були різні залежно від середнього рівня врожайності і року досліджень. 

Показники хімічного складу сирої золи в різних групах коренеплодів 

цикорію, вирощених при однакових умовах, показано в таблиці 5.10. 

Таблиця 5.10 

Склад сирої золи у різних груп коренеплодів цикорію, вирощених 

 при однакових умовах, % на суху масу (середнє за 2014-2016 рр.) 

Група 

корене- 

плодів 

Хімічні сполуки 

P2O5 Nа2О 
 K2O+ 

Nа2О 
Ca MgO 

Са+ 

MgO 
P2O5 F2O3 MnO Cl SO2 

% 

сирої 

золи 

Великі 1,46 0,3 1,77 0,210 0,310 0,520 0,53 0,23 0,009 0,24 0,24 271 

Середні 1,30 0,06 1,46 0,240 0,320 0,560 0,50 0,21 0,010 0,18 0,26 286 

Дрібні 1,21 0,06 1,27 0,270 0,320 0,590 0,41 0,20 0,041 0,10 0,26 372 

 

Великі коренеплоди, порівняно  з дрібними, містили високий відсоток 

сирої золи з 27,1 до 37,2%. У них також був і вищий відсоток калію з 1,77 до 

1,27% та особливо натрію з 0,3 до 0,06%. У той час відсотковий вміст кальцію і 

магнію нижче у великих коренеплодів, порівняно з дрібними на 0,06 і 0,01% 

відповідно. Сума одновалентних елементів знижувалася від великих до дрібних, 

а двовалентних – навпаки, підвищувалася. По мірі збільшення маси і розмірів 

коренеплодів підвищувався вміст фосфору, хлору, сірки і заліза та знижувався 

вміст марганцю.  

Нами також проведено аналіз і визначено хімічний склад сирої золи в 

різних органах рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 (табл. 5.11). 
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Таблиця 5.11 

Хімічний склад сирої золи різних органів цикорію коренеплідного 

сорту Уманський-99, % (середнє за 2014-2016 рр.) 

Органи 

рослини 

Хімічні елементи 

P K Ca Mg Si Mn Fe Al Na 

Коренеплоди 2,1 18,1 5,2 2,5 5,2 0,03 0,5 0,1 2,5 

Листки 3,5 23,4 10,1 5,0 4,3 0,04 1,5 0,01 5,2 

Черешки 2,5 20,5 5,0 1,5 3,1 0,02 1,0 0,005 6,1 

 

Як встановлено результатами наших лабораторних аналізів, основних 

хімічних елементів містилося більше в листках і менше – в коренеплодах. Це 

пов’язано з тим, що синтез органічних речовин проходить, головним чином, в 

листках. У них протоплазма більш життєздатна, вона вимагає відповідно більше 

елементів живлення. Так, із хімічних елементів в складі сирої золи в 

коренеплодах в середньому за три роки досліджень найвищий показник становив 

K – 18,1%, Ca і Si – 5,2% і Mg 2,5%, тоді як Р складав в коренеплоді лише 2,1%. 

Вищим хімічним складом відзначалися листки,  хімічний елемент калій у сирій 

золі складав 23,4%, разом був вищий показник кальцію – 10,1%, якого в 

черешках – 5,0%. Хімічного елементу Nа в сирій золі менше було в коренеплодах 

– 2,5%, більше – в листках 5,2% і черешках – 6,1%.  

Також було проведено хімічні аналізи на вміст азоту і лужності сирої золи 

у цикорію коренеплідного залежно від інтенсивності росту коренеплодів. 

Результати досліджень показали, що в добре розвинутих коренеплодах 

цикорію, так і в надземній частині загального азоту було більше і менше –

білкового в порівнянні з рослинами, які відставали в рості і розвитку (табл. 5.12). 

Вміст загального азоту у вегетативній масі з підвищеним показником 

вмісту із групи коренеплодів великих в порівнянні із дрібними 

низьковрожайними, загального азоту від 0,5 до 0,441%, білкового – 0,308 до 

0,228% і розчинного навпаки підвищення у дрібних 0,213% в порівнянні із 

великими – 0,192%.  Також встановлена зміна вмісту азоту в коренеплодах.        
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Так у групі коренеплодів (великі), загального азоту в сирій масі становило 

0,442% тоді, як у дрібних низьковрожайних 0,392%. Вміст білкового азоту в 

коренеплодах відмічено зворотною різницю, у великих цей показник становив 

0,118%, дрібних низьковрожайних – 0,131%. Аналогічні показники азоту 

розчинного в сирій масі коренеплодів великої групи 0,324% і дрібних 

низьковрожайних – 0,261%.  

Таблиця 5.12 

Вміст азоту і лужність сирої золи у цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 залежно від інтенсивності росту коренеплодів 

 (середнє за 2014-2016 рр.) 

Група коренеплодів 

Вегетативна маса Коренеплоди 

% азоту в сирій масі 
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у
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Великі 0,5 0,308 0,192 318 0,442 0,118 0,324 51 

Середні 0,435 0,376 0,159 289 0,409 0,127 0,282 47 

Дрібні високо- 

врожайні 
0,487 0,272 0,215 298 0,417 0,122 0,295 72 

Дрібні низько- 

врожайні 
0,441 0,228 0,213 273 0,392 0,131 0,261 57 

 Показник лужності виражений в мг децинормальної соляної кислоти, яка 

була витрачена на нейтралізацію лужних елементів, що містилися в 100 г сухої 

речовини. Лужність золи вегетативної маси добре розвинених рослин була вища 

в порівнянні з погано розвиненими. У коренеплодах великої різниці в цьому 

показнику не спостерігалося, проте при розрахунках на 100 г сирої золи вона 

була значною. Також нами встановлено прямий кореляційний зв’язок між 

лужністю золи і вмістом органічних кислот в рослинах. У листках добре 

розвинених рослин органічних кислот містилося значно більше в порівнянні з 

листками погано розвинених рослин. 
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Виходячи з показників хімічного аналізу за вмістом азоту в тканинах 

рослин цикорію коренеплідного, значно впливала його концентрація в 

поживному середовищі, тобто в ґрунті. Відповідно, рослини на ділянках з 

підвищеною дозою азоту містили вищий відсоток загального і білкового азоту. 

 

Висновки до розділу 5 

 

На підставі проведених польових досліджень і лабораторних аналізів та 

отриманих достовірних даних можна зробити такі висновки: 

1. Для повного забезпечення потреб цикорію коренеплідного в 

кореневому живленні вносили мінеральні добрива в розрахунку N160P180K220. Від 

внесення цієї дози добрив маса коренеплоду при збиранні складала 448 г, що 

перевищує контрольний варіант  (без внесення добрив) на 322 г.  

2. Органо-мінеральні добрива також підвищували урожайність і 

активність біологічних процесів в рості і розвитку рослин цикорію 

коренеплідного. Від внесення мінеральних добрив N60P60K60 урожайність 

становила 32,2 т/га з активністю біологічних процесів де продуктивність 

фотосинтезу на 4.08 становила 0,963 г. Проте зменшувалася інтенсивність 

дихання вегетативної маси і становила 14,4 мл СО2 за годину на 100 г. 

Підвищувалася також активність каталази від внесення мінеральних добрив 

N60P60K60  – 336 на 0,01 гідросульфату на 1 г. Від внесення органо-мінеральних 

добрив 10 т/га гною + N30P30K30 урожайність підвищувалась до 35,8 т/га з 

продуктивністю фотосинтезу 1,014 г сухої маси на 1000 см2 вегетативної маси за 

10 годин. Аналогічні показники активності біологічних процесів відмічені при 

інтенсивності дихання вегетативної маси 14,2 мл СО2 за 1 годину на 100 г, 

пероксидази 16,5 мл, кобальту на 1 мл, та активність поліфенолоксидози 136 мл 

0,01 на 1 г маси. 

3. Урожайність коренеплодів цикорію впливала на склад мінеральної 

частини. Одним із компонентів азот (N) при урожайності 15 т/га становив 

1,096%, від урожайності 45 т/га 1,147% на суху речовину. В листках цей 
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показник відповідно становить 2,896% (урожайність 15 т/га) і при урожайності 

45 т/га з 2,988%. З найбільшими показниками фосфору (P2O5) встановлено в 

коренеплодах від урожайності 25 т/га - 0,498% і урожайності 35 т/га відповідно 

0,47%. У листках цикорію найвищі показники (P2O5) отримано від урожайності 

25,3 і 35т/га - 0,565% на суху речовину. В складі мінеральної частини калій (К2О) 

де урожайність суттєво не впливала, становив від 1,029 до 1,089%. Аналогічні 

показники були по складу мінеральної частини компонентів CaO, MgO, Na2O. 

4. Дослідження підтвердили, що мікроелементи потрібні для рослин не 

тільки в ранньому періоді розвитку, а й впродовж всієї вегетації. Тому для 

нормального росту і розвитку рослин забезпечували їх мікроелементами шляхом 

замочування насіння. Так, високі концентрації борної кислоти пригнічували 

проростання насіння, а низькі навпаки стимулювали, тому від концентрації 

0,01% схожість насіння сорту Уманський-99 становила 89,3%, Уманський-97 – 

84,4%, що в подальшому сприяла підвищенню врожайності і якісних показників 

товарної продукції. 

5. Передпосівна обробка насіння розчинами мікроелементів (MnSO4, 

CuSO4, ZnSO4, MoSO4) активізовували процеси життєдіяльності рослинного 

організму цикорію, що впливало на урожайність і накопичення інуліну в 

коренеплодах. Урожайність від передпосівного обробка насіння розчином 

мікроелементу Mn для сорту Уманський-97 становила 24,8 до 26,4 т/га з 

прибавкою 1,1-1,6 т/га, нагромадженням інуліну від 18,1 до 18,84% з прибавкою 

0,1-0,4% проти контрольного варіанту. Аналогічні показники були у сорту 

Уманський-99 з урожайністю від 26,3 до 27,3 т/га з прибавкою врожайності 0,9-

1,9 т/га та інуліну – 0,2-0,3%. 

6. Мінеральний склад і винос поживних речовин рослинами цикорію 

коренеплідного в коренеплодах і листках різнилися між собою. Вміст поживних 

речовин в коренеплодах в сирій масі Р2О5 становило 9,2% тоді, як в листках 5,7%, 

К2О – 21,7%, у листках – 24,1%. З високим показниками вмісту у коренеплодах і 

лисках виділявся N2O і становив 10,7 і 8,6%, відповідно. За хімічним складом 

рослини цикорію коренеплідного та інтенсивністю його росту і високої 
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врожайності виявлений прямий зв'язок і за урожайності 15-25 т/га, вміст сирої 

золи становив 4,05% і з підвищенням урожайності до 40-45 т/га і вище – 3,57%.  

 

Основні результати досліджень опубліковані у наукових працях [316, 321, 

439]. 
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РОЗДІЛ 6  

ВОДНИЙ РЕЖИМ ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ 

 ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ І ВОДОСПОЖИВАННЯ 

 РОСЛИНАМИ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 

6.1 Особливості ґрунтової вологи в забезпеченні високої врожайності 

рослин цикорію 

 

Урожайність сільськогосподарських культур залежить від  комплексу 

факторів, серед яких забезпеченість рослин водою має велике значення. Усі 

життєві процеси можуть нормально проходити в рослинному організмі тільки 

тоді, коли протоплазма під взаємодією води набуває легко рухому консистенцію. 

Вода є основою обміну речовин, необхідною умовою життєдіяльності 

організмів. Насичення клітин водою надає асиміляційній тканині форму 

тургоцентного стану, а транспіраційний тиск зберігає листки від перегрівання, 

сприяє руху поживних речовин і продуктів обміну з одних органів і клітин в інші 

[64, 72, 114]. 

У насичених водою клітинах кореня відбувається вся складна реакція 

процесів поглинання речовин із ґрунту, зв'язок колоїдів протоплазми рослини з 

колоїдами ґрунту та їх взаємодії. При цьому вода потрібна для всього комплексу 

перетворення речовин в організмі не тільки як середовище, але і як безпосередній 

компонент для участі у всіх процесах життєдіяльності рослини. Тому у рослин, 

які краще забезпечені водою, інтенсивніше проходять фізіологічні та біологічні 

процеси. Активність хлоропластів і ферментів, асиміляція і дисиміляція, 

газообмін, транспірація, надходження поживних речовин, їх рух і засвоєння, 

перетворення вуглеводів, білків та інших речовин – все це залежить від кількості 

та якості води в ґрунті [64, 114, 404, 426]. 

Водний баланс в рослинах цикорію коренеплідного в польових умовах не 

завжди складається сприятливо. При низькій вологості повітря і високій 

температурі в ясні сонячні дні або при недостатній кількості вологи  в ґрунті 
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витрата води рослиною перевищує її надходження. У цьому випадку наступає 

водний дефіцит, який призводить до в’янення рослини. Воно буває тимчасове, 

коли рослини в нічні години встигають відновити свій тургор, і продовжене, коли 

рослини не встигають за ніч відновити нормальний вміст води в тканинах. Чим 

глибший і тривалий водний дефіцит, тим більше рослини відчувають потребу у 

воді [114, 349, 404]. 

Коли рослини відчувають недостатню кількість вологи у водозабезпеченні 

при формуванні рослин, то в подальшому вони розвиваються слабше, і у цьому 

випадку навіть знаходяться в сприятливих умовах.   

Всяке пониження вологості ґрунту нижче оптимального рівня призводило 

до сповільненого надходження води до рослини, погіршенню його водного 

режиму і зниженню врожайності коренеплодів цикорію [386]. 

У зв’язку зі зміною погодно-кліматичних умов великої шкоди культура 

отримує від періодичних посух і різних відхилень кількості випадання опадів в 

сторону зменшення від середніх багаторічних показників. За останні 20 років 

засухи повторювались більше як 5 разів, причому в одних районах більшою 

мірою, а в інших – меншою, проте кожна з них завдала великих втрат 

урожайності культур [347].  

К.А. Тимирязєв на основі глибокого вивчення процесів надходження і 

випаровування води у рослин створив систему наукових положень, які є основою 

для розвитку практичних заходів в боротьбі із посухою. Він вказував, що при 

введенні тих чи інших агротехнічних прийомів в землеробстві, рослини по-

різному реагують на умови вирощування. Також  з метою нагромадження і 

збереження ґрунтової вологи великого значення надавав таким агротехнічним 

заходам, як своєчасна глибока оранка, закриття ґрунтової вологи 

ранньовесняним боронуванням та іншим [267].  

На сьогодні важливі заходи в боротьбі із посухою в багатьох районах нашої 

країни – зрошення, висаджування полезахисних і садозахисних смуг, посів 

кулісними культурами, затримка талої води шляхом осіннього боронування та 
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інші. Усе це виходить із наукових положень та тверджень сучасних науковців 

нашої країни [179, 271]. 

Cьогодні надається важливе значення вивченню пристосування рослин в 

боротьбі із посухою і правильному розумінню фізіології цих процесів. 

Встановлено, що дуже часто фактором, який викликає пристосування, є та сама 

умова дефіциту води для шкідливого впливу на організм рослини. 

Ряд українських науковців провели багаторічні  дослідження і розкрили 

цілу систему заходів в боротьбі із посухою. У різних напрямках рослинництва 

проти посухи створюються і адаптуються нові посухостійкі види, сорти і гібриди 

культур, які дають високі врожаї. Проте з цикорієм коренеплідним таких 

досліджень було проведено мало та лише в зоні Лісостепу Західного [114, 216, 

349]. 

 

6.2 Накопичення води рослинами цикорію коренеплідного залежно від 

водного режиму ґрунту 

Водообмін цикорію коренеплідного, як інших сільськогосподарських 

культур, складається з трьох взаємопов’язаних процесів – надходження води в 

рослину, рух її по рослині і випаровування. Ці процеси в рослині проходять 

різними частинами – коріннями, черешками і листковими пластинками.  

Коренева система цикорію коренеплідного представляє собою потовщення 

головного і бокових коренів з кореневими волосками. Вода з ґрунту 

поглинається, головним чином, кореневими волосками. Коренева система 

цикорію коренеплідного складається з багаточисленних корінців різного 

порядку. Сумарна довжина коренів однієї рослини досягає декілька сотень 

метрів, а загальна поверхня їх в багато разів перевищує поверхню надземних 

органів. Така велика площа контакту кореневої системи з ґрунтом досягається, 

головним чином, за рахунок площі кореневих волосків [379]. 

Кореневі волоски представляють собою відростки окремих клітин 

поверхневого шару поглинаючої зони кореня. Вони виникають в більшості на 

кінцях молодих коренеплодів, які інтенсивно ростуть і займають зону 1-2 мм2. 
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Число їх на 1 мм2 поверхні кореня досягає 300-400. Довжина кореневих волосків, 

залежно від умов середовища, коливається від частки міліметра до 2 мм і в 

деяких випадках – 3 мм. Вони живуть лише декілька днів, а потім поступово 

відмирають. У міру росту коренів утворюються нові кореневі волоски, у зв’язку 

з чим вбираючі ділянки кореня увесь час переміщуються з використаних ділянок 

ґрунту в нові [271]. 

Верхні клітини кореня мають дуже тонкі стінки, по відношенню до води 

своєрідною полярністю, легко пропускають її всередину і не випускають назовні. 

Вихід води з поверхні кореневої клітини є в місцях кріплення її до іншої клітини 

через міжкліткову мембрану.  

Клітини кореня заповнені протоплазмою і клітковим соком. Протоплазма 

представляє собою живу колоїдну масу, яка містить в собі до 80% води. 

Колоїдами протоплазми клітин кореня вода утримуються з великою силою [271]. 

Основним джерелом енергії для підтримки життєвих процесів, які 

проходять в клітинах кореня, є асимілянти, головним чином в формі цукрів, які 

безперебійно надходять із листків. Продукт життєдіяльності клітини у формі 

кліткового соку вакуолей, має здатність вбирати воду. 

Вода, яка надходить в клітину, під дією всмоктуючої сили компонентів 

протопласта, створює внутрішній тиск. Понижений вміст води в клітинах 

листків, зменшує транспіраційний коефіцієнт [114]. 

Цикорій коренеплідний порівняно з іншими культурами відносно 

економно витрачає воду і є засухостійкий, менш чутливий до нестачі вологи в 

окремі періоди вегетації. Водний режим цикорію коренеплідного визначається 

комплексом факторів природного середовища і властивостями рослин, а 

транспіраційний коефіцієнт цикорію коренеплідного має значні коливання. Із 

підвищенням концентрації ґрунтових солей і збільшенням маси коренеплоду 

транспіраційний коефіцієнт знижується [333]. 

Особливістю водного режиму цикорію коренеплідного є обезводненість 

рослин, яка характеризується загальним вмістом води в тканинах, що 

складається із зв’язаної і вільної її форми. Зв’язаною водою називають ту частину 
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води, яка знаходиться в рослині і добре утримується колоїдами, молекулами 

високополімерних частин клітини і не може від них бути відділеною навіть при 

температурі мінус 10оС і нижче. Ця вода не є розчинником легкорозчинних 

цукрів. До цієї категорії води відноситься також структурно зв’язана вода. 

Зв’язана вода, в порівнянні з вологою, має більш понижений осмотичний 

тиск і теплоємкість, важче замерзає і випаровується [114]. 

До вільної води в рослинах прийнято відносити капілярно всмоктуючу 

воду, яка осмотично зв’язана і знаходиться в клітковому соку і протоплазмі. Вона 

не входить до складу гідратаційних оболонок навколо молекул та іонів. Вільна 

вода легко випаровується при транспірації. Вона переміщується по всіх частинах 

рослини і активізує життєздатність організму, та визначає активність 

фізіологічних процесів [322]. 

Для визначення стану води залежно від інтенсивності росту цикорію 

коренеплідного нами відбирались зразки з різних за врожайністю варіантах і 

дослідних ділянок Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН України впродовж 2012-

2014 рр. При цьому використовували в досліді сорти Уманський-97 та 

Уманський-99. 

У дослідженнях з визначення вмісту форм води в рослинах цикорію 

коренеплідного на різних за родючістю ділянках, врожайність в першому 

випадку (фон 20 т. гною) становила 38,0 т/га, другому (без добрив) – 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. (табл. 6.1). 

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 
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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%. 

Таблиця 6.1 

Вміст форм води в листках цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 та її дефіцит залежно від урожайності ранньовесняного 

строку сівби  (1-04.04),  в % до сирої маси листків  (середнє за 2012-2014 рр.) 
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15.08 

Без удобрення 
600 

82,3 61,8 20,5 3,0 - - - 

Фон 20 т. гною 84,3 64,2 20,1 3,2 - - - 

Без удобрення 
1500 

79,9 50,4 29,5 1,7 -2,4 -11,4 +9 

Фон 20 т. гною 81,7 55,4 26,3 2,1 -2,6 -8,3 +6,2 

Без удобрення 
2000 

81,2 56,6 24,6 2,3 - - - 

Фон 20 т. гною 83,2 60,1 23,1 2,6 - - - 

 

30.08 

Без удобрення 
600 

83,1 57,2 25,9 2,2 - - - 

Фон 20 т. гною 85,0 61,6 23,4 2,6 - - - 

Без удобрення 
1500 

80,4 42,2 38,2 1,1 2,7 -15 +12,3 

Фон 20 т. гною 81,2 50,0 31,2 1,6 -3,3 -11,1 +7,8 

Без удобрення 
2000 

81,9 52,7 29,2 1,8 - - - 

Фон 20 т. гною 82,7 57,7 25,0 2,3 - - - 

15.09 

Без удобрення 
600 

81,0 51,0 30,0 1,7 - - - 

Фон 20 т. гною 82,7 56,1 26,6 2,1 - - - 

Без удобрення 
1500 

78,7 37,3 41,4 0,9 -2,8 -13,7 +11,4 

Фон 20 т. гною 80,0 45,3 34,7 1,8 -2,7 -10,8 +8,1 

Без удобрення 
2000 

77,3 50,0 27,3 0,9 - - - 

Фон 20 т. гною 80,9 52,1 28,8 1,8 - - - 
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Особливо інтенсивна різниця у цих рослин спостерігалась при денному 

дефіциті води. Коли дефіцит загальної води підвищувався у рослин з удобрених 

ділянок, то за дефіцитом вільної і утворення зв’язаної води в денні години 

відмічалася зворотна залежність. Слід вважати, що краща забезпеченість рослин 

вільною водою на удобрених ділянках  є одним із факторів, які сприяють більш 

інтенсивному росту рослин.  

Аналогічне співвідношення форм води залежно від величини врожайності 

цикорію коренеплідного в першому випадку (фон 20 т. гною) становила 38,0 т/га, 

другому (без добрив) – 23,0 т/га і віку рослин (дати відбору зразків) (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Вміст форми води в листках цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

залежно від урожайності і віку рослин  (середнє за 2012-2014 рр.) 

Дата 

відбору 

зразків 

Стан ділянки 
Вміст води, % Відношення 

вільної води 

до зв’язаної загальної вільної зв’язаної 

10.06 
Без удобрення 88,4 68,3 20,1 3,4 

Фон 20 т. гною 88,7 67,6 21,1 3,2 

20.06 
Без удобрення 81,6 61,0 20,6 2,9 

Фон 20 т. гною 86,2 63,0 23,2 2,7 

10.07 
Без удобрення 80,7 56,2 24,5 2,3 

Фон 20 т. гною 86,7 58,0 28,7 1,8 

20.07 
Без удобрення 82,5 57,0 25,5 2,0 

Фон 20 т. гною 85,0 58,9 26,1 2,3 

10.08 
Без удобрення 80,6 55,1 25,5 2,2 

Фон 20 т. гною 82,4 56,2 26,2 2,2 

20.08 
Без удобрення 81,1 52,0 29,1 1,9 

Фон 20 т. гною 81,6 54,3 27,3 2,0 

20.09 
Без удобрення 81,8 50,0 31,8 1,6 

Фон 20 т. гною 81,3 51,3 30,0 1,7 

10.10 
Без удобрення 75,7 47,3 28,4 1,6 

Фон 20 т. гною 76,5 45,7 30,8 1,5 
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Результатами дослідження встановлено, що зі збільшенням росту і 

розвитку рослин цикорію  коренеплідного в тканинах зменшувався відсоток  

вмісту загальної і вільної води з однозначним підвищенням вмісту зв’язаної 

води. Підтвердженням цього було зменшення до кінця вегетації відношення 

вільної води до зв’язаної. 

З питання зменшення кількості зв’язаної води залежно від віку рослини в 

літературних джерелах немає єдиної точки зору. Деякі науковці пояснюють цей 

факт зменшенням ступеня гідратації та їх гідрофільності. Таким чином, з віком 

у рослин зменшується гідрофільність колоїдів, проте не враховується той факт, 

що поряд із зменшенням протоплазми клітини значно збільшується об’єм 

вакуолей, в яких велика кількість води є осматично зв’язаною. Тому на нашу 

думку це і є однією з головних причин збільшення кількості загально зв’язаної 

води у рослин з віком. 

За роки досліджень, прямого або направленого визначення 

закономірностей в зміні співвідношення форм води у цикорію коренеплідного 

нами не встановлено. 

Упродовж вегетації рослини цикорію коренеплідного, які вирощувалися на 

більш родючому ґрунті, були краще забезпечені  загальною і вільною водою 

порівняно з рослинами без удобрення ґрунтом. Проте нами не була визначена 

причина в різниці забезпечення рослин водою на першому і другому фонах 

удобрення ґрунту. Тому, там була різниця лише в інтенсивності ростових 

процесів в параметрах одного і того ж фону родючості. Для цього рослини 

вирощувались в однакових умовах ґрунтової родючості, але за інтенсивністю 

росту вони відрізнялися. З цієї метою рослини, які вирощувались на одному і 

тому ж варіанті, були поділені на три ступені розвитку  – добре розвинуті з масою  

– 650-700 г, середньо розвинуті – 350-400 г, погано розвинуті – 100-150 г. У кінці 

вегетації (18.08) з цих груп рослин в листках визначили вміст води (табл. 6.3). 

Дослідженнями встановлено, що добре розвинені листки були дещо краще 

забезпечені як загальною, так і вільною водою в порівнянні з листками менш 

розвинених рослин. Листки цих рослин містили більше загальної і вільної води і 



242 
 

 

менше – зв’язаної. Аналогічні результати були отримані з рослин, вирощених в 

інших умовах ґрунтової родючості. Результати досліджень показали, що основна 

причина різної забезпеченості рослин загальною і вільною водою залежала не від 

фізико-хімічних властивостей і родючості ґрунту, а від фізіологічних 

властивостей самої рослини, цикорію коренеплідного. 

Таблиця 6.3 

Вміст форми води в листках цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 з різною інтенсивністю росту, % на сиру масу листків 

 (дата визначення – 15-18.08, середнє за 2012-2014 рр.) 

Час 

доби, 

год. 

Ступінь 

розвитку 

рослини 

Вміст води Дефіцит води 

загальної вільної зв’язаної загальної вільної зв’язаної 

6.00 

Добрий 83,5 61,8 21,7 - - - 

Задовільний 83,4 61,1 22,3 - - - 

Незадовільний 82,9 60,0 22,9 - - - 

15.00 

Добрий 80,7 54,2 26,5 -2,8 -7,6 +4,8 

Задовільний 81,0 51,2 29,8 -2,4 -10,6 +7,5 

Незадовільний 80,6 48,5 32,1 -2,3 -11,5 +9,2 

16.00 

Добрий 83,6 62,7 20,9 - - - 

Задовільний 83,3 61,5 21,8 - - - 

Незадовільний 82,7 59,6 23,1 - - - 

 

У добре розвинутих рослин в денні години дефіцит (на 1500) був вищим, в 

порівняні із середніми і зрідженими. Не дивлячись на це, у них із загальної 

кількості значний відсоток припадає на частку вільної, легкодоступної до 

рослинного організму - фізіологічно активної води. Таким чином, в період 

найбільшого дефіциту води створюються в рослинах оптимальні умови для 

проходження ростових та інших фізіологічних процесів перетворення. У цей 

період великий дефіцит вільної води в рослині викликав призупинення росту, 

різкого пониження активності інших життєвих процесів. 
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 Деякими науковцями було встановлено, що синтетичні і гідролітичні 

процеси, в клітинах рослин проходять під дією одних і тих же ферментів залежно 

від забезпечення протоплазми водою. При достатній забезпеченості їх водою, 

ферменти активізують процеси синтезу, а при недостатній кількості води процес 

проходить в сторону гідролізу води [64]. 

Дослідниками було встановлено, що при обезводненні рослин в клітинах 

проходить гідроліз поліцукрів в ди –і моноцукри, а білків – в амінокислоти, що 

пояснюється зменшенням вільної води в клітинах рослин, які відстають в рості. 

На велику потребу у водному дефіциті впливають фактори внутрішнього 

середовища, в такому стані рослини перебудовують структуру протоплазми, 

утворюючи більше гідрофільних колоїдів і осматично діючих речовин. На цю 

гідротацію в рослинах використовується вільна вода,  внаслідок чого кількість її 

зменшується за рахунок підвищення зв’язаної [64, 349, 428]. 

Таблиця 6.4 

Поглинання води абсолютно сухою речовиною рослин цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 залежно від інтенсивності їх росту 

 (середнє за 2012 -2014 рр.) 

Варіант досліду Орган рослини 

Поглинання 1 г води 

 на 100 г сухої речовини 

t=150С t=250С різниця 

Без удобрення 

(контроль) 

Листки 6,31 9,4 3,09 

Коренеплоди 6,87 10,37 3,5 

Удобрення 

N30P30K30 

Листки 7,54 11,74 4,2 

Коренеплоди 8,6 12,32 3,72 

 

На основі власних досліджень можна показати різницю водоутримуючої 

здатності рослин цикорію коренеплідного залежно від інтенсивності росту при 

вирощуванні його в однакових умовах ґрунтової родючості. Листки, які 

відставали у рості, не тільки віддавали більше води, але і й навпаки, більше 
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поглинали. У цей же період рослини дуже інтенсивно віддавали воду, порівняно 

з середніми і добре розвинутими рослинами. Таким чином, структура 

протоплазми та її компоненти у рослині, які відповідають за ріст і розвиток, 

відрізнялися від рослин, які інтенсивно розвивалися, більш слабкою 

утримуючою здатністю води. Це підтверджувалося і поглинанням води 

абсолютно сухою речовиною рослин (табл.6.4). 

Таким чином можна зробити висновок, що в добре розвинутих рослин 

цикорію коренеплідного кругообіг води проходив більш інтенсивніше порівняно 

з рослинами, які відставали у рості, про що свідчив денний період дефіциту 

загальної води. Перехід води із слабозв’язаного стану у вільний також проходив 

більш інтенсивніше, що підтверджувало не тільки кількістю вільної води в 

клітинах рослин, що прискорювало транспірацію і підвищувало вміст вільної 

води в рослині.  

 

6.3 Витрати води рослинами цикорію коренеплідного в агрофітоценозі 

на формування врожайності 

 

Визначення кількості води, потрібної для підвищення врожайності, 

представляє великий теоретичний і практичний інтерес. Ці показники потрібні 

для розрахунку і проведення поливів, з метою отримання запланованого врожаю, 

виходячи з водного балансу ґрунту для того чи іншого регіону. 

Витрати води рослинами цикорію коренеплідного як за весь вегетаційний 

період, так і по періодах росту, вивчались лише деякими дослідниками. У 

результаті було встановлено, що витрати води значною мірою залежали від 

вологості ґрунту, наявності поживних речовин, метеорологічних факторів, та 

особливості рослини. 

За результатами наших польових досліджень, ці величини різко 

підвищувалися залежно від врожайності цикорію коренеплідного (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5 

Витрати води однією рослиною цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 за вегетаційний період (середнє  за 2012-2014 рр.) 

Маса 

рослини, г 

Середня маса, г 
Витрати води 

за вегетаційний 

період, л 

Витрати води на 

1 г сирої маси 

коренеплоду, л 

вегетативної 

частини 
коренеплодів 

18,65 14,5 4,15 34,0 97 

33,54 21,61 11,93 37,0 83 

105,08 64,0 41,08 42,3 77 

167,94 105,63 62,31 45,6 76 

358,17 151,39 206,78 57,6 72 

566,13 215,68 350,53 82,5 72 

685,63 196,32 489,31 98,3 73 

 

Таким чином, 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 

становив 98,3 л (на 1 га. 10-12 млн. л.). Проте порівнюючи витрати води 

рослиною з величиною врожайності, спостерігалася зворотна закономірність. 

Із підвищенням маси рослин витрати води були більш економними, це 

підтверджувалося і нагромадженням одиниці сирої маси коренеплоду. Також 

витрати води рослиною, великою мірою, залежали від ступені розвитку 

вегетативної маси у відношенні її до коренеплоду, чим більше рослина витрачала 

води на формування одиниці листкової маси, тим менше витрачалось відповідно 

на масу коренеплоду. 

Загальні витрати води рослинами ще не характеризують інтенсивність її 

випаровування, цій величині характерний транспіраційний коефіцієнт. У рослин 

цикорію коренеплідного він недостатньо вивчений, та залежить від коефіцієнта 
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вологості ґрунту, концентрації поживних речовин та інших факторів. Також не 

вивчено питання впливу на величину транспіраційного коефіцієнта цикорію 

інтенсивності росту і розвитку рослин, які вирощуються в однакових умовах. 

Результатами наших досліджень встановлено, що витрати води 

підвищувалися у слабо розвинутих рослин, у яких порушено співвідношення 

вегетативної маси і коренеплоду. В наших дослідженнях особливо підвищувався 

транспіраційний коефіцієнт від інтенсивного росту і розвитку її маси (табл. 6.6). 

Зниження транспіраційного коефіцієнту з ростом і розвитком рослин 

цикорію коренеплідного спостерігалося з 261 до 211 це свідчить про те, що в 

перший період його розвитку інтенсивно наростала вегетативна маса і на 

формування одиниці її потребувалося більше води,  порівняно з одиницею маси 

коренеплоду. Крім цього, транспіраційний коефіцієнт у рослин вирощених в 

однакових умовах, з різною інтенсивністю росту, головним чином зростав за 

рахунок фізіологічних особливостей рослини і дати визначення. 

Таблиця 6.6 

Зміна транспіраційного коефіцієнту в період росту і розвитку 

цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 (середнє за 2012 -2014 рр.) 
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10.07 11820 21,6 11,0 16,4 15,7 45,1 261 

10.08 26559 130,9 74,3 17,9 18,3 119,3 223 

10.09 32721 211,6 341,4 18,8 20,1 152,2 215 

10.10 412,6 198,3 483,5 19,3 23,6 195,5 211 
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Зв’язок транспіраційного коефіцієнта з вмістом води в листках рослин 

тісно пов’язано і залежав від конкретних умов росту і розвитку рослин. Добре 

розвинуті рослини порівняно з погано розвинутими в однакових умовах 

живлення і вологості ґрунту містили  в листках більше води, при цьому 

інтенсивність транспірації у них була нижча. У рослинах, які вирощувалися за 

різних умов вологості ґрунту, встановлено що більше води містилося в листках 

рослин, які вегетували на більш зволоженому ґрунті, і  вони інтенсивніше 

випаровували воду. Таким чином, спостерігалася пряма залежність між вмістом 

води в листках та інтенсивністю транспірації і є однією із важливих функцій 

життєдіяльності цикорію коренеплідного, що пов’язано з іншими життєвими 

процесами накопичення сирої маси залежно від конкретних умов зовнішнього 

середовища. 

 

6.4 Витрати води за періодами росту рослин цикорію коренеплідного 

 

Транспіраційний коефіцієнт відображає інтенсивність витрат води 

рослини на формування врожаю за весь вегетаційний період, проте не відображає 

інтенсивності витрати води за періодами росту. Разом із цим, цей показник має 

дуже важливе практичне значення, особливо при розробці заходів з отриманням 

високої врожайності цикорію коренеплідного. 

Інтенсивність випаровування води листками за періодами росту цикорію 

коренеплідного сильно коливалося. Ці коливання обумовлюються багатьма 

факторами – будовою листка, станом протоплазменних колоїдів, зміною 

метеорологічних факторів зовнішнього середовища. Проте ці зміни впродовж 

вегетаційного періоду з року в рік закономірно повторювалися з деякими 

коливаннями. Тому вони відображають тільки орієнтовний процес інтенсивності 

транспірації за періодами росту. Визначення інтенсивності транспірації, залежно 

від умов живлення показано нами в таблиці 6.7. 
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Таблиця 6.7 

Інтенсивність транспірації по декадах росту цикорію коренеплідного 

сорту Уманський-99 за різних умовах живлення (1000 см2  листка 

випарували на добу мл води) (середнє за 2012-2014 рр.) 

Місяць Декада  

Без 

добрив 

(контроль) 

Норма азотних добрив, кг/га, д.р. 

N30 N60 N90 N120 

Червень 
ІІ 130 110 120 120 130 

ІІІ 94 110 100 130 120 

Липень 

І 150 125 140 135 130 

ІІ 300 200 250 230 220 

ІІІ 310 180 300 250 200 

Серпень 

І 315 190 240 180 115 

ІІ 210 150 180 150 190 

ІІІ 180 100 140 130 110 

Вересень 

І 100 80 90 180 85 

ІІ 94 70 90 80 75 

ІІІ 97 75 89 86 70 

 

Найбільш інтенсивне випаровування води листками спостерігалося у 

декадах, які характеризувалися найбільш високою температурою і низькою 

вологістю повітря. Також з покращенням умов живлення, інтенсивність 

випаровування води рослинами зменшувалася. 

Так, в ІІ і ІІІ декадах червня на варіантах з внесенням азотних добрив N30-

N120 кг/га випаровування води на добу листковою поверхнею становило від 110 

до 130 мл. Тоді, як в І і ІІІ декадах липня за різних умов живлення азотних 

добрив, цей показник становив від 125 до 300 мл тоді, як на контрольному 

варіанті (без внесення добрив) найвищий транспіраційний коефіцієнт становив в 

І декаді серпня – 315 мл. 



249 
 

 

Велика різниця інтенсивності випаровування одиницею поверхні листка 

спостерігалося у тих рослин, листки яких різко відрізнялися своєю анатомічною 

і морфологічною будовою. Так, рослини які вирощувались без внесення добрив 

мали дрібні листки, пагони їх були побудовані з дуже мілких листків, одиниця 

листкової поверхні їх складала велике число продихів, приблизно в два рази 

більше, ніж при високій нормі азотних добрив, тому листки таких рослин дуже 

інтенсивно випаровували воду. 

З мірою підвищення внесення азотних добрив, показники анатомо-

морфологічної будови листків наближаються до показника, характерного для 

листків, вирощених при середній нормі внесення азотних добрив. Із 

підвищенням внесення азотних добрив, рослини знижували інтенсивність 

транспірації і витрати води одиницею листкової поверхні за практично всіма 

періодами росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного (табл. 6.7). 

З метою вивчення водного режиму та оцінки запасів продуктивної вологи 

і водоспоживання рослинами цикорію коренеплідного були проведені 

вегетаційні досліди на базі Хмельницької ДСГД ІКСГП НААН України 

впродовж 2012-2014 років. В дослідах використовували сорти української 

селекції Уманський-97 і Уманський-99 на яких визначали особливості ролі води 

та водного режиму рослин цикорію залежно від врожаю, та в окремі періоди 

росту. 

Результами дослідження встановлено, що з підвищенням вологості ґрунту 

від 40 до 80% повної вологості підвищувалася інтенсивність транспірації і 

наростання листкової поверхні, а звідси – витрати води по періодах росту і 

розвитку. Найбільша кількість води витрачалася рослинами в липні і в серпні. 

Проте і у вересні, коли ще продовжувався інтенсивний ріст, особливо в першій 

половині місяця, витрачалася відносно велика кількість води. 
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Таблиця 6.8 

Інтенсивність транспірації і витрати води по періодах росту цикорію коренеплідного 

 сорту Уманський-99 при різній вологості ґрунту (середнє 2012-2014 рр.) 

Місяць Декада  

Вологість ґрунту 40 % Вологість ґрунту 60 % Вологість ґрунту 80 % 

площа 

листків, 

м2/м2 

1000 

см2 за 

добу, 

мм 

витрати води  

рослиною 
площа 

листків, 

м2/м2 

1000 

см2 за 

добу, 

мм 

витрати води 

рослиною 
площа 

листків, 

м2/м2 

1000 

см2 за 

добу, 

мм 

витрати води 

рослиною 

л % л % л % 

Травень ІІІ 1,40 105 0,15 0,53 1,65 115 0,19 0,39 1,58 110 0,17 0,29 

Червень І 3,70 90 0,33 - 4,55 94 0,43 - 4,86 92 0,45 - 

ІІ 11,45 87 1,0 - 14,45 96 2,35 - 19,60 100 2,96 - 

ІІІ 14,78 96 1,42 - 29,75 111 3,30 - 37,55 115 4,32 - 

За місяць    2,75 9,71   6,08 12,51   7,73 11,75 

Липень І 19,80 97 1,92 - 37,95 114 4,33 - 48,90 116 5,67 - 

ІІ 26,95 105 2,83 - 46,30 120 5,56 - 57,80 124 7,17 - 

ІІІ 32,70 115 3,76 - 44,18 134 5,92 - 61,25 143 8,56 - 

За місяць    8,51 30,00   15,81 32,53   21,60 32,83 

Серпень І 33,26 118 3,93 - 40,15 142 5,70 - 53,60 150 8,04 - 

ІІ 30,14 115 3,47 - 36,40 135 4,94 - 49,35 140 6,91 - 

ІІІ 28,32 106 2,83 - 34,32 136 4,67 - 48,40 135 6,53 - 

За місяць    10,23 36,11   15,28 31,45   21,48 32,65 

Вересень І 24,45 96 2,35 - 30,34 118 3,58 - 42,50 120 5,10 - 

ІІ 21,18 90 1,91 - 28,40 110 3,12 - 35,80 110 3,94 - 

ІІІ 19,04 78 1,52 - 24,65 102 2,51 - 31,00 108 3,35 - 

За місяць    5,78 20,41   9,21 19,35   12,39 18,99 

Жовтень І 16,00 54 0,86 3,24 22,15 80 1,77 3,77 26,25 85 2,23 3,49 

За вегетацій 

ний період 
- - - 28,28 100 - - 48,34 100 - - 65,60 100 
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Інтенсивність транспірації і витрати води за періодами росту і розвитку 

рослин при різній вологості ґрунту була неоднакова, так при вологості ґрунту 40% 

за червень витрати води в середньому становили 2,75 л, або 9,71%. Тоді, як від цієї 

самої вологості ґрунту (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 ґрунту  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 ґрунту 80%. Так, втрати 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 ґрунту 40% витрати води 

становили 28,28 л, 60% - 48,34 л і 80% - 65,60 л. 

Показники інтенсивності транспірації і витрати води сорту Уманський-97 за 

періодами росту і розвитку в залежності від вологості ґрунту спостерігалися 

однакові витрати води. Проте слід відмітити, що при вологості ґрунту 40% площа 

листкової поверхні впродовж періоду росту і розвитку показники були нижчими. 

Так, наприклад в ІІІ декаді травня площа листків складала 1,36 м2/м2 тоді, як при 

вологості 60% – 1,61 м2/м2 і при 80% – 1,55 м2/м2. З найвищими показниками 

формування площі листкової поверхні при вологості ґрунту 40% встановлено в ІІІ 

декаді липня – 32,64 м2/м2 і І декаді серпня – 33,15 м2/м2. З підвищеними 

показниками площі листкової поверхні відмічено від вологості ґрунту 60%, де ІІ і 

ІІІ декадах липня відповідно – 46,22 і 44,12 м2/м2. Цей період також виділявся 

підвищеною площею листків і від вологості ґрунту 80% з показниками 57,69 м2/м2 

і 61,17 м2/м2. З таким розвитком листкової поверхні і встановлено витрати води 

рослинами. Найбільший показник витрати води вологості грудня 40% за серпень 

становить 10,02 л, або 35,76%, при вологості ґрунту 60%  за липень – 15,58 л, або 

32,83%, і при вологості ґрунту 80% в липні 21,16 л, або 32,55%. 
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Таблиця 6.9 

Інтенсивність транспірації і витрати води по періодах росту цикорію коренеплідного 

 сорту Уманський-97 при різній вологості ґрунту (середнє 2012-2014 рр.) 

Місяць Декада  

Вологість ґрунту 40 % Вологість ґрунту 60 % Вологість ґрунту 80 % 

площа 

листків, 

м2/м2 

1000 

см2 за 

добу, 

мм 

витрати води  

рослиною 
площа 

листків, 

м2/м2 

1000 

см2 за 

добу, 

мм 

витрати води 

рослиною 
площа 

листків, 

м2/м2 

1000 

см2 за 

добу, 

мм 

витрати води 

рослиною 

л % л % л % 

Травень ІІІ 1,36 102 0,14 0,5 1,61 106 0,18 0,38 1,55 108 0,16 0,25 

Червень І 3,65 87 0,35 - 4,50 90 0,40 - 4,80 89 0,43 - 

ІІ 11,38 84 0,9 - 14,38 92 2,31 - 19,51 93 2,91 - 

ІІІ 14,67 92 1,41 - 29,65 102 3,23 - 37,43 107 4,25 - 

За місяць    2,65 9,46   5,94 12,52   7,59 11,68 

Липень І 19,75 92 1,87 - 37,87 107 4,25 - 48,76 110 5,59 - 

ІІ 26,87 103 2,80 - 46,22 112 5,48 - 57,69 115 7,08 - 

ІІІ 32,64 109 3,92 - 44,12 125 5,85 - 61,17 137 8,49 - 

За місяць    8,59 30,66   15,58 32,83   21,16 32,55 

Серпень І 33,15 114 3,87 - 40,11 133 5,64 - 53,47 141 7,97 - 

ІІ 30,07 103 3,38 - 36,32 129 4,90 - 49,25 132 6,82 - 

ІІІ 28,25 105 2,77 - 34,23 130 4,54 - 48,29 124 6,43 - 

За місяць    10,02 35,76   15,08 31,77   21,23 32,65 

Вересень І 24,35 91 2,4 - 30,27 116 3,53 - 42,41 113 5,6 - 

ІІ 21,09 80 1,93 - 28,30 105 3,07 - 35,68 104 3,83 - 

ІІІ 18,96 75 1,5 - 24,53 94 2,42 - 30,87 101 3,23 - 

За місяць    5,83 20,8   9,02 19,01   12,66 19,47 

Жовтень І 15,84 53 0,79 2,82 22,06 74 1,66 3,49 26,13 78 2,21 3,4 

За вегетацій 

ний період 
- - - 28,02 100 - - 47,46 100 - - 65,00 100 
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В цілому за вегетаційний період при вологості ґрунту 40% витрати води 

одною рослиною складали 28,62 л, при 60% – 47,46 л і при вологості ґрунту 80% 

– 65,0 л (табл. 6.9). 

 На інтенсивність транспірації і витрати води, значно впливала 

інтенсивність росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного (табл. 6.10). 

Дослідженнями встановлено, що в більшості випадків добре розвинуті 

рослини випаровували води одиницею поверхності листків менше в  порівнянні 

з погано розвинутими рослинами. Для добре розвинутих рослин характерна 

більш висока водоутримуюча здатність їх листків, а тому вони більш економно 

випаровують воду. Найбільша кількість води рослини цикорію коренеплідного 

витрачали в липні і серпні, коли також спостерігалася і найбільш висока 

інтенсивність транспірації. Так, в середньому за вегетаційний період добре 

розвинуті рослини витрачали 40,6 л., середньо розвинуті 39,65 л., відповідно 

погано розвинуті 34,56 л. 

Із проведеного аналізу та наявної кількості визначень інтенсивності 

транспірації в цикорію коренеплідного, який вирощувався в різних умовах, було 

визначено його середні величини по декадах і місяцях. Ці величини 

інтенсивності транспірації, можна використовувати в польових умовах для 

подальшого спостереження за кількістю витраченої води, визначивши тільки їх 

листкову поверхню без пошкодження цілих рослин. 

Таким чином, середньодобова інтенсивність транспірації за місяцями 

характеризувалася такими величинами – за червень – 92,7 мл води в день на 1000 

см2 листкової поверхні, за липень місяць – 139,3 мл, серпень – 150,3 мл, вересень 

– 101,3 мл, за І декаду жовтня – 60 мл. Використовуючи ці показники ми визнали 

також витрати води за періодами росту і розвитку рослин цикорію 

коренеплідного. З цією метою кожної декади на дослідному полі проводились 

виміри площі листків 20 середніх за розмірами рослин, які характеризували 

середній розмір. Згідно отриманої площі листків і середньої інтенсивності 

транспірації, визначали витрати води однією рослиною за добу і за декаду, а за 

їх сумою – за вегетаційний період.
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Таблиця 6.10 

Інтенсивність транспірації і витрати води по декадах залежно від інтенсивності росту і розвитку рослин 

цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 (середнє 2012-2014 рр.) 

Місяць Декада  

Добре розвинуті рослини Задовільно розвинуті рослини Незадовільно розвинуті рослини 

площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води за  

день 1000 

см/мг 

витрати 

води 

рослиною  

площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води за 

день 1000 

см/мг 

витрати води 

рослиною  
площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води за  

день 1000 

см/мг 

витрати води 

рослиною  

л % л % л % 

Травень ІІІ 2,54 116 0,29 0,73 2,50 109 0,27 0,69 2,40 114 0,27 0,78 

Червень 

І 4,65 73 0,51 - 4,58 81 0,37 - 4,40 83 0,36 - 

ІІ 16,80 94 1,58 - 13,70 95 1,30 - 12,40 95 1,18 - 

ІІІ 21,00 110 2,31 - 20,16 111 2,24 - 19,50 115 2,24 - 

За місяць    4,4 11   3,91 10,01   3,78 10,94 

Липень 

І 33,50 114 3,82 - 31,80 116 3,69 - 27,30 120 3,51 - 

ІІ 39,22 123 4,83 - 38,77 124 4,80 - 34,30 125 4,36 - 

ІІІ 43,14 135 5,82 - 41,21 138 5,69 - 38,36 140 5,37 - 

За місяць    14,47 36,19   14,18 36,3   13,24 38,31 

Серпень 

І 36,06 160 5,77 - 35,06 162 5,68 - 29,98 170 5,09 - 

ІІ 31,50 143 4,50 - 30,20 150 4,53 - 23,60 165 3,89 - 

ІІІ 29,40 130 3,82 - 28,01 140 3,92 - 20,97 145 3,04 - 

За місяць    14,09 35,24   14,13 36,18   12,02 34,78 

Вересень 

І 26,25 90 2,36 - 24,47 93 2,27 - 18,17 110 2,00 - 

ІІ 23,70 80 1,89 - 22,35 84 1,88 - 15,14 90 1,37 - 

ІІІ 20,93 64 1,57 - 19,59 72 1,59 - 13,72 85 1,16 - 

За місяць     5,82 14,55   5,74 14,7   4,53 13,11 

Жовтень І 17,40 52 0,93 2,29 16,12 57 0,83 2,12 11,09 65 0,72 2,08 

За вегетацій 

ний період 

- - 
- 40,0 100 - - 39,06 100 - - 34,56 100 



 
 

 

2
5
5
 

Таблиця 6.11 

Інтенсивність транспірації і витрати води по декадах залежно від інтенсивності росту і розвитку рослин 

цикорію коренеплідного сорту Уманський-97 (середнє 2012-2014 рр.) 

Місяць Декада  

Добре розвинуті рослини Задовільно розвинуті рослини Незадовільно розвинуті рослини 

площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води за  

день 1000 

см/мг 

витрати води 

рослиною  
площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води за 

день 1000 

см/мг 

витрати води 

рослиною  
площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води за  

день 1000 

см/мг 

витрати води 

рослиною  

л % л % л % 

Травень ІІІ 2,42 114 0,28 0,72 2,47 107 0,26 0,68 2,34 110 0,24 0,7 

Червень 

І 4,55 69 0,49 - 4,53 78 0,34 - 4,31 81 0,32 - 

ІІ 16,38 87 1,48 - 13,63 91 1,25 - 11,86 92 1,15 - 

ІІІ 20,57 104 2,23 - 20,06 106 2,18 - 19,17 113 2,21 - 

За місяць    4,2 10,73   3,77 9,82   3,68 10,84 

Липень 

І 33,03 106 3,73 - 31,71 112 3,66 - 27,08 118 3,47 - 

ІІ 38,78 113 4,75 - 38,70 119 4,73 - 34,12 121 4,33 - 

ІІІ 42,63 128 5,72 - 41,08 123 5,64 - 38,19 136 5,34 - 

За місяць    14,2 36,29   14,03 36,55   13,14 38,69 

Серпень 

І 35,81 154 5,73 - 34,93 156 5,64 - 29,84 166 5,03 - 

ІІ 31,06 137 4,38 - 30,11 143 4,48 - 23,19 162 3,73 - 

ІІІ 28,86 122 3,74 - 27,89 131 3,87 - 20,79 141 3,01 - 

За місяць    13,85 35,39   13,99 36,44   11,77 34,67 

Вересень 

І 25,96 87 2,31 - 24,37 89 2,19 - 18,02 106 1,98 - 

ІІ 23,29 76 1,86 - 22,28 79 1,81 - 14,97 87 1,34 - 

ІІІ 20,53 59 1,52 - 19,47 72 1,53 - 13,41 82 1,11 - 

За місяць     5,69 14,54   5,53 14,4   4,43 13,04 

Жовтень І 16,96 50 0,91 2,33 15,87 52 0,81 2,11 10,88 57 0,70 2,06 

За вегетацій 

ний період 

- - 
- 39,13 100 - - 38,39 100 - - 33,96 100 
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Враховуючи, що окремі рослини цикорію коренеплідного в своєму 

розвитку складають видовий ценоз, це організми, які займають визначену площу, 

тому витрати води окремими рослинами можна до деякої ступені прийняти за 

середню величину, яка характеризувала загальні витрати води усіма рослинами 

на гектар площі сорту Уманський-99 по декадах за вегетаційний період впродовж 

2012-2016 років (табл. 6.12). 

У першому варіанті, на добре удобреному варіанті (N90), при збиранні 

врожайності отримали в середньому 36,5 т/га коренеплодів цикорію, а на варіанті 

без внесення добрив урожайність становила 19,6 т/га. Із наведених показників 

можна зробити висновок, що основна кількість води, яка витрачалася на 

формування врожаю (приблизно 70 %) припадала на липень і серпень. Так, за ці 

два місяці рослини використали біля трьох тисяч кубометрів води з гектара на 

добре удобреному варіанті. Для поновлення ґрунту такою кількістю вологи 

потрібно майже 300 мм опадів. За весь вегетаційний період рослини цикорію 

використовували з ґрунту на цьому варіанті 4290 м3 води або приблизно річну 

кількість опадів за період проведення досліджень. Для прикладу в 2012 і 2014 

роках, коли проводились дослідження, річна кількість опадів становила лише 

460-480 мм, а за вегетаційний період – тільки 200 - 215 мм. 

Таким чином, нашими польовими дослідженнями підтверджено велике 

значення допосівного запасу вологи в ґрунті, що дає змогу забезпечення високої 

врожайності коренеплодів цикорію. Від достатньої кількості запасу вологи в 

ґрунті можна забезпечити безперебійне надходження води до рослини, 

підтримку оптимальної насиченості тканин, що є необхідною умовою для 

інтенсивного росту і розвитку рослин, високої активності всього комплексу 

фізіологічних і біологічних процесів, пов’язаних із підвищенням і отриманням 

високої врожайності цикорію коренеплідного.  
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           Таблиця 6.12 

Витрати води цикорієм коренеплідним сорту Уманський-99 по декадах за вегетаційний період 

 (середнє за 2012–2014 рр.) 

Місяць Декада  

Коефіцієнт 

транспірації 

випарувано, мг, 

день 1000см2 

Норма азотного добрива N90 кг/га д.р. Без добрив (контроль) 

площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води 

рослиною, л 

витрати  

води на 1 га 

площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води 

рослиною, л 

витрати  

води на 1 га 

м3 % м3 % 

Червень 

І 90 6,40 0,59 - - 4,20 0,39 - - 

ІІ 92 12,00 1,08 - - 7,40 0,67 - - 

ІІІ 96 21,40 2,05 - - 14,20 1,36 - - 

За місяць  92,7 - 3,72 302,44 8,06 - 2,42 204,73 6,54 

Липень 

І 110 27,60 3,04 - - 21,00 2,32 - - 

ІІ 144 36,20 5,57 - - 26,30 4,05 - - 

ІІІ 154 40,80 6,28 - - 30,20 4,65 - - 

За місяць  139,3 - 14,89 1058,36 28,20 - 11,02 932,29 29,77 

Серпень 

І 168 44,50 7,71 - - 32,60 4,52 - - 

ІІ 150 51,40 7,48 - - 33,80 4,89 - - 

ІІІ 133 52,20 6,94 - - 34,00 5,68 - - 

За місяць  150,3 - 22,13 1415,26 37,7 - 15,09 1276,61 40,76 

Вересень 

І 112 43,60 4,88 - - 28,90 3,24 - - 

ІІ 101 32,30 3,26 - - 23,20 2,34 - - 

ІІІ 91 28,70 2,61 - - 20,70 1,88 - - 

За місяць   101,3 - 10,75 873,97 23,29 - 7,46 631,12 20,15 

Жовтень І 60 21,20 1,27 103,25 2,75 17,10 1,03 87,14 2,78 

За вегетаційний 

період 

- - 52,76 3753,28 100 - 37,02 3131,9 100 
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Показники витрати види і коефіцієнт транспірації рослинами цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 по декадах за вегетаційний період 

відрізнялися від внесення азотного добрива (N90) порівняно з варіантом без 

внесення добрив. Так, найвищий показник випаровування води рослинами 

встановлено за серпень місяць 22,13 л з коефіцієнтом транспірації 150,3 мг на 

день 1000 см2, при цьому витратами води на 1 га – 1415,26 м3, що становить 

37,7%. Дещо з нижчими показниками витрати води рослинами цикорію і 

коефіцієнтом транспірації був місяць липень. При цій же нормі азотного добрива 

(N90), було випарувано рослиною 14,89 л з коефіцієнтом транспірації 139,3 мг 

день 1000 см2, а витрати води на 1 га становили 1058,36 м3, або 28,20%. На 

контрольному варіанті (без внесення азотних добрив) з найвищими показниками 

випаровування води рослиною встановлено в серпні 15,09 л, і дещо з нижчими в 

липні 11,02 л. витрати води 1 га відповідно становили 1276,61 м3, що складає 

40,76% і відповідно 932,29 м3 із 29,77%. За вегетаційний період на варіанті де 

вносили азотні добрива у сорту Уманський-99 випарувано води однією  

рослиною 52,76 л із витратами води на 1 га 3753,28 м3, що складало до 100%. 

Тоді, як на варіанті (без внесення добрив) рослинами було випарувано води  

37,02 м3 з витратами на 1 га 3131,9 м3 (табл. 6.12). 

Аналогічні показники витрати води рослинами цикорію коренеплідного за 

вегетаційний період спостерігалися і у сорту Уманський-97. Так, із внесенням 

норми азотного добрива (N90) найвищі показники випаровування води 

рослинами встановлено в серпні – 21,43 л з коефіцієнтом транспірації 145,3 мг 

день 1000 м2 і витратами води на 1 га 1296,35 м3, що становить 36,52%. Тоді, як 

на варіанті (без внесення добрив), на цей період, випарувано води рослинами 

14,81 л з витратами води за липень, та випарувано води рослиною 10,08 л з 

витратами на 1 га 896,32 м3 (29,81%). За вегетаційний період витрати води 

рослинами цикорію коренеплідного сорту Уманський-97 на варіанті із внесенням 

норми азотного добрива  (N90) випарувано води 51,26 л  з витратами на 1 га 

3549,25 м3 (100%) і на варіанті (без внесення добрив) випарувано води рослинами 

складало 35,17 л з витратами на 1 га 3006,5 м3 (100%) (табл. 6.13).  
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Таблиця 6.13 

Витрати води цикорієм коренеплідним сорту Уманський-97 

 по декадах за вегетаційний період (середнє за 2012–2014 рр.) 

Місяць Декада  

Коефіцієнт 

транспірації 

випарувано, мг, 

день 1000м2 

Норма азотного добрива N90 кг/га д.р. Без добрив (контроль) 

площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води 

рослиною, л 

витрати  

води на 1 га 

площа 

листків, 

м2/м2 

випарувано 

води 

рослиною, л 

витрати  

води на 1 га 

м3 % м3 % 

Червень 

І 89 6,20 0,57 - - 4,05 0,37 - - 

ІІ 90 11,85 1,05 - - 7,25 0,65 - - 

ІІІ 93 21,15 1,98 - - 13,85 1,32 - - 

За місяць  90,7 - 3,6 296,34 8,36 - 2,34 201,12 6,69 

Липень 

І 106 27,30 2,97 - - 20,50 2,26 - - 

ІІ 138 35,65 5,42 - - 25,85 4,01 - - 

ІІІ 148 40,15 6,28 - - 29,60 4,53 - - 

За місяць  130,7 - 14,67 1008,16 28,4 - 10,08 896,32 29,81 

Серпень 

І 163 43,70 7,32 - - 33,25 5,61 - - 

ІІ 145 50,80 7,41 - - 32,10 4,79 - - 

ІІІ 128 51,70 6,70 - - 33,20 4,41 - - 

За місяць  145,3 - 21,43 1296,35 36,52 - 14,81 1218,35 40,52 

Вересень 

І 109 43,10 4,72 - - 28,50 3,07 - - 

ІІ 97 31,60 3,06 - - 22,80 2,14 - - 

ІІІ 86 28,10 2,55 - - 20,15 1,76 - - 

За місяць   97,4 - 10,33 847,9 23,89 - 6,97 607,25 20,2 

Жовтень І 57 20,75 1,23 100,5 2,83 16,80 0,97 83,45 2,78 

За вегетаційний 

період 

- - 51,26 3549,25 100 - 35,17 3006,5 100 
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Висновки до розділу 6 

 

На підставі проведених польових досліджень та аналізу отриманих даних 

можна зробити такі висновки: 

1. Зниження вологості ґрунту нижче оптимального рівня призводило до 

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

балансу та зниження врожаю цикорію коренеплідного. Тому, значна увага 

приділялась питанням збереження і економного витрачання води з ґрунту, це 

було основною причиною низьких врожаїв, більше всього за недостатньої 

кількості вологи. За вмістом загальної води різниця в рослинах була незначна, 

особливо в денні години, тоді за вмістом вільної води вона  була суттєва. Так, 

при визначенні форм води на 30.08 на 1500 годину встановлено, що різниця за 

вмістом загальної води в рослинах складала всього 0,8%, тоді як за вмістом 

вільної води різниця становила 7,8%. Така закономірність спостерігалася в інші 

строки і години визначення. Особливостями водного режиму цикорію 

коренеплідного була висока врожайність, яка знаходилася в прямій залежності 

від оптимального забезпечення рослин водою і будь-яке відхилення від нього 

викликало затримання або повне призупинення росту, пониження інтенсивності 

усіх життєвих процесів, пов’язаних з ростом і розвитком, а це призводило до 

зниження врожайності. 

2. Цикорій коренеплідний з високою врожайністю впродовж вегетаційного 

періоду мав порівняно сприятливий водний режим. Листкова поверхня і суцвіття 

таких рослин, порівняно з низькорослими, містили високий відсоток загальної і 

вільної води, відповідно мали вищу інтенсивність фізіологічних процесів. У 

добре розвинутих рослин в денні години (на 1500) дефіцит загальної води складав 

2,8%, вільної 7,6% та зв’язаної більше 4,8%. За пізнього періоду розвитку рослин, 

середні показники дефіциту складали –  загальної води 2,4%, вільної 10,6% та 

зв’язаної більше 4,8%. Аналогічні показники вмісту води були в листках слабо 

розвинених рослин де дефіцит загальної води складав 2,3%, вільної 11,5%, 

зв’язаної 9,2%. 
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3. Оптимальне забезпечення високої врожайності цикорію коренеплідного 

водою, створювало сприятливе середовище для формування більш активної 

структури і властивостей колоїдів протоплазми, які мали більш високу 

водоутримуючу властивість та кращого обводнення рослин з економними 

витратами води. У зв’язку з цим, транспіраційний коефіцієнт і витрати води на 

формування одиниці врожаю коренеплодів і якісних показників у таких рослин 

було нижче. Проте, в цілому висока врожайність коренеплодів цикорію вимагала 

більшої кількості води. У середньому, в перший період розвитку рослин з масою 

18,65 г. витрати води становили 34,0 л. із подальшим розвитком рослин із масою 

688,63 г. витрати води за ввесь період розвитку становили 98,3 л. 

4. Інтенсивний ріст цикорію коренеплідного проходить лише за умов 

безперебійного постачання водою впродовж всієї вегетації. Крім того,  

фізіологічні процеси і біохімічні перетворення, тісно пов’язані з формуванням 

врожаю та залежали від постійного забезпечення їх водою. Зменшення 

транспіраційного коефіцієнту з ростом і розвитком рослин цикорію 

спостерігалося з 261 до 211 і свідчило про те, що в перший період його розвитку 

інтенсивно наростала вегетативна маса і на формування одиниці її потребувалося 

більше води, порівняно з наростанням коренеплоду. Крім цього транспіраційний 

коефіцієнт у рослин вирощених в однакових умовах, з різною інтенсивністю 

росту значно залежав від особливостей сорту.   

5. Мінімальне живлення рослин знаходилося в прямій залежності від 

водозабезпечення. Від оптимального водного режиму рослин залежали їх 

розвиток і нагромадження якісних показників в коренеплодах та цілий ряд інших 

позитивних факторів, з якими пов’язано одержання високої врожайності. На 

удобреному варіанті (N90) отримана врожайність в середньому 36,5 т/га 

коренеплодів, на ділянці без внесення добрив урожайність становила 19,6 т/га. 

При цьому витрати води за червень становили в першому випадку 302,44 м3 з       

1 га, в другому – 204,73 м3 з 1 га. 

6. Безперебійне забезпечення рослин водою було досягнуто тільки при 

наявності в ґрунті достатньої кількості вологи. Проте, практично одержання 
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високого врожаю цикорію коренеплідного іде за рахунок випадання опадів в рік 

вирощування. Найбільша кількість вологи витрачалася для забезпечення 

інтенсивності росту рослин цикорію в липні-серпні і першій половині вересня, 

тоді як в цей період, в найбільш сприятливі роки, кількість опадів була дещо 

менша потреби і витрат води для формування врожайності коренеплодів.   

 

Основні результати досліджень опубліковані у наукових працях [333, 438]. 
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РОЗДІЛ 7 

 УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

 ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 БЕЗВИСАДКОВИМ СПОСОБОМ  

В Україні насінництво цикорію коренеплідного зосереджено в основному 

у південних та центральних районах. Вирощування насіння цієї культури 

проводилось в більшості висадковим способом, який досить трудомісткий і 

потребує значні затрати ручної праці і матеріальних коштів з низькою 

врожайністю насіння (0,15-0,18 т/га) [33, 46].  

У насінництві цикорію коренеплідного за існуючою технологією багато 

коштів і ручної праці витрачається на вирощування насінників та їх зберігання. 

Поряд з цим, впродовж періоду зберігання багато коренеплодів пошкоджується 

хворобами і проростає, що призводить до великих втрат (20-25%) маточного 

матеріалу, та знижує його якість [84, 134, 393]. 

На висаджування висадків припадають великі затрати праці, після чого 

коренеплоди, особливо висаджені в недостатньо зволожений ґрунт, коренева 

система яких обновлюється і розміщується переважно у верхньому його шарі, 

часто гниють, що суттєво впливає на урожайність, і посівні якості насіння. Тому, 

в насінництві цикорію коренеплідного перед нами було поставлене завдання, 

знайти нові і покращити сучасні способи і елементи технології вирощування цієї 

культури. Одним із них є безвисадковий спосіб. Застосування його забезпечить 

можливість практично повністю механізувати всі технологічні процеси з 

вирощування насіння і в 2,5-3 рази знизити собівартість продукції в порівнянні з 

існуючим висадковим способом. Безвисадковий спосіб вирощування полягає в 

тому, що восени маточні коренеплоди цикорію не викопують, а залишають у 

ґрунті на зиму, навесні, перезимувавши, вони відростають, утворюють 

квітконосні стебла і плодоносять [211, 218, 219, 233, 392]. 

При безвисадковому способі насінництва цикорію коренеплідного, після 

перезимівлі коренеплоди ранньої весною добре використовують осінньо-зимові 
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запаси вологи в ґрунті та елементи живлення, все це значно впливає на дружність 

стеблоутворення, квіткування і дозрівання насіння та його врожайність. За 

нашими даними, природно-кліматичні умови Правобережного Лісостепу 

України особливо в останні роки є сприятливими для такого способу 

вирощування насіння цикорію коренеплідного [218, 394]. 

7.1 Біологічні особливості і фізіолого-біохімічні процеси підпокривних, 

післяукісних та післяжнивних посівів цикорію коренеплідного 

Основним заходом збільшення валового виробництва насіння цикорію 

коренеплідного є не тільки ефективне використання земельних угідь, але й 

впровадження в технологію вирощування підпокривних, післяукісних та 

післяжнивних посівів, що дає змогу більш раціональніше використовувати 

площу живлення, ґрунтову вологу і елементи живлення, погодно-кліматичні 

умови, та інші фактори [49]. 

Одержання двох врожаїв впродовж одного року, багато в чому залежить 

від агрокліматичних умов зони, підбору культур, а також сорту. У районах з 

теплою осінню і достатньою кількістю опадів на родючих ґрунтах а також 

впроваджування елементів технології маточників є реальне вирощування 

коренеплодів цикорію після пожнивної культури для безвисадкового способу 

вирощування насіння [146]. 

Одним із способів вирощування насіння цикорію коренеплідного є 

післяукісний, який після збирання вико-вівсяної суміші на зелений корм та 

інших ранніх сільськогосподарських культур, розпочинається залежно від року 

20-30 травня, післяжнивний – після збирання ранніх культур, а також озимого 

ячменю на зерно з 1 по10 липня і закінчується для холодостійких культур в кінці 

жовтня – початку листопада. Сума ефективних температур (вище 5оС) за 

післяукісного періоду становить майже 2100 градусів, післяжнивного – 1500 

градусів, опадів випадає відповідно 240-340 мм. Середньомісячна температура у 

серпні складає 17,4оС, вересні – 13,6 і жовтні – 8,3оС, що дає змогу вирощувати 

цикорій коренеплідний на насінницькі цілі в зоні Правобережного Лісостепу. 
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Основним агротехнічним заходом від післяукісних і післяжнивних посівів 

є одержання рівномірних дружніх сходів та інтенсивного розвитку рослин, при 

цьому, основним елементом технології є строки підготовки ґрунту та сівба, які 

проведені, в оптимальні терміни, і запізнення їх з сівбою може призвести до 

зниження врожайності. 

Враховуючи підвищену температуру повітря і ґрунту в літній період, при 

післяукісних і післяжнивних посівах, норму висіву насіння збільшували на        

20-30 % і заробляли в ґрунт на 1-1,5 см та глибше на 2-2,5 см в порівняні з 

ранньовесняними строками сівби. 

Цикорій коренеплідний відноситься до холодостійких культур, тому 

приріст врожайності продовжується до пізньої осені, коли температура повітря 

понижується до 6-8оС і нижче. Таким чином, вегетаційний період рослин в 

післяукісних і післяжнивних посівах проходить на фоні достатньої вологості і 

зниження температури повітря і ґрунту, скорочення довжини світлового дня та 

ФАР. Усе це позначається на темпах росту і продуктивності рослин, оскільки в 

цих умовах вони розвиваються тільки в перший період вегетації, а потім ріст і 

розвиток рослин сповільнюється.  

Для одержання врожаю впродовж одного року з однієї площі посіву можна 

шляхом підсіву під іншу культуру, з використанням високородючих ґрунтів, 

біологічно правильному підборі культур та сортів, при цьому рослини добре 

ростуть,  розвиваються і забезпечують підвищений врожай порівняно з чистим 

посівом культури. Тому, важливе значення при цьому, відіграє глибина 

залягання кореневої системи, яка вимоглива до цих факторів в окремі періоди їх 

росту і розвитку. 

Також нами науково обґрунтовано підсів цикорію коренеплідного під ярий 

і озимий ячмінь, як основної культури впоперек напряму рядків. Встановлено, 

що недопустиме запізнення з підсівом, тоді як основна культура рослини 

розростається, що погіршує проростання насіння цикорію. Таким чином, насіння 

цикорію, яке проростало, знаходилося у пригніченому стані і часто гинуло за 

рахунок недостатнього освітлення і вологи та інших факторів. 
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Важливим елементом в технології вирощування насіння цикорію 

коренеплідного є достатній розвиток рослин в осінній період перед входом 

рослин в зиму. В даний період насінники попадали в різні зовнішні погодно-

кліматичні умови, особливо несприятливим для рослини  були понижені 

температури в зимовий період, а також осінні і весняні заморозки.  

В окремі роки у зимовий період, рослини безвисадкових насінників 

попадали в несприятливі погодно-кліматичні умови, низькі температури, 

потепління, холодні вітри, утворення льодяної кірки, та інколи глибокого 

снігового покриву, що визначало зимостійкість рослин і впливало на  зберігання 

коренеплодів в ґрунті. Зимостійкість безвисадкових насінників обумовлена 

також біологічними особливостями сортів цикорію, умовами вирощування, 

станом рослин перед входом в зиму, їх підготовленістю до перезимівлі, 

інтенсивністю і тривалістю морозного періоду. 

Як встановлено нами, основною умовою формування зимостійкості 

цикорію коренеплідного є нагромадження в рослинах достатніх запасів 

поживних речовин впродовж літньо-осіннього періоду. В онтогенезі 

безвисадкових насінників якісний склад хімічних елементів змінювався. В 

осінній період темпи росту і розвитку рослин сповільнювалися, за рахунок 

зниження фотосинтетичної діяльності, та посилювалося нагромадження 

вуглеводів. З початку пониження температури в жовтні в листках і коренеплодах 

ще проходили фізіолого-біохімічні процеси. Тому, для підвищення зберігання 

насінних коренеплодів в ґрунті створюються необхідні умови для їх успішної 

перезимівлі шляхом нагромадження у них моноцукрів, сухої речовини та інших 

необхідних хімічних елементів. Краще зберігалися насінники цикорію ранніх 

строків сівби на високому азотному фоні, коли перед входом у зиму рослини 

розвивали значну листкову поверхню, що посилює вуглеводний обмін та 

підвищує інтенсивність росту і додаткове формування молодих листків. Також, 

перед входом в зиму в коренеплодах нагромаджується більше сухих речовин і 

вуглеводів. Зміну вмісту цих показників на початку вегетації першого року 

життя до дозрівання насіння наступного року показано в таблиці 7.1. 
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Таблиця 7.1 

Динаміка зміни вмісту сухих речовин і моноцукрів в коренеплодах маточниках цикорію  

з початку першого року життя до дозрівання насіння (середнє за 2016-2017 рр.) 
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Суха речовина, 

% 
22,70 24,40 22,45 19,74 17,86 17,88 19,66 19,10 16,96 13,51 12,11 14,11 12,19 14,20 17,88 11,61 10,36 

Моноцукри, % 0,419 0,260 0,155 0,06 1,45 2,79 2,18 2,48 1,72 1,85 1,89 2,17 1,86 1,32 1,55 0,83 1,01 

Загальна сума 

цукрів, % 
16,22 16,55 16,95 16,29 13,14 10,79 12,02 12,32 11,12 6,81 8,18 6,22 4,98 3,14 4,55 2,15 1,32 

% цукру від 

сухої речовини 
71,45 67,82 75,50 82,52 73,57 60,34 61,13 64,50 65,56 56,23 60,54 44,08 40,85 22,11 25,44 18,51 13,36 

Відношення 

моноцукрів до 

загальної суми 

цукрів 

2,58 1,57 0,91 0,23 11,03 25,85 18,13 2021 15,46 27,16 22,61 34,88 37,34 42,03 34,03 38,60 29,44 
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Проводилося вивчення причин, які обумовлювали ту чи іншу ступінь 

зимостійкості насінників цикорію коренеплідного впродовж зимового періоду і 

впливали на зміну біохімічного їх складу. У маточних рослинах, які завершували 

період першого року вегетації, вміст сухої речовини з найбільшими показниками 

24,40% становив станом 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 ростом і розвитком маточних 

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

становив лише 10,36%, а 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 знижувався і 

становив від 11,12 до 13,14%. У подальшому рості і розвитку маточних 

коренеплодів цикорію, вміст загальних цукрів на період збирання насіння був 

мінімальний і зменшувався на 1,32%. 

Дослідженнями встановлено, шо в деяких випадках маточні рослини 

цикорію коренеплідного мали здатність саморегуляції внутрішніх фізіолого-

біохімічних процесів за рахунок того, що вони можуть пристосовуватися до 

різних умов зовнішнього середовища. Це свідчить про те, що морозостійкість 

рослин цикорію забезпечує нагромадження рослинами цукрів коренеплодами в 

процесі підготовки їх до зими. Знаючи ці особливості рослин, ми можемо 

підсилювати стійкість їх до несприятливих умов зими - цей процес називається 

стійкістю рослин. Тому, загартування проходило двома послідовними етапами,  

одним із них було нагромадження в рослинах в літньо-осінній період 

моноцукрів, які служили енергетичним матеріалом і головною речовиною, яка 

захищала протоплазму клітин від замерзання. Нагромадження цукрів було тісно 

пов’язано з фотосинтезом і ростом рослин, чим інтенсивніше проходила 

фотосинтетична діяльність тим більше їх відкладалося в коренеплодах. Такий 

процес загартування рослин був за рахунок нагромадження цукрів і проходив за 

низьких, але плюсових температур. Умови і тривалість цього періоду в 

безвисадкових насінників цикорію коренеплідного залежали від кліматичних 
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умов року досліджень і агротехнічних заходів. Оптимальними умовами 

осіннього періоду була температура повітря в межах плюс 6-10оС з тривалістю 

25-30 діб. 

Також вивчено, що загартування рослин цикорію коренеплідного 

проходило за невеликих низьких температур від мінус 2-5оС. У більш пізній 

період проходило обезводнення протоплазми клітин, перерозподіл і 

переміщення захисних речовин, відбувалася зміна зовнішнього вигляду 

протоплазми, який призупиняв проникнення в клітину води та проходило 

утворення міжклітинних кристалів льоду. Оптимальною умовою другого 

періоду загартування рослин для безвисадкових насінників цикорію 

коренеплідного була температура в інтервалі від мінус 1-5оС тривалістю до 10-

15 діб. При проходженні вказаних періодів за умови наявності снігового 

покриву, насінники цикорію коренеплідного витримували короткочасне 

зниження температури до мінус 20-25оС. 

 

7.2 Особливості росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного 

 до і після перезимівлі під покривними культурами, післяукісними і 

післяжнивними посівами 

 

Ріст і розвиток безвисадкових насінників підпокривними культурами, 

післяукісними і післяжнивними посівами розпочинається від сівби до входу в 

зиму першого року, при цьому ми отримали коренеплоди визначеного розміру з 

добре розвинутою вегетативною масою і другого року після перезимівлі їх у 

ґрунті з метою отримання високопродуктивних насінників. 

Життєдіяльність агрофітоценозу у рослин цикорію коренеплідного під 

покривними культурами, післяукісними і післяжнивними посівами проходить в 

інших погодно-кліматичних умовах порівняно зі звичайними. Особливо в 

післяукісних і післяжнивних посівах, період, який характеризується  

підвищеною температурою повітря і ґрунту коли  верхній шар ґрунту може 

швидко пересихати і сходи з’являлися зріджені та із запізненням [322]. 
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Таблиця 7.2 

Вплив способу вирощування цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 на польову схожість насіння в 

перший рік росту і розвитку рослин, % 
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вирощування 

(фактор А) 

Культура  
Строк сівби 

(фактор В) 

Роки Середнє значення 

2016 2017 2018 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

а 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

п
о

л
ьо

в
а 

 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

а 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

п
о

л
ьо

в
а 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

а 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

п
о

л
ьо

в
а 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

а 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

п
о

л
ьо

в
а 

сх
о

ж
іс

ть
, 
%

 

Підпокривний 

Озима 

пшениця 
1-4.04 82,9 58,3 81,8 59,3 83,0 58,7 82,6 57,2 

Озимий ячмінь  1-4.04 81,8 58,3 - - 82,9 57,8 82,4 58,1 

Ярий ячмінь 
8-12.04 

 
- - 83,0 53,4 82,4 53,1 82,7 53,2 

Післяукісний 

Вико-вівсяна 

суміш 

(зелений корм) 

10-12.06 84,0 56,3 - - 83,4 54,5 83,7 55,4 

Післяжнивний Озимий ячмінь 

(зерно) 
8-12.07 83,4 54,3 84,3 53,8 82,3 54,3 83,3 54,1 
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При підсіві насіння цикорію коренеплідного під основні культури – ячмінь 

озимий і ярий, проростання його проходило під покровом цих культур дещо по-

іншому, і розвиток рослин в цьому випадку залежав від густоти і розвитку 

вегетативної маси покривної культури. Рослини цикорію у фазі трьох справжніх 

листків під покривними культурами витягувалися за недостатньої кількості 

сонячного світла і енергії, частково гинули і тільки після збирання основної 

культури починали інтенсивно рости і розвиватися.  

Результатами трирічних польових досліджень встановлено, що 

підпокривні культури, післяукісні і післяжнивні посіви по різному впливали на 

польову схожість насіння цикорію коренеплідного (табл. 7.2). 

У середньому за три роки, польова схожість насіння цикорію під 

покривними культурами була різна, проте вищі показники (37,2%) отримали від 

підсіву під озиму пшеницю, що на 5,0% вище ярого ячменю і 2,2% – озимого 

ячменю. Зниження польової схожості насіння цикорію проходило внаслідок 

затінення їх основною культурою і зниження показника вологості ґрунту. На 

схожість насіння цикорію також впливала висота рослин та облистяність 

покривної культури. Таким чином, рослини цикорію під покровом ячменю 

озимого знаходилися дещо в кращих умовах. У цьому випадку під покривною 

культурою був добре розпушений ґрунт, підвищена вологість, що і покращувало 

польову схожість насіння.  

Польова схожість насіння цикорію коренеплідного підпокривними, 

післяукісними і післяжнивними посівами значною мірою залежала від 

метеорологічних умов року. У роки досліджень в літній період з підвищеною 

вологістю або недостатньою її кількістю в цей період, також впливали на 

польову схожість насіння. Так, 2017 році від сівби після вико-вівсяної сумішки 

(10-12.06) максимальна температура повітря становила до 32-36оС. Упродовж 

двох місяців не спостерігалось випадання опадів, внаслідок чого, польова 

схожість насіння культури після збирання вико-вівсяної суміші була дуже 

низькою. В більшості випадків при сівбі культури у післяукісних і післяжнивних 

посівах, цей період характеризувався  підвищеною  температурою повітря і 
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ґрунту, що в подальшому вплинула на тривалість та кількість діб від сівби до 

масових сходів насіння (табл. 7.3). 

За кількістю діб від сівби до поодиноких і масових сходів насіння цикорію 

коренеплідного під покривними, післяукісними і післяжнивними посівами 

великої різниці не виявлено. Так, поодинокі сходи насіння під покривними 

культурами з’явилися в середньому за три роки під озимою пшеницею на 19-у 

добу, ярим ячменем – 26-у і озимим ячменем – 21-у добу, масові сходи – 24-у, 

30-у і 24-у добу, відповідно. Після збирання вико-вівсяної сумішки (на зелений 

корм) поодинокі сходи цикорію коренеплідного з’являлися на 20-у добу і масові 

– на 25-у добу після сівби. 

 Аналогічні показники польової схожості встановлено  після збирання 

озимого ячменю на зерно, поодинокі сходи з’явилися на 20-й день, масові – на 

25-й день. Це пов’язано з тим, що цей період характеризувався більш 

сприятливими погодно-кліматичними умовами у ранньовесняний період з 

підвищеною весняною вологою ґрунту, що практично і впливало на дружність 

сходів. Проте  в 2016 році підсів до ярого ячменю, сходів цикорію 

коренеплідного не отримали, причиною була посушлива весна,  також 

несприятливі були погодно-кліматичні умови в наступні періоди досліджень. 

Таблиця 7.3 

Вплив підпокривних культур, післяукісних і післяжнивних посівів 

 на сходи цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощування  

(фактор А) 

Культура 

 

Строк сівби 

(фактор В) 

З’явлення сходів, діб 

поодиноких масових 

Підпокривний 

Озима пшениця 1-4.04 19 24 

Озимий ячмінь  1-4.04 21 24 

Ярий ячмінь 8-12.04 26 30 

Післяукісний Вико-вівсяна суміш 

(зелений корм) 
10-12.06 20 25 

Післяжнивний Озимий ячмінь 8-12.07 20 25 
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Дещо по іншому проходило проростання насіння цикорію коренеплідного 

після збирання післяукісної культури вико-вівсяної сумішки на зелений корм. У 

середньому за три роки досліджень поодинокі сходи цикорію з’явились на 20-у, 

масові – 25-у добу. Тільки в посушливому 2017 році сходи отримали не дружні, 

насіння, яке попало на меншу глибину в пересохлий ґрунт не проростало а 

почало проростати тільки після випадання дощу. 

Від післяжнивного способу вирощування (ячменю озимого на зерно) сівбу 

цикорію проводили 8-12.07, масові сходи з’являлися на 25-у добу від сівби. 

Умови цього періоду були сприятливі для появи дружніх сходів, проте ріст і 

розвиток рослин цикорію з підпокривними культурами та післяукісними і 

післяжнивними посівами проходили по-різному і в більшості залежали від 

погодно-кліматичних умов.  

Серед років найбільш сприятливим виявився 2018 рік, після випадання 

значних опадів в цей період, сходи дещо затрималися, через утворення ґрунтової 

кірки. Проте, після збирання основної культури рослини цикорію швидко почали 

рости і розвиватися та в зиму увійшли в доброму стані.  

При визначенні показників схожості насіння цикорію коренеплідного від 

застосування підпокривних, післяукісних, післяжнивних посівів встановлено 

частку впливу досліджуваних факторів (рис. 7.1). 

 

Рис.7.1 Частка впливу підпокривних, післяукісних і післяжнивних посівів 

на схожість насіння цикорію коренеплідного, % (середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Результати дисперсійного аналізу отриманих даних свідчать, що головний 

вплив на показник схожості насіння цикорію за роки досліджень мали: покривна 

А (покривна культура); 5,1
В (культура 

вирощування); 
13,6

С (строк сівби 
насіння); 17,6

АВС (взаємодія 
факторів); 31,8

інші фактори; 
31,9
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культура (фактор А) спосіб вирощування підпокривний, післяукісний, 

післяжнивний – 5,1%, культура вирощування (фактор В) – 13,6%; строк сівби 

насіння (фактор С) – 17,6%; взаємодія факторів (АВС) становила 31,8% та інші 

фактори – 31,9%. 

Трирічними результатами досліджень встановлено, що підпокривні 

культури, післяукісні і післяжнивні посіви по різному впливали на перезимівлю 

рослин цикорію коренеплідного у відкритому ґрунті (табл. 7.4). 

Таблиця 7.4 

Вплив способів вирощування на перезимівлю рослин цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощування 

(фактор А) 

Культура  

Строк 

сівби 

(фактор В) 

Густота рослин 

 на 1 п. м., шт. 

п
ер

ед
 

за
м

ер
за

н
н

я
м

 

ґр
у
н

ту
 

н
а 

п
о

ч
ат

к
у

 

в
ід

р
о
ст

ан
н

я
 

р
о
сл

и
н

 

п
ер

ез
и

м
у

в
ал

о
, 

%
 

Підпокривний 

Озима пшениця 1-4.04 24,5 12,5 51,0 

Озимий ячмінь  1-4.04 30,8 20,3 65,9 

Ярий ячмінь 8-12.04 32,3 22,7 69,0 

Післяукісний Вико-вівсяна суміш 

(зелений корм) 
10-12.06 38,8 32,1 82,4 

Післяжнивний Озимий ячмінь 

(зерно) 
8-12.07 54,3 42,4 78,0 

 

Краще перезимували рослини маточники цикорію коренеплідного від 

післяукісного збирання вико-вівсяної суміші (на зелений корм) і в середньому за 

три роки їх відсоток становив 82,4, також і післяжнивного способу, після 

збирання озимого ячменю на зерно – 78%. Низький показник перезимівлі 

маточних рослин цикорію отримали від підсіву культури під покрив озимої 

пшениці, що становив лише 51,0%. У середньому, ці показники перезимівлі 

рослин цикорію були вищими від покривних посівів -  ярого ячменю – 69,0% і 

озимого ячменю – 65,9%. 
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Ріст і розвиток безвисадкових насінників цикорію коренеплідного 

розділили на два періоди, перший – від сівби до входу в зиму, в якому було 

поставлено за мету отримати маточні коренеплоди відповідного розміру з добре 

розвинутою вегетативною масою, другий – після перезимівлі, з якого потрібно 

отримати високопродуктивні насінники. 

Таблиця 7.5 

Вплив способів вирощування на ріст і розвиток рослин цикорію 

коренеплідного сорту Уманський-99 після перезимівлі 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощування 

(фактор А) 

Культура  

Строк 

сівби 

((фактор В) 

Висота 

рослин, 

см 

Фаза розвитку рослин, дати 

м
ас

о
в
е 

в
ід

р
о
ст

ан
н

я
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о
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н
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в
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о
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я
 

м
ас

о
в
е 

д
о

зр
ів

ан
н

я
 

Підпокривний 

Озима 

пшениця 
1-4.04 98 10.04 23.05 24.06 21.07 5.08 

Озимий 

ячмінь  
1-4.04 95 12.04 24.05 23.06 20.07 5.08 

Ярий 

ячмінь 
8-12.04 102 11.04 23.05 23.06 18.07 4.08 

Післяукісний 

Вико-

вівсяна 

суміш 

(зелений 

корм) 

10-12.06 110 9.04 21.05 22.06 18.07 3.08 

Післяжнивний 

Озимий 

ячмінь 

(зерно) 

8-12.07 112 8.04 20.05 20.06 11.07 1.08 

 

Перезимувавши коренеплоди цикорію в ранньовесняний період, за роки 

досліджень по різному починали інтенсивно рости і розвиватися, що дозволяло 

максимально використовувати осінньо-зимові запаси вологи в ґрунті, і впродовж 

всього вегетаційного періоду, використовувати вологу і поживні речовини з 

найбільш глибоких шарів ґрунту за рахунок добре розвинутої кореневої системи. 
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Глибина проникнення кореневої системи у безвисадкових насінників цикорію 

коренеплідного становила при літній сівби до 320,2 см, осінній – 178,4 см, яка 

характерна для рослин з підвищеною здатністю розвитку вегетативної маси і 

стеблистою для закладання насіння  в наступному році (табл. 7.5). 

Таблиця 7.6 

Урожайність і якість насіння цикорію коренеплідного 

 сорту Уманський-99 залежно від способу вирощування 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощування  

(фактор А) 

Культура  

Строк 

сівби 

(фактор В) 

Урожайність, 

т/га 

Показники якості 

насіння 

м
ас

а 
1
0
0

0
 

н
ас
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ть
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%

 

Підпокривний 

Озима 

пшениця 
1-4.04 0,351 1,36 63,2 82,6 

Озимий 

ячмінь  
1-4.04 0,294 1,30 68,0 82,4 

Ярий 

ячмінь 
8-12.04 0,415 1,31 65,3 82,7 

Післяукісний 

Вико-

вівсяна 

суміш  

(зелений 

корм) 

10-12.06 0,350 1,39 65,1 83,7 

Післяжнивний 

Озимий 

ячмінь 

(зерно) 

8-12.07 0,298 1,37 64,2 83,3 

HIP05 -0,16; HIP05 B-0,19; HIP05 АВ-0,42 

 

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       
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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. 

Підпокривні культури, післяукісні і післяжнивні посіви при 

безвисадковому способі вирощування насіння цикорію коренеплідного по 

різному впливали на урожайність і якість насіння (табл. 7.6). 

Високу урожайність насіння цикорію коренеплідного 0,415 т/га одержали 

від підсіву підпокривну культуру – ярий ячмінь. Дещо нижча урожайність 

виявилась від підсіву під покривну культуру озимого ячменю (зерно) і становила 

– 0,298 т/га. Середню урожайність 0,351 т/га отримали від підсіву цикорію під 

озиму пшеницю та після вико-вівсяної сумішки – 0,350 т/га. При визначенні 

посівних якостей насіння, маса 1000 насінин цикорію коренеплідного в 

середньому коливалася від 1,30 до 1,39 г, енергія проростання насіння була в 

межах 68,2 до 71,8%.  

Отже, можна зробити проміжний висновок, що безвисадкові насінники 

цикорію коренеплідного незалежно від способів вирощування характеризуються 

рядом біологічних ознак культури та особливостей її росту і розвитку, що  є 

головною умовою одержання високого врожаю насіння в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 

 

7.3 Вплив літніх строків сівби цикорію коренеплідного на розвиток 

рослин, їх перезимівлю і насіннєву продуктивність 

 

Літні посіви цикорію коренеплідного доцільно застосовувати з метою 

отримання якісного маточного матеріалу, про яких до настання осінніх 

приморозків рослини добре укріпляються, утворюють розвинену розетку листків  

коренеплодів цикорію і в такому стані добре входять в зиму. Літні строки сівби 

краще проводили після збирання врожаю ранніх сільськогосподарських культур. 



  278 
 

 

В цей період у ґрунті здебільшого мало міститься вологи, у зв’язку з не 

випаданням опадів в окремі роки, та по можливості доцільно  проводити поливи. 

Як вже відмічалось, що за літніх строків сівби рослини які попадали в кращі 

метеорологічні умови, їх період проростання насіння при цьому скорочувався а 

сходи з’являлися дружні та вирівняні (табл. 7.7). 

Від безвисадкового способу вирощування, рослини до входу в зиму, 

проходили такі фази початкового розвитку - проростання насіння, сходи, масові 

сходи, три-чотири пари справжніх листків завдовжки 6-7 см. З’явлення дружніх 

сходів  в літній період в подальшому впливало на ріст і розвиток рослин – це за 

рахунок запасів продуктивної вологи в ґрунті на глибині загортання насіння, яка 

може регулюватися випаданням опадів та іншими  агротехнічними заходами. 

Таблиця 7.7 

Метеорологічні умови і фази розвитку рослин 

 цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 в осінній період 

Строк 

сівби 

Середньо 

добова 

темпера-

тура 

повітря, оС 

Опади, 

мм 
ГТК 

Масові 

сходи, 

дата 

Перша 

пара 

листків, 

дата 

Третя-

четверта 

пара 

листків, 

дата 

Тривалість 

вегетаційного 

періоду (посів-

кінець 

вегетації, діб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2016 рік 

10-13.07 18,5 100 1,9 06.08 17.08 27.08 130 

25-28.07 19,6 97 1,3 16.08 27.08 14.09 115 

05-08.08 24,8 35 0,3 27.08 04.09 28.09 105 

15-18.08 26,5 40 1,0 17.09 28.09 08.10 95 

25-28.08 25,7 27 0,3 28.09 11.10 21.10 85 

Середнє 23,0 79 0,9 - - - 106 

2017 рік 

10-13.07 21,4 98 1,7 07.08 18.08 26.08 125 

25-28.07 20,6 90 1,2 17.08 28.08 16.09 112 

05-08.08 26,3 32 0,3 27.08 05.09 29.09 104 

15-18.08 25,8 30 0,3 18.09 29.09 09.10 93 

25-28.08 25,3 38 0,9 29.09 10.10 23.10 82 

Середнє 23,8 57 0,8 - - - 103 
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Продовження таблиці 7.7 

2018 рік 

10-13.07 22,7 86 1,4 07.08 18.08 26.08 127 

25-28.07 24,9 88 1,2 17.08 28.08 15.09 113 

05-08.08 24,7 31 0,3 28.08 05.09 28.09 104 

15-18.08 25,8 29 0,3 18.09 29.09 09.10 92 

25-28.08 23,9 30 0,3 29.09 11.10 22.10 83 

Середнє 24,4 52 0,7 - - - 104 
Середнє 

за 2016-

18 рр. 
23,7 62 0,8 - - - 104 

 

Дослідження показали, що середня температура повітря в серпні 

змінювалася від 23,8 до 26,5оС, що повністю забезпечувало дружні сходи. 

Важливу роль відігравала також вологість ґрунту, в цей період сівби випадало 

дуже мала кількість опадів. Середньо-багаторічні запаси продуктивної вологи в 

орному шарі  ґрунті в більшості років в цей період були недостатніми для 

одержання дружніх сходів. Тому, для вирощування насіння цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом необхідне проведення ощадних 

агротехнічних заходів якісної підготовки ґрунту, та догляд за рослинами в період 

вегетації. Дослідження показали, що тривалість міжфазних періодів - 

проростання насіння (сходи), масові сходи три-чотири пари справжніх листків в 

різні роки наступали неоднаково. Так 2016 році, коли середньодобова 

температура повітря становила 26,5оС, при цьому тривалість періоду сівба-сходи 

становила 12 діб, 2017 році при середньодобовій температурі 20,6оС (25-28.07) – 

14 діб. Аналогічна закономірність відмічалась і в послідуючих фазах розвитку, 

що пов’язано з температурним режимом, вологістю ґрунту і мікрокліматом поля. 

У цілому тривалість осіннього вегетаційного періоду в продовж 2016-2018 рр. 

коливалася від 81 до 86 діб. Таким-чином метеорологічні фактори регіону по-

різному впливали на ступінь росту і розвитку безвисадкових насінників цикорію 

коренеплідного (табл. 7.8).  
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Таблиця 7.8 

Вплив літніх строків сівби на ріст і розвиток безвисадкових 

насінників цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

 перед входом в зиму 

 

Результатами досліджень встановлено, що літні строки сівби по різному 

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 було 11 шт. з довжиною 12 см і асиміляційною 

поверхнею 1120 см2. У 2017 році – відповідно, маса коренеплоду 33,6 г, з 

Строк 

сівби 

Середня 

маса 

корене-

плоду, г 

Кількість 

листків 

на 

рослині, 

шт. 

Довжина 

листків, 

см 

Асиміляційна 

поверхня, см2 

Довжина 

корене-

плоду, см 

Діаметр 

коренеплоду 

у верхній 

частині, см 

2016 рік 

10-13.07 35,7 11 12 1120 8,5 2,00 

25-28.07 33,6 10 11 1091 8,2 1,87 

05-08.08 10,4 8 7 893 6,8 0,78 

15-18.08 3,7 6 6 631 5,7 0,50 

25-28.08 2,2 4 5 507 5,4 0,30 

2017 рік 

10-13.07 44,2 12 14 1204 8,6 2,10 

25-28.07 40,8 12 12 1504 8,3 2,00 

05-08.08 11,6 10 8 1009 7,2 1,00 

15-18.08 4,1 8 7 863 6,3 0,6 

25-28.08 3,2 6 6 495 5,9 0,45 

2018 рік 

10-13.07 41,4 12 11 1270 8,6 2,03 

25-28.07 40,3 11 10 1194 8,1 1,94 

05-08.08 12,6 10 9 896 7,0 0,88 

15-18.08 5,0 9 9 632 6,3 0,72 

25-28.08 3,0 6 6 522 5,3 0,51 
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кількістю листків 12 шт. їх довжиною 14 см і асиміляційною поверхнею 1204 см2, 

з середньою довжиною коренеплодів 8,5-8,6 см. 

Серпневі посіви цикорію коренеплідного не забезпечували 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. 

При більш сприятливих умовах вирощування рослини цикорію можуть 

розвиватися краще і, за нашими спостереженнями, м’якою і без морозною зимою 

2018 року рослини перезимовували задовільно. Проте слід відмітити, що без 

снігового покриву і одночасно зі зниженням температурного режиму до мінус 

15-20оС рослини частково загинули. Дослідження особливостей росту цикорію 

коренеплідного в літньо-осінній період показали особливості впливу строків 

сівби на нагромадження вмісту сухої речовини, загального цукру, інуліну в 

коренеплодах перед входом в зиму (табл. 7.9). 

Таблиця 7.9 

Вплив літніх строків сівби на  показники вмісту сухої речовини,  

загального цукру, вмісту інуліну в коренеплодах цикорію коренеплідного 

сорту Уманський-99 перед входом у зиму (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

Суха 

речовина, 

% 

Загаль-

ний 

цукор, 

% 

Вміст інуліну 

в коренеплодах, 

г 

на сиру 

речовину, 

% 

на суху 

речовину, 

% 

10-13.07 17,9 4,12 9,98 15,13 65,39 

25-28.07 17,3 3,85 5,73 15,01 65,38 

05-08.08 16,8 2,78 1,64 13,81 65,38 

15-18.08 15,7 1,43 0,61 12,71 63,92 

25-28.08 9,3 0,96 0,03 7,69 52,94 

 

За вмістом якісних показників в коренеплодах цикорію від сівби 10-13.07  

і 25-28.07 нами встановлено вміст 17,9-17,3% сухої речовини, цукру загального 

– 4,12-3,85%, та вмісту інуліну в межах 9,98-5,73 г, в перерахунку на сиру 
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речовину 15,13-15,01% і суху речовину 65,39 і 65,38%, відповідно від серпневих 

строків сівби ці якісні показники були зниженні. Так, від сівби 25-28.08 вміст 

сухої речовини становив 9,3%, загального цукру 0,96%, інуліну лише – 0,03г, 

відповідно на сиру речовину 7,69% і суху – 52,94%. Усі ці фактори значно 

вплинули на перезимівлю маточних коренеплодів цикорію коренеплідного у 

відкритому ґрунті (табл. 7.10). 

Таблиця 7.10  

Вплив літніх строків сівби на перезимівлю коренеплодів цикорію у 

відкритому ґрунті (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 

С
о
р

т 
н

ас
ін

н
я
 

(ф
ак

то
р

 В
) Густота рослин на 1м2, шт. 

 

Перезимувало, % перед 

замерзанням 

ґрунту 

на початок 

відростання 

(весною) 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 36,0 23,8 66,1 

25-28.07 45,1 24,3 54,0 

05-08.08 45,6 17,4 38,1 

15-18.08 54,3 16,9 31,1 

25-28.08 66,2 14,4 21,7 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 35,7 23,6 65,2 

25-28.07 44,7 24,1 52,3 

05-08.08 45,3 17,2 37,7 

15-18.08 54,1 16,4 30,8 

25-28.08 65,4 13,6 21,5 

Трирічними 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 станом на 15-18.08 становили 

31,1% і 25-28.08 лише 21,7% перезимувавших маточних коренеплодів, 

відповідало в зиму вони увійшли дуже дрібними, що і вплинуло на їх 

зимостійкість. 
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Зимостійкість безвисадкових насінників цикорію в наших умовах 

обумовлювалася як кліматичними умовами, які склалися в зимовий період, перш 

за все, температурним режимом, так і строками сівби рослин. Аналіз наших 

багаторічних досліджень показав, що гарантоване вирощування насіння цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом можливе в умовах зони з м’якими 

зимами, які в останні роки спостереження характеризувалися середньодобовими 

температурами самого холодного місяця не нижче мінус 6оС з середнім 

температурним режимом абсолютного зимового мінімуму мінус 18оС. 

Особливого значення має не лише середньодобова температура повітря, а й 

температура ґрунту на рівні розміщення головки коренеплоду в ґрунті. Так, 

більше 70% рослини гинули в роки, коли температура на рівні головки 

коренеплоду знижувалась до мінус 8-10оС з періодом більше 2-3 діб. При 

тривалості зниження температури більш трьох діб, відмічалась середня 

збереженість маточних рослин лише на 30-40% (табл. 7.11). 

Таблиця 7.11 

Збереженість безвисадкових рослин цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99  від мінімальної температури на рівні головки коренеплоду 

Рік Місяць 

Мінімальна температура, оС 

Товщина 

снігового 

покрову, 

см 

Збереглось 

рослин, % 

се
р

ед
н

ьо
-

д
о
б

о
в
а 

н
а 

р
ів

н
і 

 г
о

л
о

в
к
и

 

к
о
р

ен
еп

л
о

д
у

 

тр
и

в
ал

іс
ть

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015-

2016 

Листопад -2 - 1 - 94 

Грудень -6 -4 1 - 88 

Січень -11 -7 2 4 81 

Лютий -5 -4 2 - 75 

Березень -3 -1 2 - 72 

2016-

2017 

Листопад -1 - - - 92 

Грудень -4 -2 1 3 85 

Січень -8 -4 2 4 77 

Лютий -6 -3 4 2 72 
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Продовження таблиці 7.11 

 Березень -2 - 1 - 70 

2017-

2018 

Листопад - - - - 93 

Грудень -6 -3 1 5 87 

Січень -12 -6 3 - 77 

Лютий -5 -2 1 3 72 

Березень -3 -1 1 - 68 

 

Значна частина рослин, які загинули (близько 70%), відбувалася при 

зниженні температури на рівні головки коренеплоду до  мінус 5-6оС і більше 

морозу з тривалістю понад дві-три доби. Від зниження температури до мінус 3оС 

морозу впродовж двох діб і навіть більше двох діб рослини ще добре зберігалися, 

при цьому втрати були незначними. 

Таким чином, можна зробити проміжний висновок, що для безвисадкових 

насінників цикорію коренеплідного оптимальною критичною температурою, від 

якої гинуло понад 85-90% і більше рослин, коли температура на поверхні ґрунту 

коливалася від мінус 6 до 10оС морозу впродовж 3-6 і більше діб, що відповідає 

середньодобовій температурі мінус 8оС при відсутності снігового покриву. 

Критична температура вимерзання безвисадкових насінників рослин цикорію є 

інтегральним показником спільної дії температури повітря і снігового покрову. 

Зниження температури на рівні розміщення в ґрунті головки коренеплоду, нижче 

критичної, призводило до загибелі не тільки верхньої частини, але й всього 

коренеплоду, хоча на глибині основної частини кореневої системи температура 

було вищою чим на поверхні. 

Важливим елементом в технології вирощування насіння виявилося, 

весняне відростання безвисадкових насінників, яке розпочиналося в третій 

декаді березня і вегетаційний період складав 85-110 діб. При цьому 

спостерігалася така  закономірність - чим вища температура і довший весняний 

світловий день у цей період, тим швидше рослини цикорію коренеплідного 

переходили від вегетативного до репродуктивного розвитку, інтенсивно 

утворюючи квітконосні стебла (табл. 7.12). 



   
 

 

2
8
5
 

Таблиця 7.12 

Тривалість фаз розвитку безвисадкових рослин цикорію коренеплідного 

 сорту Уманський-99 від літніх строків сівби 

Строк 

сівби 

Початок 

весня-

ного 

відроста

ння 

Фаза розвитку рослин Початок 

весняного 

відроста-

ння – 

збирання 

початок відростання 

розетки 
стеблоутворення цвітіння дозрівання 

початок повне 
трива-

лість, діб 
початок повне 

трива-

лість, діб 
початок повне 

трива-

лість, діб 
початок повне 

трива-

лість, діб 

2016 рік 

10-13.07 10.03 10.04 04.05 25 05.05 25.05 20 27.05 11.06 18 12.07 31.07 19 112 

25-28.07 10.03 10.04 03.05 24 05.05 24.05 19 26.05 13.06 18 11.07 30.07 18 109 

05-08.08 11.03 9.04 4.05 25 07.05 31.05 19 03.06 15.06 12 13.07 05.08 19 102 

15-18.08 12.03 10.04 05.05 25 06.05 28.05 18 29.05 14.06 17 13.07 30.07 16 104 

25-28.08 12.03 15.04 01.05 31 03.05 25.05 22 28.05 15.06 18 12.07 31.07 19 105 

2017 рік 

10-13.07 06.03 10.04 02.05 23 03.05 24.05 20 25.05 10.06 18 10.07 27.07 18 109 

25-28.07 08.03 12.04 04.05 25 05.05 26.05 21 27.05 12.06 16 12.07 29.07 17 83 

05-8.08 05.03 12.04 02.05 24 03.05 24.05 21 25.05 09.06 15 11.07 30.07 20 87 

15-18.08 05.03 11.04 02.05 24 03.05 23.05 20 24.05 09.06 16 10.07 28.07 18 84 

25-28.08 06.03 13.04 02.05 23 03.05 23.05 20 25.05 10.06 16 11.07 29.07 18 84 

2018 рік 

10-13.07 12.03 19.04 09.05 22 10.05 30.05 20 31.05 19.06 20 08.07 25.07 18 99 

25-28.07 12.03 18.04 10.05 22 11.05 29.05 18 30.05 18.06 19 09.07 26.07 17 82 

05-08.08 10.03 16.04 08.05 23 09.05 27.05 18 28.05 17.06 20 10.07 28.07 18 85 

15-18.08 11.03 17.04 07.05 22 10.05 29.05 19 28.05 18.06 21 11.07 26.07 15 83 

25-28.08 10.03 15.04 08.05 23 09.05 27.05 18 28.05 18.06 21 10.07 30.07 21 85 
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Початок весняного відростання рослин цикорію у відкритому ґрунті за 

роки проведення досліджень були різними. Так, у 2016 році за різними строками 

сівби, початок відростання рослин в середньому проходив 10-12.03 з тривалістю 

періоду 24-31 доби. В 2017 році початок весняного відростання рослин 

розпочинався 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.  

Тривалість фази формування розетки листків становила 22-30 діб, з 

подальшим розвитком рослин ця закономірність не спостерігалася. 

Важливе місце в розвитку рослин займає фаза цвітіння і дозрівання 

насіння. У наших умовах, у зв’язку з різким потеплінням в літній період коли 

середньодобова температура повітря складала 21-25оС з випаданням опадів, 

створювалися оптимальні умови, які сприяли більш інтенсивному цвітінню 

насінників та скороченню тривалості фази цвітіння від 12 до 20 діб. Таким 

чином, тривалість фази цвітіння 2016 році становила 16 діб у 2017 році – 17 діб і 

в 2018 – 20 діб (табл. 7.13).  

У середньому за роки дослідження, початок цвітіння центральних суцвіть 

при безвисадковому способі вирощування насінників проходив 9-10.06. Цвітіння 

пагонів першого порядку від різних строків сівби розпочиналося 11-15.06 а 

пагонів другого порядку 16-18.06. Період від цвітіння центральних пагонів та їх 

розгалужень до пагонів першого порядку був різним. Від сівби 10-13.07 і 25-

28.07 він складав 4-5 діб, від сівби 25-28 серпня – лише одну добу. 

Нами також встановлено, що цикорій коренеплідний характеризується 

подовженим періодом цвітіння і в подальшому дозріванням насіння. На 

рослинах цикорію одночасно відмічено розтягнуте проходження цих фаз, в тому 

числі і цвітіння та достигання. 
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Таблиця 7.13 

Вплив літних строків сівби на період цвітіння суцвіть 

 рослин цикорію коренеплідного (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) С
о
р

т 

 (
ф

ак
то

р
 В

) 

Початок цвітіння, дата 
Період цвітіння 

центральних пагонів, діб 

центральних 

пагонів  

1-го 

порядку 

2-го 

порядку 

1-го  

порядку 

2-го 

порядку 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 10.06 14.06 18.06 4 8 

25-28.07 10.06 15.06 16.06 5 6 

05-08.08 09.06 12.06 16.06 3 7 

15-18.08 10.06 12.06 18.06 2 8 

25-28.08 10.06 11.06 16.06 1 6 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 11.06 15.06 18.06 4 7 

25-28.07 10.06 15.06 16.06 5 6 

05-08.08 09.06 12.06 16.06 3 7 

15-18.08 11.06 13.06 18.06 2 8 

25-28.08 12.06 12.06 17.06 1 6 

 

Також із продовженням періодів формування насіння та його дозрівання за 

окремих варіантів у рослин насінників проходило неодночасно. Це затрудняло 

встановлення оптимального строку збирання насіння, що в окремі роки 

призводило до його осипання і втрат (табл. 7.14). 

Строки літніх посівів маточних рослин цикорію коренеплідного впливали 

на дозрівання насіння. Першими на рослинах починали дозрівати пагони 

центральних суцвіть та їх заміщення. При безвисадковому способі вирощування, 

незалежно від літніх строків сівби, молочно-воскова стиглість насіння наставала 

в межах 19-21 липня, біологічна – 7-9 серпня. На пагонах суцвіть 1-го порядку, 

молочно-воскову стиглість від літньої сівби 25-28.08 відмічали 20 липня та від 

сівби 25-28.07 – 25 липня другого року життя. На пагонах суцвіть 2-го порядку 

молочно-воскова стиглість наставала у рослин дещо пізніше, що впливало на 
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урожайність, масове дозрівання, строки збирання та їх посівну якість. Фазу 

молочно-воскової стиглості при безвисадковому способі вирощування на 

пагонах суцвіть 1-го порядку встановлено на 3-4 доби пізніше центральних 

пагонів, біологічна стиглість суцвіть 2-го порядку наступала також на 8-9 діб 

пізніше.  

Таблиця 7.14 

Дозрівання насіння цикорію коренеплідного залежно від 

 строків сівби (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 

С
о
р

т 
 (

ф
ак

то
р

 В
) 

Початок дозрівання насіння 

на пагонах рослин, дата 

Період дозрівання 

насіння, діб 

центральних 

нагонів  

1-го 

порядку 

2-го 

порядку 
1-го 

порядку 
2-го 

порядку 

м
о

л
о

ч
н

о
-в

о
ск

о
в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

б
іо

л
о

гі
ч

н
а
 

м
о

л
о

ч
н

о
-в

о
ск

о
в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

б
іо

л
о

гі
ч

н
а
 

м
о

л
о

ч
н

о
-в

о
ск

о
в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

б
іо

л
о

гі
ч

н
а
 

м
о

л
о

ч
н

о
-в

о
ск

о
в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

б
іо

л
о

гі
ч

н
а
 

м
о

л
о

ч
н

о
-в

о
ск

о
в
а 

ст
и

гл
іс

ть
 

б
іо

л
о

гі
ч

н
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10-13.07 

У
м

ан
с
ь
к
и

й
-9

9
 

20.07 08.08 24.07 12.08 30.07 17.08 4 4 3 9 

25-28.07 21.07 09.08 25.08 13.08 01.08 18.08 4 4 9 9 

05-8.08 21.07 07.08 22.07 10.08 28.07 15.08 2 3 8 8 

15-18.08 19.07 09.08 21.07 10.08 28.07 14.08  2 1 9 5 

25-28.08 19.08 08.08 20.07 09.08 28.07 14.08 1 1 9 8 

10-13.07 

У
м

ан
с
ь
к
и

й
-9

7
 

19.07 08.08 23.07 12.08 30.07 17.08 3 4 3 8 

25-28.07 21.07 09.08 25.08 13.08 01.08 18.08 4 4 7 9 

05-8.08 21.07 07.08 22.07 10.08 26.07 15.08 2 3 8 8 

15-18.08 19.07 09.08 21.07 10.08 28.07 14.08  2 1 9 5 

25-28.08 18.08 07.08 20.07 09.08 28.07 13.08 1 1 7 8 

 

Таким чином встановлено, що кількість життєздатного насіння цикорію 

залежала від комплексу біологічних особливостей рослин і контролювалася 
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сортовими ознаками культури, а також основними технологічними заходами її 

вирощування, особливо вплинули ці заходи на показники висоти насінних 

рослин цикорію, які коливалися від 87,9 до 138,4 см (табл. 7.15). 

Таблиця 7.15 

Характеристика насінних рослин цикорію коренеплідного залежно 

від літніх строків сівби (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк 

сівби 

(фактор А) 

С
о
р

т 
 

(ф
ак

то
р

 В
) 

Висота 

рослин,  

см 

Кількість пагонів на 1 рослині, шт. 
Кількість 

суцвіть 

 на 1-й 

рослині, 

тис. шт. 

центральних 

пагонів 

1-го 

порядку 

2-го 

порядку 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 138,4 3 9 8 1,5 

25-28.07 129,3 4 8 8 1,3 

05-8.08 117,9 4 9 7 1,0 

15-18.08 103,7 3 6 4 1,2 

25-28.08 89,9 3 5 5 1,0 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 131,5 3 8 8 1,4 

25-28.07 126,1 4 7 7 1,3 

05-8.08 113,9 4 9 7 1,0 

15-18.08 98,9 3 6 4 1,2 

25-28.08 87,5 2 4 5 0,9 

Кількість квітконосних пагонів на рослині також варіювала від 12 до 21 шт. 

Для рослин цикорію коренеплідного спостерігався характерний тривалий період 

цвітіння, який у середньому становив до одного місяця. Це пов’язано, 

насамперед, з повільним формуванням суцвіть і розкриванням квіток. Кількість 

суцвіть при цьому у середньому на рослині змінювалась в межах від 982 до 1524 

шт. 

Нашими спостереженнями відмічено, що суцвіття, які розпускалися на 

завершенні фази цвітіння, знаходилися в умовах більш обмежених можливостей 

стосовно якісного запилення, тому потребували різних додаткових заходів з 
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метою підвищення врожайності та якості насіння. 

Від розгалуженості, дружності цвітіння і дозрівання насінників цикорію 

коренеплідного залежав вихід насіння з суцвіть із різних за структурою стебел 

розгалуження (табл. 7.16). 

Таблиця 7.16 

Вихід насіння цикорію коренеплідного із суцвіть різних стебел залежно від 

строків літньої сівби (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) С
о
р

т 

(ф
ак

то
р

 В
) Вихід насіння із суцвіть у рослини, % 

 

центральних пагонів  1-го порядку 2-го порядку 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 76,9  17,6 5,5 

25-28.07 76,1  18,4 5,5 

05-8.08 75,7 19,0 5,3 

15-18.08 75,5 19,3 5,2 

25-28.08 75,1 19,7 5,2 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 76,6  17,7  5,7  

25-28.07 75,7  18,7 5,6 

05-8.08 75,4 19,3 5,3 

15-18.08 75,2 19,7 5,1 

25-28.08 74,8 20,3  4,9 

 

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%. 

Вивченням насіннєвої продуктивності цикорію коренеплідного від літніх 

строків сівби, встановлено велику варіабельність усіх складових цієї ознаки, 

головним з яких є урожайність насіння з гектара, маса 1000 насінин, кількість 

насінин в одній квітці, на одній рослині та схожість насіння (табл. 7.17).



 

 

2
9
1 

Таблиця 7.17 

Характеристика насінних рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99  

за основними ознаками продуктивності 

Строк 

сівби 

Рік 
Середнє значення  

2016 2017 2018 

к
іл

ь
к
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ть
 н

ас
ін

и
н

 
н
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о

сл
и

н
у

, 
ти

с.
ш

т.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ін

и
н

  
в
 1

 с
у

ц
в
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н
я
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о
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и
н

и
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у
р

о
ж
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н
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т/
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к
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о
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ш
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н
я
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1
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о
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и
н

и
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г 

у
р

о
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 н
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ін

и
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о
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и
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к
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и
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в
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у

ц
в
іт
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1
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о
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о
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о
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, 
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я
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1
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о
сл

и
н

и
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о
ж
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н

іс
ть

, 
т/

га
 

10-13.07 7,11 5,32 5,5 0,31 5,66 4,18 5 0,28 6,48 5,86 4,5 0,37 6,41 5,12 5 0,32 

25-28.07 6,91 5,41 5 0,29 4,77 5,93 4,5 0,32 5,93 5,12 5 0,31 5,87 5,48 4,8 0,31 

05-08.08 7,32 4,30 4,5 0,25 5,08 4,88 4 0,24 4,85 4,17 5 0,26 5,75 4,44 4,5 0,25 

15-18.08 5,38 3,78 4 0,26 3,75 4,12 4 0,28 4,78 3,78 3,5 0,26 4,63 3,89 3,8 0,27 

25-28.07 4,39 3,15 3 0,23 3,86 3,51 3,5 0,27 3,94 3,72 3 0,25 4,06 3,46 3,2 0,25 

HІР05  3,82 2,96 3,87 2,82 
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У середньому за три роки досліджень встановлено, що 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 дослідженнях 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 була 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 пізно-серпневих 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.  

Літні строки сівби при безвисадковому способі вирощування насінників 

впливали на посівні якості насіння цикорію коренеплідного (табл. 7.18). 

Таблиця 7.18 

Посівні якості насіння цикорію коренеплідного 

 залежно від літніх строків сівби (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) С
о
р

т 

(ф
ак

то
р

 

В
) Маса 1000  

насінин, г 

Енергія проростання 

насіння, % 

Лабораторна 

схожість 

насіння, % 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 1,38 75,9  86,2  

25-28.07 1,22  75,0  84,5  

05-8.08 1,11 74,0 83,8 

15-18.08 1,07  73,5 83,5 

25-28.08 1,05  72,0 83,2 

10-13.07 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 1,31  75,5  85,3  

25-28.07 1,19  74,3  84,1  

05-8.08 1,08 73,1 83,5 

15-18.08 1,05 72,6 83,2 

25-28.08 1,03 71,4 82,8 
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Як свідчать результати досліджень, за показниками якості насіння цикорію 

коренеплідного залежно від різних строків сівби суттєвої різниці нами не 

виявлено. Маса 1000 насінин варіювала від 1,03 до 1,38 г з енергією проростання 

від 71,4 до 75,9%. Показники схожості насіння незалежно від строків сівби 

коливались в межах від 82,8 до 86,2%. 

 

7.4 Формування насіннєвої продуктивності насінників цикорію 

коренеплідного залежно від способу розміщення рослин  

 

На ріст і розвиток рослин цикорію коренеплідного істотно впливала 

взаємодія рослин в агрофітоценозах, оскільки у процесі життєдіяльності  між 

рослинами постійно існує конкуренція за світло, вологу і поживні речовини. По-

різному проходив і розвиток кореневої системи та формування надземних 

генеративних органів рослини. Тому вивчення взаємного впливу рослин в 

агроценозі є основною для розробки схем сівби, визначення площ живлення та 

впровадження у виробництво змішаних, ущільнених та комбінованих посівів.  

Найбільш економічно вигідна така площа живлення, яка забезпечує 

максимальну і товарну урожайність основної культури з одиниці площі з 

мінімальними затратами праці. Площа живлення та її конфігурація помітно 

впливали на умови росту рослин і формування врожайності насіння. Ступінь 

використання сонячної енергії, родючості і вологості ґрунту значною мірою 

залежали від біологічних особливостей культури, сорту, площі живлення та 

способу сівби. Найкраще рослини освітлювалися при оптимальній конфігурації 

площі живлення. Проте, при квадратній площі живлення культури, які 

розвивають велику вегетативну масу насінників цикорію коренеплідного, 

практично неможливо повністю механізувати догляд за посівами та збирання 

врожаю. Тому цикорій коренеплідний на насіння можна вирощувати з широкими 

міжряддями і загущенням насаджень лише у рядку чи смузі. Конфігурація площі 

їх живлення, подібна до витягнутого прямокутника. Відповідно, розмір площі  

живлення однієї рослини може бути добутком від множення ширини міжряддя 

на відстань між рослинами в рядку [238]. 
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Кількість рослин у нашому досліді на одиниці площі та їх продуктивність, 

безпосередньо залежали від площі живлення. Зменшення площі живлення 

спричиняло збільшення кількості рослин на одиниці площі і зменшення їх 

середньої маси. Тому при збільшенні площі живлення зростала продуктивність 

рослин. Однак у надмірно зріджених посівах це зростання не забезпечувало 

високої врожайності. 

Залежно від родючості і вологості ґрунту та освітлення вибирається площа 

живлення рослин. На родючих ґрунтах більш урожайні була загущені посіви, 

тоді як на неудобрених або мало удобрених посівах різко знижувалася товарна 

врожайність внаслідок недорозвиненості багатьох рослин цикорію. При цьому 

врожайність з однієї рослини зменшувалася, але завдяки загущенню посівів з 

одиниці площі вона в загальному підвищувалася. У зв’язку зі зміною 

кліматичних умов в регіоні, коли влітку ґрунт часто пересихає, рослини цикорію 

не отримували належної кількості вологи.  

Одним із основних агротехнічних заходів, від якого значною мірою 

залежала урожайність насінників при безвисадковому способі вирощування 

насіння цикорію коренеплідного, було правильне розміщення рослин на одиниці 

площі. Технологія вирощування цикорію коренеплідного зі звичайною шириною 

міжрядь (45 см) і невисокими нормами висіву неповністю забезпечувала 

оптимальну густоту насінницьких посівів і рівень польової схожості, які 

потребувала наукового обґрунтування. За біологічними особливостями в умовах 

Лісостепу Західного рослини цикорію коренеплідного позитивно реагували на 

найбільш раціональну конфігурацію площі живлення.  

Тому, для підвищення продуктивності насінників цикорію коренеплідного 

за рахунок оптимізації густоти насадження рослин і рівномірності розміщення їх 

на площі живлення було основним завданням вивчення цього питання. У 

сучасному виробництві насіння цикорію коренеплідного безвисадковим 

способом вирощування, потребує наукового підтвердження про реакцію рослин 

і сорту на перезимівлю, зміну способів вирощування та схем розміщення з 

різною шириною міжрядь [16]. 
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Результатами наших досліджень встановлено, що способи вирощування, 

площа живлення і густота рослин по різному впливали на розвиток насінників 

цикорію коренеплідного (табл. 7.19). 

Таблиця 7.19 

Вплив способів вирощування, схеми розміщення і густоти 

 на розвиток рослин цикорію коренеплідного  другого року вегетації 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощу-

вання 

(фактор А) 

Схема 

розміщення 

рослин, см 

С
о
р

т 
(ф

ак
то

р
 В

) 

Г
у

ст
о

та
 р

о
сл

и
н

, 

ти
с.

/г
а 

В
и

со
та

 

 р
о

сл
и

н
, 
см

 Кількість пагонів на 1 рослині, шт. 

центральних 

пагонів  

1 - го 

порядку 

2 - го 

порядку 

3 - го 

порядку 

 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 

81,6 134,1 3 6,8 8,5 1,0 

45х45 (к)* 49,4 96,3 3 8,9 10,4 3,2 

60х60 27,8 128,7 2 8,6 8,7 2,1 

Комбіно-

ваний 

45х22,5 98,8 124,1 4 6,9 8,1 2,2 

3х30+45 90,7 138,9 4 8,4 8,3 1,8 

 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 

81,2 132,9 3 6,6 8,3 1,0 

45х45 (к)* 49,0 95,6 3 8,5 9,8 3,2 

60х60 27,2 12,3 2 8,3 8,7 2,1 

Комбіно-

ваний 

45х22,5 96,9 122,5 4 6,6 8,1 2,2 

3х30+45 90,2 136,8 4 8,1 8,3 1,7 

Примітка: (к)* – контроль 

 

При такому способу 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 
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від звичайного способу вирощування становила від 134,1 до 128,7 см і 

комбінованого – 124,1 до 138,9 см, відповідно. Способи вирощування, схеми 

розміщення і відповідно густоти рослин, по різному впливали на формування 

кількості пагонів. На контролі, кількість центральних стебел та їх заміщення на 

рослинах в середньому формувало 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 складало від 1,0 до 3,2 

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

Вивчення життєздатного насіння цикорію коренеплідного залежало від 

комплексу біологічних особливостей рослин, які визначалися кількістю суцвіть 

на одній рослині та тривалістю цвітіння. Для насінників цикорію в досліді був 

характерний тривалий період цвітіння (у середньому 1,5-2 місяці). Це пов’язано, 

насамперед, з неодночасним утворенням суцвіть і розкриттям квіток. Кількість 

суцвіть у середньому складала 1220 шт. з значним коливанням залежно від 

способу сівби в межах від 928 до 1640 шт. 

Цикорій коренеплідний як перехреснозапильна культура, однак нерідко 

спостерігалося і самозапилення. Кількість суцвіть на рослинах сорту Уманський-

99 незалежно від способу вирощування, схем розміщення в середньому 

становила в 2016 та 2017 роках – 1200 шт. і 2018 – 1300 шт. 

З найбільшою кількістю насіння на суцвіттях відмічено у рослин першого 

порядку і в середньому при звичайному способі вирощування становило 83,0%, 

комбінованого – 75,8%. Аналогічними показниками 2017 року виділялися також 

пагони із кількістю суцвіть з насінням від першого порядку 81,1% (звичайний 

спосіб), 80,2% (комбінований). В 2018 року були аналогічні показники і в 

середньому становили 84,1 і 83,1%. Тривалість періоду цвітіння рослин цикорію 

коренеплідного в середньому складала 15 доби (звичайний спосіб) і 18 доби 

(комбінований) (табл. 7.20).  



 

 

2
9
7 

Таблиця 7.20 

Якісна характеристика насінних рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

 залежно від способу вирощування і схеми розміщення рослин  

Спосіб 

вирощування 

Схема 

розміщення 

рослин, см 

 

Роки 

Середня 

тривалість 

цвітіння, діб 

2016 2017 2018 

кількість 

суцвіть на 

рослині, 

тис.. шт. 

кількість суцвіть з 

насінням, % 

кількість 

суцвіть на 

рослині, 

тис. шт. 

кількість суцвіть з 

насінням, % 

кількість 

суцвіть на 

рослині, тис. 

шт. 

кількість суцвіть з 

насінням, % 

1- го 

порядку 

2- го 

порядку 

1- го 

порядку 

2- го 

порядку 

1- го 

порядку 

2- го 

порядку 

Звичайний 

35х35 1,2 81,7 18,3 1,2 79,4 20,6 1,4 82,4 17,6 18 

45х45(к)* 1,0 83,2 16,8 1,1 82,5 17,5 1,2 85,6 14,4 15 

60х60 1,4 84,3 15,7 1,3 81,6 18,4 1,3 84,3 15,7 12 

 середнє 1,2 83,0 16,9 1,2 81,1 18,9 1,3 84,1 15,9 15 

Комбіно-

ваний 

45х22,5 1,0 78,4 21,6 1,1 80,1 19,9 1,2 81,5 18,5 20 

3х30+45 1,4 73,2 26,8 1,5 80,3 19,7 1,4 84,5 15,2 16 

 середнє 1,2 75,8 24,2 1,3 80,2 19,8 1,3 83,1 16,8 18 

Примітка: (к)* – контроль 
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Таблиця 7.21 

Якісна характеристика насінних рослин цикорію коренеплідного сорту Уманський-97 

 залежно від способу вирощування і схеми розміщення рослин  

Спосіб 

вирощування 

Схема 

розміщення 

рослин, см 

 

Роки 

Середня 

тривалість 

цвітіння, діб 

2016 2017 2018 

кількість 

суцвіть на 

рослині, 

тис.. шт. 

кількість суцвіть з 

насінням, % 

кількість 

суцвіть на 

рослині, 

тис. шт. 

кількість суцвіть з 

насінням, % 

кількість 

суцвіть на 

рослині, тис. 

шт. 

кількість суцвіть з 

насінням, % 

1- го 

порядку 

2- го 

порядку 

1- го 

порядку 

2- го 

порядку 

1- го 

порядку 

2- го 

порядку 

Звичайний 

35х35 1,2 81,5 18,2 1,3 79,3 20,3 1,3 82,3 17,5 17 

45х45(к)* 1,0 83,2 16,7 1,1 82,3 17,1 1,1 85,5 14,3 14 

60х60 1,3 84,3 15,5 1,3 81,4 18,4 1,4 84,2 15,6 11 

 середнє 1,2 83,0 16,8 1,2 81,0 18,6 1,3 84,0 15,8 14 

Комбіно-

ваний 

45х22,5 1,0 78,3 21,6 1,1 80,1 19,7 1,2 81,5 18,5 19 

3х30+45 1,4 73,1 26,4 1,5 80,3 19,5 1,4 84,3 15,2 15 

 середнє 1,2 75,7 24,0 1,2 80,2 19,6 1,2 82,9 16,8 17 

Примітка: (к)* – контроль 
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Визначення якісних показників насіння цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-97 мали майже аналогічні показники з попереднім сортом і в 

середньому в 2016 році за показником кількості суцвіть з насінням першого 

порядку при звичайному способі вирощування становило 83,0%, комбінованому 

– 75,7%. За 2017 виділялися пагони із кількістю суцвіть з насінням від першого 

порядку при звичайному способі розміщення рослин 81,0%, а при 

комбінованому – 80,2%. В 2018 році показники були аналогічні попередніх років 

і становили відповідно 84,0 і 82,9%. Середнє значення тривалості періоду 

цвітіння рослин цикорію для сорту Уманський-97 складала 14 діб за звичайного 

способу розміщення рослин і 17 для комбінованого (табл. 7.21). 

Також слід відмітити, що суцвіття, які розпускалися на самому початку 

цвітіння, а також на кінець цього періоду, знаходилися в умовах більш 

обмежених можливостей стосовно масового запилення. Виходячи з того, що 

пилок цикорію, так само, як і в інших перехреснозапильних культур, може 

розноситися на велику відстань, тому для чистоти насіння сорту потребується 

витримувати просторову ізоляцію. 

Визначення насіннєвої продуктивності від різних способів вирощування та 

схем розміщення рослин, нам дозволило встановити велике коливання виходу і 

маси насіння з суцвіть одної рослини (табл. 7.22). 

Як свідчать результати досліджень, маса насіння з однієї рослини 

коливалася в середньому за три роки від 4,5 до 5,6 г. Вищі показники маси 

насіння з суцвіть однієї рослини встановлено від центральних пагонів і в 

середньому були від 2,6 до 3,4 г, що становило 57,8 і 60,7% відповідно.                   

Від пагонів 1-го порядку маса насіння з суцвіть однієї рослини становила від 1,6 

до 1,2 г, що була в межах від 29,1 до 26,7%. З нижчими показниками вихід маси 

насіння відмічено у пагонів 2-го порядку, вона коливалась від 0,4 до 0,7 г і  

відсотковому відношенні становила 8,2 і 15,5%. 
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Таблиця 7.22 

Вплив способів вирощування і схеми розміщення рослин на масу насіння 

цикорію коренеплідного  (середнє за 2016–2018 рр.) 

Спосіб 

вирощування 

(фактор А) 

 

Схема 

розміщення 

рослин, см 

С
о
р

т 
(ф

ак
то

р
 В

) Вихід насіння з суцвіть 1 рослини 

централь-

них 

пагонів  

1 - го 

порядку 

2 - го 

порядку 

середнє 

значення 

г % г % г % г % 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 

2,8 59,6 1,4 29,8 0,5 10,6 4,7 100 

45х45 (к)* 3,0 60,0 1,5 30,0 0,5 10,0 5,0 100 

60х60 3,4 60,7 1,6 28,6 0,6 10,7 5,6 100 

Комбінований 

45х22,5 2,6 57,8 1,3 28,9 0,6 13,3 4,5 100 

3х30+45 3,2 60,4 1,4 26,4 0,7 13,2 5,3 100 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 

2,7 58,7 1,3 28,3 0,6 13,0 4,6 100 

45х45 (к)* 2,9 59,2 1,5 30,6 0,4 8,2 4,9 100 

60х60 3,3 60,0 1,6 29,1 0,6 10,9 5,5 100 

Комбінований 

45х22,5 2,6 57,8 1,2 26,7 0,7 15,5 4,5 100 

3х30+45 3,1 59,6 1,4 26,9 0,7 13,5 5,2 100 

Примітка: (к)* – контроль 

 

При вивченні насінних якостей цикорію коренеплідного, важливим 

показником була маса 1000 насінин. Ця ознака характеризує його виповненість і 

масу. Насіння з високим вмістом поживних речовин краще проростає, забезпечує 

інтенсивний ріст рослин після з’явлення  сходів та підвищує їх продуктивність. 

Маса 1000 насіння в наших умовах залежала від сорту і особливостей культури. 

Також на масу 1000 насінин помітно впливали умови вирощування. При 

недостатньому забезпеченні рослин поживними речовинами і вологою 
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утворювалося дрібне насіння. За отриманими даними аналізу, маса 1000 насінин 

цикорію коренеплідного за роки досліджень відповідала показникам, 

характерним для рослин цикорію, і залежала від способів вирощування та схеми 

розміщення рослин (табл. 7.23). 

Таблиця 7.23 

Вплив способів вирощування і схеми розміщення рослин на масу 

 1000 насінин цикорію коренеплідного (середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощуван

ня 

(фактор А) 

Схема 

розміщення 

рослин, см С
о

р
т 

(ф
ак

то
р

 В
) 

Середня 

маса 1000 

насінин, г 

Вихід насіння із суцвіть 

центральних 

пагонів  

1-го 

порядку 

2-го 

порядку 

г % г % г % 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 

1,20 0,65 54,2 0,27 22,5 0,28 23,3 

45х45(к)* 1,28 0,70 54,7 0,31 24,2 0,27 21,1 

60х60 1,56 0,8 51,3 0,53 33,9 0,23 14,8 

Комбіно-

ваний 

45х22,5 1,12 0,61 54,5 0,24 21,4 0,27 24,1 

3х30+45 1,34 0,74 55,2 0,35 26,1 0,25 18,7 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 

1,19 0,63 52,9 0,26 21,8 0,3 25,3 

45х45(к)* 1,26 0,68 53,9 0,30 23,8 0,28 22,3 

60х60 1,51 0,78 51,7 0,51 33,7 0,22 14,6 

Комбіно-

ваний 

45х22,5 1,09 0,59 54,1 0,24 22,0 0,26 23,9 

3х30+45 1,32 0,72 54,6 0,34 25,8 0,26 19,6 

Примітка: (к)* – контроль 

 

Маса 1000 насінин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

змінювалася за роки дослідження і в середньому становила 1,12 г (мінімальна) і 
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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 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 (фактори АВ) становив 57,2%. Взаємодія інших 

факторів на формування маси 1000 насінин була незначною – 4,3%. 

 

Рис.7.2 Частка впливу способів вирощування і схеми розміщення 

рослин на масу 1000 насінин цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Важливим показником посівної якості насіння, що характеризує його 

придатність до сівби, є енергія проростання і схожість насіння. Схожість насіння 

обумовлюється кількістю пророслого насіння, визначеною у відсотках від 

загальної його кількості.  

А (спосіб 
вирощування); 

20,5

В (схема 
розміщення 
рослин); 18

АВ (взаємодія 
факторів); 57,2

інші фактори; 4,3
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Проведений нами аналіз енергії проростання і схожості насіння цикорію 

коренеплідного залежав від способів вирощування і схеми розміщення рослин у 

рядку. Аналіз якості насіння цикорію коренеплідного, зібраного з насінників, 

показав, що в середньому за три роки досліджень його енергія проростання та 

схожість в першу чергу залежали від способів сівби і схем розміщування рослин 

(табл. 7.24).  

Таблиця 7.24 

Характеристика посівних якостей насіння цикорію коренеплідного 

залежно від способу вирощування і схеми розміщення рослин 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощування 

(фактор А) 

Схема 

розміщення 

рослин, см 

С
о
р

т 
 (

ф
ак

то
р

 В
) Енергія 

проростання, % 

Лабораторна 

схожість, % 
ц

ен
тр

ал
ьн

и
х

 

п
аг

о
н

ів
  

1
- 

го
 п

о
р

яд
к
у

 

2
- 

го
 п

о
р

яд
к
у

 

ц
ен

тр
ал

ьн
и

х
 

п
аг

о
н

ів
  

1
- 

го
 п

о
р

яд
к
у

 

2
- 

го
 п

о
р

яд
к
у

 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

9
 

80,2 50,7 37,8 84,6 55,8 43,1 

45х45 (к)* 83,7 50,1 27,4 89,3 46,7 40,9 

60х60 85,5 57,3 42,8 90,4 56,3 47,2 

Комбінований 
45х22,5 84,5 52,3 38,9 87,7 48,9 44,7 

3х30+45 88,1 50,1 40,2 86,4 51,0 50,3 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

к
и

й
-9

7
 

80,1 50,73 37,7 84,6 55,8 43,1 

45х45 (к)* 83,4 49,6 27,1 90,1 46,3 40,5 

60х60 85,2 57,1 42,4 89,1 56,0 46,7 

Комбінований 
45х22,5 83,6 52,0 38,5 87,6 48,6 44,3 

3х30+45 87,3 49,4 40,1 85,3 50,4 49,3 

Примітка: (к)* – контроль 
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Так, енергія проростання насіння від центральних  пагонів та їх заміщення 

коливалася від 80,2 до 88,1%. Від пагонів першого порядку цей показник 

зменшувався і в середньому за три роки досліджень коливався від 50,1 до 57,3%. 

На суцвіттях другого порядку показник енергії проростання становив 42,8% від 

звичайного способу вирощування (60 х 60 см) та із нижчим показником 27,4% за 

схеми сівби (45 х 45 см). 

Аналогічні показники посівних якостей насіння цикорію коренеплідного 

були за схожістю, яка на центральних та їх заміщених пагонах коливалася від 

84,6 до 90,4%. Показники схожості насіння від пагонів першого порядку в 

середньому становили в межах 46,7 до 56,3%. Дещо нижчі показники відмічені 

у пагонів другого порядку, проте найвищими вони виявились у комбінованого 

способу вирощування (3 х 30 см + 45 см) – 50,3% і найнижчі показники – 40,9% 

від звичайного способу сівби (45 х 45 см). 

На формування врожайності насіння цикорію коренеплідного значною 

мірою впливали досліджувані агротехнічні заходи та метеорологічні умови, які 

визначали модифікаційну мінливість безвисадкових насінників в прямій 

залежності від перезимівлі і в подальшому рості та розвитку рослин. Тому, у 

вирішенні питання формування високої врожайності насіння цикорію, 

безвисадкове вирощування мало першочергове значення. Метою наших 

досліджень було вивчення безвисадкового способу вирощування насіння, 

поєднуючи рівень отримання теоретичних знань про природу цикорію і 

механізму формування в посівах відповідного мікроклімату зони з врахуванням 

особливостей безвисадкового вирощування насіння, здатного забезпечити 

високу і стабільну врожайність насіння цієї культури. Одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми для підвищення продуктивності цикорію 

коренеплідного та покращення якості насіння, було вивчення нових елементів 

технології вирощування, які спрямовані на вирішення цього питання. 

На основі проведених польових досліджень встановлено, що способи 

вирощування та схеми розміщення рослин при безвисадковому способі впливали 

на урожайність насіння цикорію коренеплідного сорту Уманський-97 та сорту 
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Уманський-99 (табл. 7.25). 

Таблиця 7.25 

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

т 

(ф
ак

то
р

 В
) Роки Середнє 

за три 

роки 

Прибавка 

до 

контролю, 

± 
2016 2017 2018 

Звичайний 

35х35 

У
м

ан
сь

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 

 

Як свідчать результати досліджень, насіннєва продуктивність цикорію 

коренеплідного є об’єктом складної взаємодії біологічних особливостей 

культури, погодно-кліматичних та агротехнічних умов вирощування. Одним із 

вирішальних чинників формування високоефективних посівів культури є густота 

стояння насінників при безвисадковому вирощуванні насіння. 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 
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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.  

Таким чином, оптимальна густота насінників разом із ґрунтово-

кліматичними умовами зони  та комплексним застосуванням сучасних елементів 

технології вирощування насіння цикорію коренеплідного, забезпечили 

отримання його високої врожайності. Доведено, що для безвисадкового способу 

вирощування насіння кращими виявилися загущені посіви з комбінованим 

способом розміщення рослин 45 х 22,5 см та 3 х 30 см + 45 см. 

 

7.5  Вплив способів мульчування насінників цикорію коренеплідного 

від літніх строків сівби під зиму та їх продуктивність 

 

З метою покращення перезимівлі насінних коренеплодів цикорію в 

польових умовах нами впродовж 2016-2018 рр. проведено дослідження з 

вивчення вкриття рослин різним мульчувальним матеріалом (перегноєм, торфом 

і ґрунтом). При настанні похолодання (середньодобова температура повітря             

3-5оС) проводили мульчування рослин з таким розрахунком, щоб закрити 

верхню частину коренеплодів. Мульчування запобігало випаровуванню вологи 

на насінницькому безвисадковому полі цикорію коренеплідного, особливо в 

ранньовесняний період, також зменшувало забур’яненість посівів та 

підвищувало температуру у прикореневому шарі ґрунту. Запобігало утворенню 

в зимовий період льодової і ранньовесняний період кірки, покращувало 

інтенсивне весняне відростання вегетативної маси коренеплодів, які 

перезимували. Мульчування, як захід, поліпшувало фізичні властивості і 

посилювало мікробіологічні процеси ґрунту, що певною мірою сприяло 

підвищенню врожайності насіння цикорію.  

У наших дослідженнях ми використовували суцільний та рядковий спосіб 

мульчування на обліковій площі 10 м2 у триразовому повторенні. Мульчування 
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насінних коренеплодів цикорію проводили в осінній період перед замерзанням 

ґрунту суцільним способом перегноєм (торфом) шаром 5-6 і 8-10 см і рядковим 

– ґрунтом 3-5 і 6-8 см (табл. 7.26). 

Таблиця 7.26 

Вплив способів мульчування рослин цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99 під зиму від літніх строків сівби на їх перезимівлю, % 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 

Збереглось рослин після перезимівлі, %  

б
ез

 м
у

л
ьч

у
в
ан

н
я
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

спосіб мульчування, см (фактор В) 

перегноєм (торфом) ґрунтом 

5-6 

±
, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

6-10 
±

, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

3-5 

±
, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

6-8 

±
, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

10-13.07 51,1 88,3 +37,2 77,1 +26,0 77,3 +26,2 65,3 +14,2 

25-28.07 52,3 86,1 +33,8 78,6 +26,3 74,2 +21,9 66,1 +13,8 

05-08.08 53,2 82,3 +29,1 76,3 +23,1 70,5 +17,3 65,4 +12,2 

15-18.08 50,5 79,4 +28,9 75,4 +24,9 68,0 +17,5 63,2 +12,7 

25-28.08 49,3 74,3 +25,0 76,1 +26,8 65,1 +15,8 61,6 +12,3 

 

Польовими дослідженнями встановлено, що 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 

впливали на перезимівлю коренеплодів цикорію, краще зберігались рослини від 

мульчування посівів перегноєм або торфом. Мульчування перегноєм (торфом) 
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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 51,1%, 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%. 

При цьому слід відмітити, що рослини, які були замульчовані перегноєм 

або торфом шаром 5-6 см, краще розвивалися у ранньовесняному періоді. 

Відростання розетки листків розпочалося на 8-10 діб раніше у порівнянні з 

контрольним варіантом (без мульчування). Листки були темно-зеленого 

кольору, добре розвинуті. Така закономірність спостерігалася впродовж всього 

вегетаційного періоду. Це можна пояснити тим, що перегній або торф в цьому 

випадку діяли не тільки як матеріал для мульчування, а як і добриво. 

Вкриття рослин цикорію при безвисадковому способі вирощування 

насіння, особливо в теплі зими, показало також негативні результати - від 

мульчування ґрунтом шаром 3-5 см зберігалося лише 17,3 і 14,2% коренеплодів 

від літніх строків сівби 10-13.07 і 25-28.07, тоді як від сівби 25-28.08 – тільки 

5,1%. Із збільшенням шару ґрунту до 6-8 см рослин в середньому зберігалося 

лише від 3,2 до 6,1%, а від літнього строку сівби 25-28.08 рослини у 2017 році 

загинули повністю. 

Результатами досліджень встановлено, що способи мульчування рослин по 

різному впливали на формування пагонів і суцвіть цикорію (табл. 7.27). 

Літні строки сівби насінних рослин безвисадкового способу вирощування 

цикорію і способи мульчування впливали на загальну характеристику 

біометричних показників з найвищими показниками висоти рослин. Особливо 

виділялися рослини від більш раннього літнього строку сівби (10-13.07), способу 

та мульчування перегноєм (торфом) шаром 5-6 і 8-10 см і становило 168 і 164 см, 

землею шаром 3-5 і 6-8 см відповідно 150 і 152 см. Така закономірність, проте 

незначне зменшення висоти рослин, спостерігалася і в інших строках сівби. Від 

сівби 25-28.08 та мульчування перегноєм (торфом) шаром 5-6 і 8-10 см, висота 
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рослин насінників цикорію коренеплідного становила 123-124 см, відповідно. 

Таблиця 7.27 

Характеристика насінних рослин цикорію коренеплідного сорту 

Уманський-99  від коренеплодів, які перезимували залежно від способів 

мульчування (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 

Спосіб 

мульчування 

(фактор В) 

Біометричні показники насінників  

висота 

рослин, 

см 

кількість пагонів на 1 рослині, шт. 

центральних 

пагонів 

1-го 

порядку 

2-го 

порядку 

10-13.07 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 168 5 9 8 

8-10 164 5 9 9 

Ґрунтом, см 

3-5 152 4 9 8 

6-8 150 4 8 9 

25-28.07  

Перегноєм (торфом), см 

5 - 6 159 5 10 8 

8-10 158 5 9 8 

Ґрунтом, см     

3-5 150 4 9 7 

6-8 149 3 8 8 

05-08.08 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 156 5 8 8 

8-10 154 4 8 9 

Ґрунтом, см 

3-5 146 4 7 9 

6-8 145 3 7 8 

15-18.08 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 151 4 7 8 

8-10 150 3 6 7 

Ґрунтом, см 

3-5 132 2 7 6 

6-8 128 2 7 8 

25-28.08 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 124 3 7 8 

8-10 123 3 6 7 

Ґрунтом, см 

3-5 96 2 6 7 

6-8 93 2 5 5 
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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. 7.28). 

Таблиця 7.28 

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.) 

Строк сівби 

(фактор А) 

Урожайність, т/га  

б
ез

 м
у

л
ьч

у
в
ан

н
я
 

(к
о
н

тр
о

л
ь)

 

спосіб мульчування, см (фактор В) 

перегноєм (торфом) ґрунтом 

5-6 

±
, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

8-10 

±
, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 
3-5 

±
, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

6-8 

±
, 
д

о
 

к
о
н

тр
о

л
ю

 

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 0,1 -0,13 

05-08.08 0,22 0,35 +0,13 0,2 -0,02 0,11 -0,11 0,1 -0,12 

15-18.08 0,23 0,3 +0,13 0,21 -0,02 0,09 -0,14 0,1 -0,13 

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

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

 

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 
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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. 

Підвищена насіннєвої продуктивності цикорію коренеплідного 

визначається посівними якостями насіння. Якість насіння є основною умовою 

вирощування високих врожаїв культури. Насіння повинно відповідати певним 

сортовим особливостями, бути сформованим за біологічними і господарськими 

ознаками. Тому, посівні якості насіння цикорію коренеплідного 

характеризувалися придатністю його до сівби, але це схожість, енергія 

проростання, маса 1000 насінин та інші показники ( табл. 7.29). 

Способи мульчування насінників цикорію коренеплідного безвисадковим 

способом вирощування також впливали деякою мірою на зміну посівних якостей 

насіння. У середньому за три роки не залежно від періоду 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 лише ґрунтом.  

Важливим показником якості насіння є енергія проростання, яка 

характеризує дружність проростання насіння. Як встановлено, висока енергія 

проростання забезпечувала дружню появу сходів та інтенсивний ріст рослин 

цикорію на початку вегетації у польових умовах. За результатами дослідження, 

енергія проростання насіння залежало від строків сівби і способу мульчування і 

коливалась від 59,8 до 69,3%. Дещо кращі показники енергії проростання були 

від мульчування перегноєм (торфом). Цей показник у цілому в подальшому 

впливав на польову схожість насіння, яка залежала від періоду проростання, 

метеорологічних умов зони і року вирощування та інших технологічних заходів.  
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Таблиця 7.29 

Характеристика якості насіння цикорію коренеплідного сорту 

 Уманський-99  залежно від способів мульчування 

 (середнє за 2016-2018 рр.) 

Строк сівби 

(фактор А) 

Спосіб 

мульчування 

(фактор В) 

Показники якості насіння 

Польова 

схожість, % 

енергія 

проростання, % 

маса 1000 

насінин, г 

10-13.07 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 78,8 68,7 1,31 

8-10 75,2 66,3 1,30 

Ґрунтом, см 

3-5 69,8 64,1 1,23 

6-8 74,5 68,2 1,22 

25-28.07  

Перегноєм (торфом), см 

5-6 76,0 69,3 1,19 

8-10 73,0 69,2 1,18 

Ґрунтом, см 

3-5 72,0 63,9 1,16 

6-8 74,1 70,8 1,14 

5-8.08 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 71,8 64,5 1,14 

8-10 74,1 60,8 1,11 

Ґрунтом, см 

3-5 65,4 62,1 1,11 

6-8 76,2 68,1 1,1 

15-18.08 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 70,2 68,1 1,0 

8-10 68,3 60,1 1,0 

Ґрунтом, см 

3-5 68,1 59,8 1,09 

6-8 74,2 65,1 1,10 

25-28.08 

Перегноєм (торфом), см 

5-6 67,4 66,3 1,0 

8-10 67,4 66,3 1,07 

Ґрунтом, см 

3-5 70,1 62,4 1,06 

6-8 75,3 69,1 1,08 
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Не менш важливим показником якості насіння цикорію коренеплідного 

була маса 1000 насінин. Як свідчать результати досліджень, маса 1000 насінин 

на рослинах, які перезимували, з проведенням мульчування перегноєм або 

торфом, дещо відрізнялася. З підвищеними показниками маси 1000 насінин 

виділялися рослини липневих строків сівби із мульчуванням рослин під зиму 

перегноєм (торфом), де  вона становила від 1,18 до 1,31 г. 

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити попередній висновок, що 

мульчування, як елемент технології, по-різному впливав на перезимівлю, 

урожайність і посівні якості насіння цикорію коренеплідного. Краще 

перезимовували рослини, які були замульчовані з осені перегноєм або торфом 

шаром 5-6 см. У цьому випадку перегній (торф) відігравав роль не тільки як 

вкривний матеріал, але і як добриво, що покращувало весною ріст і розвиток 

насінників їх врожайність і якість насіння.  Також слід відмітити, що 

мульчування рослин з осені ґрунтом було менш неефективним, багато рослин 

гинуло, посіви були зріджені і забезпечували низьку урожайність. 

 

 

Висновки до розділу 7 

 

На підставі проведених польових досліджень та аналізу отриманих даних 

можна зробити наступні висновки: 

1. Ріст і розвиток безвисадкових насінників підпокривними, 

післяукісними, післяжнивними посівами цикорію коренеплідного в умовах 

Правобережного Лісостепу України до входу в зиму і після перезимівлі 

проходити інтенсивними темпами. До входу в зиму коренеплоди формували 

масу від 16 до 35 г з добре розвинутими листками. Фаза розетки листків і 

меншою мірою фаза стеблоутворення, у зв’язку з відносно високими 

середньодобовими показниками температури були більш розтягнуті, а фази 
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цвітіння і дозрівання у зв’язку з високого середньодобового температурного і 

значною сонячною інсоляцією посіву дещо скорочувались. Тривалість 

вегетаційного періоду таких безвисадкових насінників, після перезимівлі, 

становила 95-110 діб.   

2. Літні строки сівби по-різному впливали на динаміку появи сходів а ріст 

і розвиток рослин в осінній період обумовлювався, різною сумою ефективних 

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

пізніх строків, спостерігалося зниження інтенсивності появи сходів, 

зменшувалася маса коренеплодів і листків з однієї рослини, а також їх 

асиміляційної поверхні. Літні строки сівби значно впливали на фракційний склад 

коренеплодів. При сівбі насіння 15-18.08 коренеплоди масою 6-8 і 10-15 г склали 

40-60%, 25-28.08 – 65-75%. Тривалість вегетаційного періоду складала для 

ранніх літніх строків сівби (10-13.07, 25-28.07) 85-95 діб, більш оптимальних      

(5-8.08, 15-18.08) – 75-85 діб і пізніх (25-28.08) – 60-70 діб. 

3. 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. 

4. 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 
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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. 

5. Збереженість безвисадкових насінників цикорію коренеплідного в 

зимовий період була вища при сівбі в оптимальні літні строки, порівняно з 

пізніми та особливо з ранньою сівбою. 

6. Літні строки сівби також впливали на ріст і розвиток рослин після 

перезимівлі. У всі роки досліджень, більш раннє цвітіння і дозрівання насіння 

встановлено від раннього строку сівби. Літні строки сівби впливали на деякі 

морфологічні ознаки насінників. При строках сівби, від оптимальних до більш 

пізніших, збільшувалася кількість центральних стебел і квітконосних пагонів      

2-го і 3-го порядку. Проте, при ранніх, так і більш пізніх літніх строках сівби, в 

окремі роки досліджень спостерігалося зниження урожайності насіння. 

7. Із зменшенням ширини міжрядь з 60 до 45 і 22,5 см, а також при сівбі 

смугами (3 х 30 см + 45см) підвищувалась 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 смуговому способах сівби, покращувався мікроклімат рослин 

безвисадкових насінників в зимовий період порівняно з широкорядними 

посівами. 

8. 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 
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кількість насіння крупної фракції і збільшувалася кількість дрібного насіння. 

 

Основні результати досліджень опубліковані у наукових працях [16, 328]. 
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РОЗДІЛ 8 

 ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ  

ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО 

 

8.1 Економічна ефективність варіантів технологій вирощування 

цикорію коренеплідного 

Економічну ефективність сільськогосподарського виробництва доцільно 

розглядати в системі взаємопов'язаних показників, що характеризують 

використання землі, трудових ресурсів і матеріально-технічних засобів. До них 

відносяться – врожайність, якість продукції, прямі витрати праці, грошово 

матеріальні витрати, вартість валової продукції, окупність витрат, енергоємність, 

енергетична ефективність економічних витрат і економічна ефективність 

енергетичних витрат [113]. 

Узагальнюючими показниками економічної ефективності є показники 

співвідношення результатів їх діяльності. Критерієм ефективності в умовах 

ринкових відносин є прибуток у розрахунку на одиницю виробничих витрат та 

інших виробничих ресурсів [263].  

Для визначення економічної ефективності вирощування цикорію 

коренеплідного нами були визначені капітальні та виробничі витрати станом на 

2018 рік, при цьому було проведено виробничу перевірку результатів досліджень 

у 2012-2018 рр. Зазначені витрати залежали від ряду факторів, основні з яких це 

ґрунтові, кліматичні умови зони, обрана технологія, норми внесення органічних 

і мінеральних добрив, паливно-мастильні матеріали та інші витрати. 

З урахуванням перерахованих статей витрат при вирощуванні цикорію 

коренеплідного, проводилися розрахунки економічних вкладень для кожного 

варіанта досліду з урахуванням складених технологічних карт, в яких 

проводився облік фактичних витрат, відповідно до чинних нормативів та цін на 

виконання робіт по технології, а ще закупівлю насіння, добрив, засобів захисту 

рослин, паливно-мастильних матеріалів, оплата праці, ремонт та технічне 

обслуговування сільськогосподарської техніки продовж вегетаційного періоду 
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та збору продукції, загально-експлуатаційні витрати, в т.ч. вартість оренди 

земельної ділянки, та загальновиробничі витрати [284]. 

Для розрахунку витрат на вирощування цикорію коренеплідного 

використовувалися фактичні затрати, які були розраховані на дослідних ділянках 

в перерахунку на 1 га площі. 

При розрахунку грошової виручки від реалізації продукції за основу було 

взято середню ціну реалізації, що сформувалася протягом періоду досліджень: 

для   коренів цикорію – 2500,00 грн. за 1 т, насіння– 40000 грн. за 1 ц. 

Згідно програми досліджень застосування нових елементів технології 

вирощування цикорію коренеплідного був проведений економічний аналіз 

впливу ефективності застосування різних строків сівби та глибини загортання 

насіння культури на ріст, розвиток та продуктивність рослин цикорію 

коренеплідного.  

Представлені у таблиці 8.1 показники ефективності застосування різних 

строків сівби та глибини загортання насіння цикорію коренеплідного  свідчать, 

що досліджувані фактори мали суттєвий вплив на затрати виробничих процесів, 

які дали можливість істотно поліпшити прибутковість культури, знизити 

собівартість коренеплодів і підвищити рентабельність виробництва. 

Проведена нами оцінка вирощування цикорію коренеплідного при сівбі 

насіння в різні строки і на різну глибину з метою визначення найбільш 

економічно вигідних технологічних 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, з 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.
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Таблиця 8.1 

Економічна ефективність застосування різних строків сівби та глибини загортання насіння 

 цикорію коренеплідного (середнє за 2012-2018 рр.) 

 

Варіант 

досліду 

(глибина сівби) 

Показники (строки сівби) 

урожайність 

коренеплодів 

з 1 га, т 

грошова 

виручка з 

1 га, грн. 

затрати 

праці     

на 1 га, 

люд. год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год. 

виробничі 

витрати 

на 1 га, 

грн. 

собівартість 

1 т 

продукції, 

грн. 

прибуток 

з 1 га, 

грн. 

рівень 

рента-

бельності, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Підзимова сівба 

15-18.10 

1-1,5 см 30,8 77000,0 10,87 0,35 39603,05 1285,81 37396,95 94,43 

2-2,5 см 28,6 71500,0 10,62 0,37 39323,70 1374,95 32176,30 81,82 

3-3,5 см 28,7 71750,0 10,63 0,37 39336,40 1370,61 32413,60 82,40 

30.10-03.11 

1-1,5 см 30,3 75750,0 10,81 0,36 39539,56 1304,94 36210,44 91,58 

2-2,5 см 28,4 71000,0 10,60 0,37 39298,31 1383,74 31701,69 80,67 

3-3,5 см 28,1 70250,0 10,57 0,38 39260,22 1397,16 30989,78 78,93 

15-18.11 

1-1,5 см 33,4 83500,0 11,16 0,33 39933,18 1195,60 43566,82 109,10 

2-2,5 см 28,6 71500,0 10,62 0,37 39323,70 1374,95 32176,30 81,82 

3-3,5 см 30,8 77000,0 10,87 0,35 39603,05 1285,81 37396,95 94,43 

Ранньовесняна сівба 

01-04.04 (контроль) 

1-1,5 см 33,0 82500,0 11,11 0,34 39882,39 1208,56 42617,61 106,86 

2-2,5 см 31,0 77500,0 10,89 0,35 39628,44 1278,34 37871,56 95,57 

3-3,5 см 29,3 73250,0 10,70 0,37 39412,58 1345,14 33837,42 85,85 



 

 

3
2
0
 

Продовження таблиці 8.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-18.04 

1-1,5 см 32,1 80250,0 11,01 0,34 39768,11 1238,88 40481,89 101,79 

2-2,5 см 30,5 76250,0 10,83 0,36 39564,95 1297,21 36685,05 92,72 

3-3,5 см 28,9 72250,0 10,66 0,37 39361,79 1362,00 32888,21 83,55 

01-04.05 

1-1,5 см 30,6 76500,0 10,85 0,35 39577,65 1293,39 36922,35 93,29 

2-2,5 см 28,9 72250,0 10,66 0,37 39361,79 1362,00 32888,21 83,55, 

3-3,5 см 26,9 67250,0 10,43 0,39 39107,85 1453,82 28142,15 71,96 

15-18.05 

1-1,5 см 26,8 67000,0 10,42 0,39 39095,15 1458,77 27904,85 71,38 

2-2,5 см 25,2 63000,0 10,24 0,41 38891,99 1543,33 24108,01 61,99 

3-3,5 см 25,9 64750,0 10,32 0,40 38980,87 1505,05 25769,13 66,11 

Літня сівба 

01-04.06 

1-1,5 см 27,7 69250,0 10,52 0,38 39209,43 1415,50 30040,57 76,62 

2-2,5 см 24,1 60250,0 10,12 0,42 38752,32 1607,98 21497,68 55,47 

3-3,5 см 19,3 48250,0 9,58 0,50 38142,84 1976,31 10107,16 26,50 

15-18.06 

1-1,5 см 18,4 46000,0 9,48 0,52 38028,57 2066,77 7971,43 20,96 

2-2,5 см 19,4 48500,0 9,60 0,49 38155,54 1966,78 10344,46 27,11 

3-3,5 см 18,4 46000,0 9,48 0,52 38028,57 2066,77 7971,43 20,96 

01-04.07 

1-1,5 см 20,2 50500,0 9,68 0,48 38257,12 1893,92 12242,88 32,00 

2-2,5 см 19,5 48750,0 9,61 0,49 38168,24 1957,35 10581,76 27,72 

3-3,5 см 17,5 43750,0 9,38 0,54 37914,29 2166,53 5835,71 15,39 
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Досить високі показники ефективності виробництва коренеплодів цикорію 

було отримано при ранньовесняній сівбі в строки з 01.04 до 04.04 та  з 15.04 до 

18.04 на глибину заробки насіння 1-1,5 см, при цьому рівень рентабельності 

становив 106,86 та 101,79% відповідно. 

У середньому за 2012-2018 рр. найнижча окупність витрат на вирощування 

цикорію була отримана за сівби у літні строки, а саме в період з 01.07 до 04.07 на 

глибину 3-3,5 см. Рівень рентабельності виробництва коренів в даному варіанті 

становив лише 15,39 %. 

Таким чином, аналізуючи економічні показники вирощування цикорію 

коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України, зазначимо, що 

найбільш доцільною з економічної точки зору є підзимова сівба в період з 15.11 

до 18.11 на глибину 1-1,5 см,  при цьому урожайність коренів становила 33,4 т/га. 

За таких умов без застосування додаткових технологічних операцій та 

матеріальних витрат, одержано найвищі економічні показники такі як чистий 

прибуток та рівень рентабельності. Літня сівба в період з 01.07 до 04.07 призвела 

до суттєвого зниження чистого прибутку та рівня рентабельності. 

Розраховано структуру виробничої собівартості та розмір часток статей 

витрат на виробництво цикорію коренеплідного на прикладі варіанту досліду 

підзимової сівби в період з 15.11 до 18.11 (рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1 Структура фінансових витрат на вирощування цикорію 

коренеплідного (середнє за 2012-2018 рр.) 

Оплата праці 1%

Насіння 7%

Добрива, засоби 
захисту 59%ПММ, електроенергія 5%

Ремонт,обслуг
овування 

техніки 12%

Інші витрати 16%
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Аналіз структури виробничої собівартості та статей витрат на виробництво 

цикорію коренеплідного свідчить, що найбільшу питому вагу в структурі 

матеріальних витрат займали витрати на мінеральні та органічні добрива – 59%, 

частка витрат на ремонт і обслуговування техніки становила 12%, на закупівлю 

насіння – 7%, паливно-мастильні матеріали та електроенергію – 5%, оплату праці 

– 1%, частка інших витрат (орендна плата, страхові платежі, загальновиробничі 

витрати та інші) – 16%.  

Отже, можна припустити, що сучасна технологія вирощування цикорію 

коренеплідного передбачає що у загальній структурі витрат вагому частку  

займають мінеральні і органічні добрива та їх внесення. Дана технологічна 

операція зумовлює значне зростання урожайності впродовж усіх років 

досліджень. 

Серед важливих чинників, що забезпечували високу урожайність 

коренеплодів цикорію, значне місце займало просторове і кількісне розміщення 

рослин та формування оптимальної площі живлення, що мало на меті скоротити 

енерговитрати та збільшити рентабельність вирощуваної продукції. 

Аналіз економічної ефективності вирощування цикорію коренеплідного  

при різній ширині міжрядь залежно від форми площі живлення показав перевагу 

сівби з комбінованою площею живлення і шириною міжрядь 3 х 30 см + 45 см, 

де розмір прибутку становив 61784,79 грн/га, а рівень рентабельності 148,10%, 

тоді як у посівах з квадратною площею живлення з шириною міжрядь 60 х 60 см 

прибуток становив лише 9432,30 грн/га., а рівень рентабельності – 23,11%.    

(табл. 8.2). Також високий економічний ефект вирощування цикорію 

коренеплідного було отримано на посіві цикорію за квадратної площі живлення 

з шириною міжрядь 35 х 35 см. Розмір прибутку тут становив – 39664,02 грн/га, 

а рівень рентабельності був на рівні 95,96%. Решта варіантів досліду 

характеризувалася суттєво нижчими показниками економічної ефективності. 
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Таблиця 8.2 

Економічна ефективність вирощування цикорію коренеплідного 

  залежно від форми площі живлення рослин (середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Варіанти  

досліду (форма 

площі живлення) 

Показники 

урожайність 

коренеплодів 

з 1 га, т 

грошова 

виручка з 

1 га, грн. 

затрати 

праці     

на 1 га, 

люд. год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год. 

виробничі 

витрати 

на 1 га, 

грн. 

собівартість 

1 т 

продукції, 

грн. 

прибуток 

з 1 га, 

грн. 

рівень рента-

бельності, % 

Прямокутна  

45х22,5 см 

28,7 71750,0 42,49 1,48 41180,08 1434,85 30569,92 74,23 

Квадратна  

35х35 см 

32,4 81000,0 42,71 1,32 41335,98 1275,80 39664,02 95,96 

Квадратна  

45х45 см 

30,3 75750,0 42,59 1,41 41247,50 1361,30 34502,50 83,65 

Квадратна  

60х60 см 

20,1 50250,0 41,98 2,09 40817,70 2030,73 9432,30 23,11 

Комбінована 

3х30 см+45 см 

41,4 103500,0 43,25 1,04 41715,21 1007,61 61784,79 148,10 
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Таким чином, аналіз отриманих нами показників економічної ефективності 

за період досліджень 2016-2018 рр. показав, що для одержання більшого доходу 

і рівня рентабельності цикорій коренеплідний слід висівати з комбінованою 

площею живлення та шириною міжрядь 3 х 30 см + 45 см. 

В умовах ринкових відносин велике значення має впровадження новітніх 

елементів технологій, які б забезпечили підвищення врожайності, раціональне 

використання матеріальних ресурсів і були адаптованими до умов ґрунтово-

кліматичної зони. У свою чергу, застосування витратних матеріалів, засобів 

захисту рослин та добрив не повинні зумовлювати різке збільшення їх вартісної 

частки в собівартості продукції. Одним із найбільш практичних способів у цьому 

аспекті є використання різних форм живлення в тому числі і мікроелементами. 

Вони характеризуються не високими нормами та швидкою доступністю для 

рослин, що дає змогу отримувати кращі результати порівняно з іншими формами 

добрив. 

Проведеними дослідженнями було встановлено, що 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, а 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 а 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.
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Таблиця 8.3 

Економічна ефективність вирощування цикорію коренеплідного залежно  від застосування методу 

передпосівного намочування насіння розчинами мікроелементів (середнє за 2014-2016 рр.) 

Варіант 

досліду 

(сорт) 

Показники (розчин мікроелементу) 

урожайність 

коренеплоді

в 

з 1 га, т 

грошова 

виручка з 

1 га, грн 

затрати праці     

на 1 га, люд. 

год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год 

виробничі 

витрати на 

1 га, грн. 

собівартість 1 

т продукції, 

грн. 

прибуток 

з 1 га, 

грн. 

рівень 

рента-

бельності, 

% 

Вода (контроль) 
Уманський-97 24,8 62000,0 10,03 0,4 42351,26 1707,71 19648,74 46,39 

Уманський-99 25,4 63500,0 10,10 0,4 42427,45 1670,37 21072,55 49,67 

MnSO4 

Уманський-97 26,4 66000,0 10,21 0,39 42559,42 1612,10 23440,58 55,08 

Уманський-99 27,3 68250,0 10,31 0,38 42673,70 1563,14 25576,30 59,93 

CuSO4 

Уманський-97 25,9 64750,0 10,16 0,39 42495,93 1640,77 22254,07 52,37 

Уманський-99 26,8 67000,0 10,26 0,38 42610,21 1589,93 24389,79 57,24 

ZnSO4 

Уманський-97 26,0 65000,0 10,17 0,39 42508,63 1634,95 22491,37 52,91 

Уманський-99 26,3 65750,0 10,20 0,39 42546,72 1617,75 23203,28 54,54 

MoSO4 

Уманський-97 26,0 65000,0 10,17 0,39 42508,63 1634,95 22491,37 52,91 

Уманський-99 26,7 66750,0 10,25 0,38 42597,51 1595,41 24152,49 56,70 
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Слід зазначити, що усі досліджувані варіанти із застосуванням 

передпосівного намочування насіння цикорію коренеплідного у розчині 

мікроелементів мали позитивний економічний ефект порівняно з контрольним 

варіантом без застосування препаратів з вмістом мікроелементів.  Причому, 

застосування даного методу для сорту Уманський-99 дало вищу економічну 

ефективність в порівнянні з сортом Уманський-97.  

Отже, застосування методу передпосівного намочування насіння 

розчинами мікроелементів  при вирощуванні цикорію коренеплідного є 

економічно ефективним, науково обґрунтованим технологічним заходом. 

Включення до системи удобрення даного елемента технології,  стимулював ріст 

рослин, сприяв зростанню врожайності коренеплодів та збільшенню доходу 

порівняно з аналогічним варіантом без його використання.  

Одним з основних факторів, що найбільше впливає на продуктивність 

сільськогосподарських культур, собівартість продукції, було застосування 

ефективної системи удобрення, за якої витрати на добрива забезпечували 

найвищу віддачу. Проаналізувавши економічні показники ефективності 

використання систем живлення цикорію коренеплідного, нами узагальнено та 

підсумовано результати досліджень (табл. 8.4).  

З 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 удобрення, при цьому собівартість 1 т коренеплодів 

становила 748,25 грн, а рівень рентабельності – 234,11%.  

Найменшим рівнем рентабельності (26,52%) характеризувалась система 

живлення без добрив – контрольний варіант. При цьому зафіксована найбільша 

собівартість продукції – 1185,62 грн за 1 т, та найменший розмір прибутку – 

6444,73 грн з 1 га. 
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       Таблиця 8.4 

Економічна ефективність вирощування цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 

залежно від умов живлення (середнє за 2014-2016 рр.) 

Варіант 

досліду 

(умови 

живлення) 

Показники 

урожайність 

коренеплодів 

з 1 га, т 

грошова 

виручка з 

1 га, грн. 

затрати 

праці на 

1 га, люд. 

год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год. 

виробничі 

витрати на 

1 га, грн. 

собівартість 

1 т 

продукції, 

грн. 

прибуток 

з 1 га, 

грн. 

рівень 

рента-

бельності, % 

Без добрив 20,5 30750,0 9,55 0,47 16805,27 1185,62 6444,73 26,52 

N60P60K60 
32,2 80500,0 11,02 0,34 23123,31 718,12 57376,69 248,13 

20 т гною 34,5 86250,0 11,12 0,32 29715,41 861,32 56534,59 190,25 

10 т гною + 

N30P30K30 
35,8 89500,0 11,41 0,32 26787,37 748,25 62712,63 234,11 

 



328 

 

Таким чином, за три роки досліджень нами було встановлено, що саме 

застосування мінеральної (N60P60K60) та органо-мінеральної систем живлення   

(10 т гною + N30P30K30) в технології вирощування цикорію коренеплідного 

характеризувалися найвищими економічними показниками. 

Головним критерієм оцінки прикладних наукових досліджень є отримання 

економічної ефективності від реалізації за пропонованих результатів. Для 

економічної оцінки нових агроприйомів, а також комплексу агрозаходів 

застосовували систему показників, які характеризувалися виходом продукції з 1 

га посіву в натуральному і вартісному вираженні, собівартістю 1 т продукції, 

трудомісткістю продукції а також чистим прибутком і окупністю витрат. 

Основною передумовою вирощування якісного насіння цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом виявлена можливість одержання 

оптимальних сходів у літній період та хорошу їх перезимівлю. Як показали наші 

дослідження, для вирішення цих питань можливе використання сівби цикорію 

коренеплідного під покрив іншої сільськогосподарської культури та в 

післяукісних і післяжнивних посівах.  

Як видно з проведених розрахунків за період 2016-2018 рр. (табл. 8.5),           

у зв'язку з виключенням витрат на підготовку ґрунту, сівбу та інші агротехнічні 

заходи, витрати праці на вирощування 1 ц насіння порівняно зі звичайним 

(чистим) посівом скоротилися на 25-30%. 

Найбільші витрати праці на одиницю продукції (на 1 ц насіння цикорію 

коренеплідного) складалися при підпокривному посіві під озимий ячмінь який 

збирали на зерно зі строком сівби 08-12.04 – 2,59 люд.-год., найменш затратними 

виявився підпокривний посів насінників цикорію коренеплідного під  ярий 

ячмінь на зерно від сівби 01-04.04, та в середньому за роки досліджень він 

становив 1,88 люд.-год.
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Таблиця 8.5 

Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного безвисадковим способом 

 в підпокривних, післяукісних та післяжнивних посівах (середнє за 2016-2018 рр.) 

Варіант 

досліду 

(строк сівби) 

Показники (спосіб вирощування) 

вихід 

насіння 

з 1 га, т 

грошова 

виручка з 

1 га, грн. 

затрати 

праці     

на 1 га, 

люд. год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год. 

виробничі 

витрати на 

1 га, грн. 

собівартість 

1 т 

продукції, 

грн. 

прибуток 

з 1 га, 

грн. 

рівень рента-

бельності, % 

Підпокривний посів 

Озима пшениця 

01-04.04 
0,351 140400,0 7,70 21,9 44327,22 126288,4 96072,78 216,74 

Озимий ячмінь 

01-04.04 
0,294 117600,0 7,62 25,9 44270,00 150578,2 73330,00 165,64 

Ярий ячмінь 

08-12.04 
0,415 166000,0 7,80 18,8 44391,48 106967,4 121608,52 273,95 

Післяукісний посів 

Вико-вівсяна 

суміш (на 

зелений корм) 

10-12.06 

0,350 140000,0 7,70 22,0 44326,22 126646,3 95673,78 215,84 

Післяжнивний посів 

Озимий ячмінь 

08-12.07 
0,298 119200,0 7,63 25,6 44274,02 148570,5 74925,98 169,23 
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На сівбу і обробіток ґрунту покривних культур, було витрачено в 

загальному на пшениці озимій 55%, ячменю ярому 37%, і на ячменю озимому – 

37,4% від усіх витрат. При вирощуванні насінників цикорію коренеплідного в 

післяукісному посіві (вико-вівсяна суміш на зелений корм) частка витрат укісної 

культури складала 28%, а при післяжнивному посіві (озимий ячмінь на зерно)  – 

41%. Зростання витрат на підпокривних посівах супроводжувалися також 

збільшенням прибутку від реалізації виробленої продукції.  

Найбільший прибуток від вирощування насіння цикорію коренеплідного 

безвисадковим способом було отримано при підпокривному посіві з ярим 

ячменем (строк сівби – 01-04.04), і становив 121608,52 грн/га. Собівартість 1 т 

насіння цикорію коренеплідного у цьому варіанті становила 1069,67 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 де 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%. 

Економічна оцінка ефективності вирощування насінників цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом показала, що перехід виробництва на 

вирощування високопродуктивних сортів та оптимізація строків сівби дало 

можливість істотно поліпшити прибутковість виробництва, знизити собівартість 

отриманого насіння і підвищити рівень рентабельності.  

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 а рівень рентабельності – 261,10%.  
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Таблиця 8.6 

Економічна оцінка продуктивності літніх строків сівби насінників 

 цикорію коренеплідного сорту Уманський-99 (середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Варіант  

досліду 

(строк 

сівби) 

Показники 

вихід насіння  

з 1 га, т 

грошова 

виручка з 

1 га, грн. 

затрати 

праці     на 

1 га, люд. 

год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год. 

виробничі 

витрати на 

1 га, грн. 

собівартість 

1 т 

продукції, 

грн. 

прибуток з 

1 га, грн. 

рівень 

рента-

бельності, 

% 

10-13.07 0,320 128000,0 4,92 15,4 35446,78 110771,2 92553,22 261,10 

25-28.07 0,306 122400,0 4,92 16,1 35443,47 115828,3 86956,53 245,34 

05-08.08 0,250 100000,0 4,89 19,6 35430,19 141720,8 64569,81 182,25 

15-18.08 0,266 106400,0 4,90 18,4 35433,99 13321,05 70966,01 200,28 

25-28.08 0,250 100000,0 4,89 19,6 35430,19 141720,8 64569,81 182,25 
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Таблиця 8.7 

Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного залежно від способів вирощування 

 та схеми розміщення рослин (середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Варіант 

досліду 

(схема 

розміщення) 

Показники (спосіб вирощування) 

вихід 

насіння 

з 1 га, т 

грошова 

виручка з 1 

га, грн. 

затрати 

праці на 1 

га, люд. 

год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год. 

виробничі 

витрати на 

1 га, грн. 

собівартість 

1 т 

продукції, 

грн. 

прибуток 

з 1 га, 

грн. 

рівень 

рента-

бельності,  

% 

Звичайний  

35х35 0,323 193800,0 9,88 30,6 65134,76 201655,6 128665,24 197,54 

45х45 (к)* 0,285 171000,0 9,82 34,5 65104,14 228435,6 105895,86 162,66 

60х60 0,260 156000,0 9,78 37,6 65083,99 250323,0 90916,01 139,69 

Комбінований  

45х22,5 0,350 210000,0 9,93 28,4 65156,52 186161,5 144843,48 222,30 

3х30+45 0,334 200400,0 9,90 29,6 65143,63 195040,8 135256,37 207,63 

Примітка: (к)* - контроль 
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Також високого економічного ефекту було досягнуто при вирощуванні 

насіння цикорію коренеплідного при сівбі у літній строк з 25 до 28.07 де 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%. 

За результатами наших досліджень встановлено, що одним з факторів, 

який мав значний вплив на економічний ефект виробництва  насіння цикорію 

коренеплідного, був оптимальний спосіб вирощування та відповідні схеми 

розміщення рослин при безвисадковому способі сівби. 

Дослідженнями встановлено, що у період з 2016 по 2018 р. більш 

ефективним був комбінований спосіб сівби насінників цикорію коренеплідного 

де найвищу економічну ефективність було отримано при сівбі за схемою 

розміщення рослин 45 х 22,5 см (табл. 8.7). 

Рівень рентабельності вирощування насіння у даному варіанті досліду 

становив 222,30%, розмір прибутку – 144843,48 грн/га. При цьому собівартість 1 

ц насіння цикорію коренеплідного була найнижчою серед варіантів досліду та 

становила 18616,15 грн. Комбінований спосіб вирощування насіння цикорію 

коренеплідного зі схемою розміщення рослин 3 х 30 см + 45 см забезпечував 

прибуток 135256,37 грн/га, а рівень рентабельності становив 207,63%. 

Найменш ефективним виявився звичайний спосіб вирощування насінників 

цикорію коренеплідного зі схемою розміщення 60 х 60 см, він виявив прибуток 

у розмірі 90916,01 грн/га при рівні рентабельності 139,69%. 

При вирощуванні насінників цикорію коренеплідного з використанням 

мульчування зимуючих коренів перегноєм (торфом)  з товщиною шару мульчі   

5-6 см встановлено, що за рахунок отриманої вищої середньої урожайності було 

забезпечено суттєво більшу грошову виручку від реалізації продукції (табл. 8.8). 

Зокрема, варіант вирощування насіння цикорію коренеплідного зі строком сівби 

10.07-13.07 забезпечив прибуток 87311,74 грн/га, а рівень рентабельності був 

найвищим серед всіх решти варіантів досліду і становив  127,11%. 
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Таблиця 8.8 

Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного залежно від літніх строків сівби 

та способів мульчування рослин при безвисадковому способі вирощування (середнє за 2016-2018 рр.) 

 

Варіант  

досліду 

(спосіб 

мульчування) 

Показники (строк сівби) 

Вихід 

насіння 

з 1 га, т 

грошова 

виручка 

з 1 га, 

грн. 

затрати 

праці     

на 1 га, 

люд. год. 

затрати 

праці       

на 1 т, 

люд. год. 

виробничі 

витрати 

на 1 га, 

грн. 

собівартість 

1 т 

продукції, 

грн. 

прибуток/ 

збиток з 1 

га, грн. 

рівень рента-

бельності / 

збитковості,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10-13.07 

Без мульчування 

(контроль) 
0,25 100000,0 5,20 0,21 52076,91 208307,6 47923,09 92,02 

Перегній (торф) 

шаром 5-6 см 
0,39 156000,0 5,43 0,13 68688,26 276123,7 87311,74 127,11 

Перегній  (торф) 

шаром 8-10 см 
0,24 96000,0 5,19 0,22 90568,95 377370,6 5431,05 6,00 

Грунт  

шаром 3-5 см 
0,14 56000,0 5,02 0,36 52989,42 378495,9 3010,58 5,68 

Грунт          

шаром 6-8 см 
0,13 52000,0 5,01 0,38 53981,47 415242,0 -1981,47 -3,67 

25-28.07 

Без мульчування 

(контроль) 
0,23 92000,0 5,17 0,23 52061,00 226352,2 39939,00 76,72 
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  Продовження таблиці 8.8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перегній  (торф)    

шаром 5-6 см 
0,37 148000,00 5,40 0,15 68672,35 285600,9 79327,65 115,52 

Перегній  (торф)    

шаром 8-10 см 
0,22 88000,00 5,15 0,23 90553,05 411604,8 -2553,05 -2,82 

Грунт          

шаром 3-5 см 
0,14 56000,00 5,02 0,36 52989,42 378495,9 3010,58 5,68 

Грунт          

шаром 6-8 см 
0,1 40000,00 4,96 0,49 53957,61 539576,1 -13957,61 -25,87 

05-08.08 

Без мульчування 

(контроль) 
0,22 88000,00 5,15 0,23 52053,05 236604,8 35946,95 69,06 

Перегній   (торф)   

шаром 5-6 см 
0,35 140000,00 5,37 0,15 68656,44 296161,3 71343,56 103,91 

Перегній   (торф)   

шаром 8-10 см 
0,2 80000,00 5,12 0,25 90537,14 452685,7 -10537,14 -11,64 

Грунт         

шаром 3-5 см 
0,11 44000,00 4,97 0,45 52965,56 481505,1 -8965,56 -16,93 

Грунт          

шаром 6-8 см 
0,1 40000,00 4,96 0,49 53957,61 539576,1 -13957,61 -25,87 

15-18.08 

Без мульчування 

(контроль) 
0,23 92000,00 5,17 0,23 52061,00 226352,2 39939,00 76,62 

Перегній  (торф)    

шаром 5-6 см 
0,3 12000,00 5,29 0,17 68616,67 328722,2 51383,33 74,88 
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   Продовження таблиці 8.8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перегній   (торф)   

шаром 8-10 см 
0,21 84000,00 5,14 0,24 90545,09 431167,1 -6545,09 -7,23 

Грунт         

шаром 3-5 см 
0,09 36000,00 4,94 0,54 52949,65 588329,5 -16949,65 -32,01 

Грунт         

шаром 6-8 см 
0,04 40000,00 4,96 0,49 53957,61 539576,1 -13957,61 -25,87 

 25.08-28.08 

Без мульчування 

(контроль) 
0,19 76000,00 5,10 0,27 52029,19 273837,8 23970,81 46,07 

Перегній   (торф)   

шаром 5-6 см 
0,28 112000,00 5,25 0,18 68600,77 345002,7 43399,23 63,26 

Перегній (торф)     

шаром 8-10 см 
0,10 40000,00 4,96 0,49 90457,61 904576,1 -50457,61 -55,78 

Грунт         

шаром 3-5 см 
0,09 36000,00 4,94 0,54 52949,65 588329,5 -16949,65 -32,01 

Грунт         

шаром 6-8 см 
0,05 12000,00 4,79 0,43 32452,55 538766,7 -53876,67 -100,00 
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Найменш економічно ефективними виявились варіанти досліду з 

мульчуванням насінників цикорію коренеплідного ґрунтом, тут  були отримані 

найнижчі значення врожайності насіння і, відповідно, було отримано збиток.  

Отже, узагальнюючи дослідні дані, нами встановлено, що найбільш 

економічно ефективним способом мульчування рослин цикорію коренеплідного 

при безвисадковому способі вирощування насіння виявився варіант із 

мульчуванням перегноєм (торфом) товщину шару у 5-6 см. Найкращі результати 

було отримано зі  строком сівби з 10 до 13.07 та з 25 до 28.07, де було отримано 

найвищі рівні окупності витрат, а рівень рентабельності складав відповідно, 

127,11 та 115,52%. Також необхідно зазначити, що при збільшені товщини 

мульчуючого шару перегною (торфом) до 8-10 см відбувалося значне пониження 

економічної ефективності, що пояснюється як зниженням рівня урожайності в 

досліді, так і за рахунок значного зростання витрат і собівартості отриманої 

продукції. 

 

8.2 Енергетична оцінка варіантів інтенсивних технологій 

вирощування цикорію коренеплідного 

 

Будь-яке виробництво – це процес споживання енергії. Рослинництво є 

галуззю сільськогосподарського виробництва, в якій відбувається процес 

перетворення сонячної радіації на потенційну енергію органічної речовини. При 

цьому використовуються такі види енергії - поновлювальна (сонячна енергія, 

енергопотенціал ґрунту, температура повітря і ґрунту) та непоновлювальна 

(енергетичні ресурси – бензин, дизельне паливо, електроенергія, енергія 

прихована в мінеральних та органічних добривах, в мікродобривах енергія 

сконцентрована в насінні, енергія у використаній техніці та обладнанні, енергія 

в будівлях та спорудах), а також енергія живої праці [13].  

Енергетична оцінка дозволяє порівнювати інтенсивну технології, та 

перспективність з погляду енергетичної ефективності. Необхідність 
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енергетичної оцінки сільськогосподарського виробництва пояснюється тим, що 

у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва провідне місце 

займають природно-кліматичні умови. Самі по собі нічого не створюючи, 

природні умови можуть по-різному впливати на результативність 

сільськогосподарського виробництва, та темпи економічного зростання. За 

однакового рівня витрат, але різних природних умов, можна отримати 

неоднаковий вихід продукції рослинництва, оскільки природні чинники 

визначають хід біологічного процесу і є невзаємозамінними. Залучення 

поновлювальної і непоновлювальної енергії та енергії живої праці до 

енергетичної оцінки означає врахування їх як засобів виробництва, тобто, як 

складовий елемент продуктивних сил. У результаті цього при виробництві 

продукції рослинництва тісно поєднуються техногенні засоби і предмети праці з 

біологічними об’єктами [200].  

До основних груп чинників, що визначають енергетичну ефективність 

виробництва коренеплодів і насіння цикорію належать - біокліматичні умови 

(фотосинтетична активна радіація, вміст гумусу в ґрунті, кількість опадів, 

температурний режим, властивості сорту), - технологічні чинники (система 

сівозмін, система обробітку ґрунту, система удобрення, система застосування 

мікродобрив), - рівень технічного забезпечення (система машин і обладнання, 

технічний стан засобів виробництва, матеріально-технічне забезпечення), та 

організаційно-економічні чинники (рівень кваліфікації працівників, планування 

виробництва, організація виробництва, облік і контроль, мотивація працівників) 

[376]. 

Для оцінки прямих енергетичних витрат на виробництво коренів та насіння 

цикорію коренеплідного ми застосовували сучасні методичні підходи, які 

враховували енерговитрати на рівнях їх придбання (залучення), безпосередньо 

виробничого процесу та на товарному рівні:  

 

Епр =  ∑ (𝐸𝑑𝑖 + 𝐸𝑚𝑖 + 𝐸𝑧𝑖 + 𝐸𝑢𝑖)𝑛
𝑖=1   (8.1) 
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де Eпр – прямі енергетичні витрати на виробництво цикорію 

коренеплідного, МДж; 

Edi - витрати енергії, витраченої у паливно-мастильних матеріалах, 

електроенергії, МДж; 

Emi – витрати енергії, витраченої у насінні, мінеральних та органічних 

добривах, МДж; 

Ezi – витрати енергії живої праці, МДж; 

Eui – витрати енергії, витраченої в основних засобах виробництва, МДж. 

Непрямі енергетичні витрати на виробництво цикорію коренеплідного 

визначалися як сукупність витрат енергії управлінського та обслуговуючого 

персоналу, засобів на утримання вказаної категорії працівників, на 

обслуговування виробничої та соціальної інфраструктури: 

Енпр =  ∑ (𝐸𝑠𝑖 + 𝐸𝑦𝑖 + 𝐸𝑑𝑖)𝑛
𝑖=1  ,   (8.2) 

де Eнпр – непрямі енергетичні витрати на виробництво цикорію 

коренеплідного, МДж; 

Esi – витрати енергії управлінського та обслуговуючого персоналу, МДж; 

Eyi – витрати енергії на засоби утримання управлінського та 

обслуговуючого персоналу, МДж; 

 Edi – витрати енергії на обслуговування виробничої та соціальної 

інфраструктури, МДж.  

Сукупні енерговитрати на виробництво цикорію коренеплідного: 

Ес = Епр + Енпр ,    (8.3) 

де Eс – сукупні енергетичні витрати на виробництво цикорію 

коренеплідного, МДж; 

 Eпр – прямі енергетичні витрати на виробництво цикорію коренеплідного, 

МДж; 

 Eнпр – непрямі енергетичні витрати на виробництво цикорію 

коренеплідного, МДж/га.  
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Для оцінки рівня енергетичної ефективності виробництва цикорію 

коренеплідного запропоновано використовувати такі показники як 

енергомісткість виробництва цикорію коренеплідного і коефіцієнт енергетичної 

ефективності.  

Енергомісткість виробництва цикорію коренеплідного визначалася як 

відношення необхідних сукупних витрат енергії до обсягу виробництва 

(вартості) коренеплодів або насіння:  

ЕМцк =
Ес

ОВ
 ,     (8.4) 

де EMцк – енергомісткість виробництва цикорію коренеплідного, МДж/ц; 

 Eс – сукупні витрати енергії на виробництво цикорію коренеплідного, 

МДж; 

 OB – обсяг  виробництва цикорію коренеплідного, ц.  

Значення коефіцієнта енергетичної ефективності цикорію коренеплідного 

свідчить про доцільність виробництва коренеплодів та окупність енергетичних 

витрат:  

Кее =
Есн

Есв
 ,      (8.5) 

де Kее – коефіцієнт енергетичної ефективності; 

 Eсн – сукупна енергія, накопичена в цикорії коренеплідному, МДж; 

 Eсв – сукупні витрати енергії на виробництво цикорію коренеплідного, 

МДж.  

На основі проведених розрахунків визначені інтервали допустимих 

значень коефіцієнта енергетичної ефективності: 

Kее < 1 – виробництво неефективне; 

 1-2 – низький рівень ефективності; 

 2-3 – середній; 

 3-3,5 – вище середнього; 

 Kее > 3,5 – високий.  

Порівнюючи коефіцієнт енергетичної ефективності, виявлено тенденцію 

щодо зростання окупності витрат за умови сівби цикорію коренеплідного на 
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глибину 1-1,5 см,  підзимової сівби у строк 15-18.11 та ранньовесняної сівби в 

період 01-04.04, були отримані найвищі показники коефіцієнта енергетичної 

ефективності, де вони становили відповідно 3,38 та 3,35 (табл. 8.9).  

Таблиця 8.9 

Енергетична оцінка застосування різних строків сівби 

 та глибини загортання насіння цикорію коренеплідного 

сорту Уманський-99 (середнє за 2012-2018 рр.) 

Варіант досліду 

(глибина сівби) 

Показник ефективності (види і строки сівби) 

сукупні 

енергетичні 

затрати, 

МДж/га 

сукупна 

накопичена 

енергія врожаю, 

МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

1 2 3 4 

Підзимова сівба 

15-18.10 

1-1,5 см 83509,45 263709,60 3,16 

2-2,5 см 82619,35 244873,20 2,96 

3-3,5 см 82659,81 245729,40 2,97 

30.10-03.11 

1-1,5 см 83307,15 259428,60 3,11 

2-2,5 см 82538,43 243160,80 2,95 

3-3,5 см 82417,06 240592,20 2,92 

15-18.11 

1-1,5 см 84561,38 285970,80 3,38 

2-2,5 см 82619,35 244873,20 2,96 

3-3,5 см 83509,45 263709,60 3,16 

Ранньовесняна сівба 

01-04.04. (контроль) 

1-1,5 см 84399,54 282546,00 3,35 

2-2,5 см 83590,37 265422,00 3,18 

3-3,5 см 82902,56 250866,60 3,03 



342 

 

Продовження таблиці 8.9 

1 2 3 4 

15-18.04 

1-1,5 см 84035,41 274840,20 3,27 

2-2,5 см 83388,07 261141,00 3,13 

3-3,5 см 82740,73 247441,80 2,99 

01-04.05 

1-1,5 см 83428,53 261997,20 3,14 

2-2,5 см 82740,73 247441,80 2,99 

3-3,5 см 81931,55 230317,80 2,81 

15-18.05 

1-1,5 см 81526,96 221755,80 2,72 

2-2,5 см 81243,75 215762,40 2,66 

3-3,5 см 81891,09 229461,60 2,80 

Літня сівба 

01-04.06 

1-1,5 см 82255,22 237167,40 2,88 

2-2,5 см 80798,70 206344,20 2,55 

3-3,5 см 78856,67 165246,60 2,10 

15-18.06 

1-1,5 см 78492,54 157540,80 2,01 

2-2,5 см 78897,13 166102,80 2,11 

3-3,5 см 78492,54 157540,80 2,01 

01-04.07 

1-1,5 см 79220,80 172952,40 2,18 

2-2,5 см 78937,58 166959,00 2,12 

3-3,5 см 78128,41 149835,00 1,92 
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Визначена структура енергетичних витрат на формування врожаю цикорію 

коренеплідного на прикладі найоптимальнішого варіанта досліду – підзимова 

сівба у строк 15-18.11 (рис. 8.2).  

Розрахунки енергетичних витрат при вирощуванні цикорію 

коренеплідного показали, що в структурі загальних витрат на використання 

техніки припадало 48%, паливно мастильні матеріали – 8%, живу працю – 1%, 

насіннєвий матеріал і мінеральні та органічні добрива – 41%, частка непрямих 

витрат на вирощування цикорію коренеплідного  у досліді складала лише 2%. 

 

Рис. 8.2 Структура енергетичних витрат на формування врожаю 

цикорію коренеплідного (середнє за 2012-2018 рр.) 

Аналіз витрат енергії на вирощування цикорію коренеплідного залежно від 

форми площі живлення рослин показав, що найбільш енергоефективним 

методом було вирощування цикорію коренеплідного з формою площі живлення, 

близькою до квадрата та комбінованою схемою розміщення рослин 3 х 30 см+45 

см (табл. 8.10). У даному варіанті був отриманий найвищий коефіцієнт 

енергетичної ефективності – 4,83.  

При цьому слід зазначити, що різниця між розміром сукупних 

енергетичних затрат найефективнішого та найменш ефективного способу 

вирощування цикорію коренеплідного у даному досліді різнилася на 8%, а 

коефіцієнти енергетичної ефективності  – на 90,9%. Це свідчить про те, що в 

даному досліді, збільшення показника сукупної накопиченої енергії в 

Eui (витрати 
енергії, 

уречевленої в 
основних засобах 
виробництва); 48

Emi (витрати енергії, 
уречевленої в насінні, 
мінеральні і органічні 

добрива); 41

Edi (витрати 
енергії, 

уречевленої у 
паливно-

мастильних 
матеріалах); 8

Ezi (витрати енергії живої …
Eнпр (непрямі енергетичні 

витрати); 1
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одержаному врожаї відбулося не за рахунок додаткового використання 

матеріальних ресурсів, а за рахунок науково обґрунтованої системи 

технологічних заходів без додатково залучених енергетичних витрат. 

Таблиця 8.10 

Енергетична оцінка вирощування цикорію коренеплідного 

 залежно від форми площі живлення рослин (середнє за 2016-2018 рр.) 

Варіант досліду 

(форма площі 

живлення) 

Показник ефективності 

сукупні 

енергетичні 

затрати, 

МДж/га 

сукупна 

накопичена енергія 

врожаю, МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Прямокутна   

45х22,5 см 103088,18 360730,30 3,50 

Квадратна  

35х35 см 104473,03 407235,60 3,90 

Квадратна  

45х45 см 103687,03 380840,70 3,67 

Квадратна  

60х60 см 99869,32 252636,90 2,53 

Комбінована  

3х30 см+45 см 107841,60 520356,60 4,83 

 

У таблиці 8.11 показано енергетичну ефективність вирощування цикорію 

коренеплідного залежно від застосування методу передпосівного намочування 

насіння розчинами мікроелементів. Як свідчать розраховані показники, 

найбільш 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. 
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Найменш енергоефективними були варіанти із намочуванням насіння  

лише у воді без використання мікроелементів.  

Отже, аналіз енергоефективності даного досліду показав про доцільність 

використання даного методу з метою збільшення енергонадходження з 

урожайністю цикорію коренеплідного. 

Таблиця 8.11 

Енергетична оцінка вирощування цикорію коренеплідного 

 залежно від застосування методу передпосівного намочування насіння 

розчинами мікроелементів (середнє за 2014-2016 рр.) 

Варіант досліду 

(сорт) 

Показник ефективності (розчин мікроелемента) 

сукупні енергетичні 

затрати, МДж/га 

сукупна 

накопичена 

енергія врожаю, 

МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Вода (контроль) 

Уманський-97 80329,14 262150,20 3,26 

Уманський-99 80571,89 268452,60 3,33 

MnSO4 

Уманський-97 80976,48 279021,60 3,45 

Уманський-99 81340,61 288533,70 3,55 

CuSO4 

Уманський-97 80774,18 273737,10 3,39 

Уманський-99 81138,32 283249,20 3,49 

ZnSO4 

Уманський-97 80814,64 274794,00 3,40 

Уманський-99 80936,02 277964,70 3,43 

MoSO4 

Уманський-97 80814,64 274794,00 3,40 

Уманський-99 81097,86 282192,30 3,48 

 

Енергетична ефективність вирощування цикорію коренеплідного 

змінювалася також залежно від умов живлення, видів і доз добрив. 
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Із збільшенням норми внесення добрив витрати сукупної енергії зростали 

з 78589,40 до 85485,19 МДж/га, при цьому відбувалося синхронне зростання 

показника накопиченої енергії в урожаї із 216664,50 до 378370,20 МДж/га.  

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 сорту Уманський-

99 вирощувався без внесення добрив (табл. 8.12). 

Таблиця 8.12 

Енергетична оцінка вирощування цикорію коренеплідного 

 залежно від умов живлення (середнє за 2014-2016 рр.) 

Варіант досліду 

(умови живлення) 

Показник ефективності 

сукупні 

енергетичні 

затрати, 

МДж/га 

сукупна 

накопичена 

енергія врожаю, 

МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Без добрив 78589,40 216664,50 2,76 

N60P60K60 84075,87 340321,80 4,05 

20 т гною 84253,66 364630,50 4,33 

10 т гною + N30P30K30 85485,19 378370,20 4,43 

 

У середньому за три роки досліджень (2014-2016 рр.) розрахунки 

енергетичної ефективності показали, що вирощування насіння цикорію 

коренеплідного безвисадковим способом в підпокривних, післяукісних та 

післяжнивних посівах було досить ефективним.  

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 
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виявився варіант досліду з вирощування насіння цикорію коренеплідного у 

підпокривному посіві з озимим ячменем строком сівби 08-12.04, було отримано 

лише 617400,00 МДж/га, і коефіцієнт енергетичної ефективності становив  4,55.  

При аналізі показників енергетичної ефективності, встановлено, що 

сукупні енергетичні витрати на вирощування врожаю змінювались за варіантами 

досліду несуттєво, а коефіцієнт енергетичної ефективності значно відрізнявся. 

Це свідчить про те, що використання даного методу вирощування насіння 

цикорію коренеплідного із застосуванням різних способів вирощування та 

строків сівби не передбачало додаткового вкладення енергетичних ресурсів, 

проте мало вагомий вплив на формування урожайності насіння. 

Таблиця 8.13 

Енергетична оцінка вирощування насіння цикорію коренеплідного 

безвисадковим способом в підпокривних, післяукісних та післяжнивних 

посівах (середнє за 2016-2018 рр.) 

Варіанти досліду 

(строк сівби) 

Показник ефективності (спосіб вирощування) 

сукупні 

енергетичні 

затрати, МДж/га 

сукупна 

накопичена 

енергія врожаю, 

МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Підпокривний посів 

Озима пшениця 

01-04.04 
135936,22 737100,00 5,42 

Озимий ячмінь 

01-04.04 
135731,47 617400,00 4,55 

Ярий ячмінь 

08-12.04 
136166,12 871500,00 6,40 

Післяукісний посів 

Вико-вівсяна 

суміш 

(на зелений корм) 

10-12.06 

135932,63 735000,00 5,41 

Післяжнивний посів 

Озимий ячмінь 

08-12.07 
135745,84 625800,00 4,61 
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Енергетичну оцінку агрозаходів, яку вивчали в наступному досліді із 

застосуванням різних строків літньої сівби насінників цикорію коренеплідного, 

показала, що найефективнішим виявився перший варіант із строком сівби 10-

13.07. Тут було отримано високий коефіцієнт енергетичної ефективності 5,54. За 

час другого строку сівби значення коефіцієнту енергетичної ефективності 

дорівнювало 5,30, а за третій, четвертий і п’ятий строки сівби вони 

характеризувалися значно нижчими значеннями коефіцієнту енергетичної 

ефективності, де він коливався в межах 4,35-4,61. 

Також слід відмітити, що у даному досліді, система досліджуваних 

факторів не мала особливого впливу на показники сукупних енергетичних 

затрат, за варіантами досліду цей показник коливався в межах 86594,48-86480,35 

МДж/га. Натомість, значення показника сукупної накопиченої енергії врожаю 

значно різнилося за варіантами з максимальним значенням 480000,00 МДж/га у 

першому варіанті і 375000,00 МДж/га – у третьому та п’ятому. 

 Таблиця 8.14 

Енергетична оцінка продуктивності літніх строків сівби насінників 

цикорію коренеплідного (середнє за 2016-2018 рр.) 

Варіант досліду 

(строк сівби) 

Показник ефективності 

сукупні 

енергетичні 

затрати, 

МДж/га 

сукупна 

накопичена 

енергія 

врожаю, 

МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

10-13.07 86594,48 480000,00 5,54 

25-28.07 86571,65 459000,00 5,30 

05-08.08 86480,35 375000,00 4,35 

15-18.08 86506,43 399000,00 4,61 

25-28.08 86480,35 375000,00 4,34 
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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 дорівнював 5,43. У варіанті з схемою 

розміщення рослин 30 х 3 см + 45 см сукупна накопичена енергія врожайності 

складала 701400,00 МДж/га, коефіцієнт енергетичної ефективності – 5,18       

(табл. 8.15). 

Найнижчий показник енергетичної ефективності за варіантами даного 

досліду був зі звичайним широкозахватним способом вирощування, за схемою 

розміщення рослин 60 х 60 см, сукупна накопичена енергія врожайності складала 

546000,00 МДж/га, коефіцієнт енергетичної ефективності становив лише 4,04. 

Таблиця 8.15 

Енергетична оцінка вирощування насіння цикорію коренеплідного      

залежно від способів вирощування та схеми розміщення рослин  

(середнє за 2016-2018 рр.) 

Варіант досліду 

(схема розміщення) 

Показник ефективності (спосіб вирощування) 

сукупні 

енергетичні 

затрати, 

МДж/га 

сукупна 

накопичена 

енергія 

врожаю, 

МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Звичайний  

35х35 см 135417,16 678300,00 5,01 

45х45 см (контроль) 135329,59 598500,00 4,42 

60х60 см 135271,98 546000,00 4,04 

Комбінований 

45х22,5, см 135479,38 735000,00 5,43 

3х30 см+45 см 135442,51 701400,00 5,18 
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Виконання агротехнічної і технологічної операції проведення мульчування 

рослин при безвисадковому способі вирощування насіння цикорію 

коренеплідного несли за собою значні затрати використаної енергії, про що 

свідчать показники у таблиці 8.16.  

Для приладу, розглянутий варіант досліду зі строком сівби цикорію 

коренеплідного 10-13.07. Цей, варіант без мульчування (контроль) передбачав 

сукупні енергетичні затрати обсягом лише 96017,21 МДж/га, варіант із 

використанням мульчування перегноєм (торфом) шаром 5-6 см – 122133,89 

МДж/га, варіант із використанням мульчування перегноєм (торфом) шаром 8-10 

см – 139090,53 МДж/га, варіант із використанням мульчування ґрунтом шаром 

3-5 см – 108739,36 МДж/га, варіант із використанням мульчування перегноєм 

(торфом) шаром 6-8 см – 108720,68 МДж/га. Як видно з проведених розрахунків, 

використання перегною (торфом) для мульчування рослин цикорію 

коренеплідного був досить енерговитратним агроприйомом. Із збільшенням 

товщини мульчуючого шару  насінників, енерговитрати  зростали. 

Таблиця 8.16 

Енергетична оцінка вирощування насіння цикорію коренеплідного 

залежно від літніх строків сівби та способів мульчування рослин 

 при безвисадковому способі вирощування (середнє за 2016-2018 рр.) 

Варіант досліду 

(спосіб мульчування) 

Показник ефективності (строк сівби) 

сукупні 

енергетичні 

затрати, 

МДж/га 

сукупна 

накопичена 

енергія врожаю, 

МДж/га 

коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

1 2 3 4 

10-13.07 

Без мульчування 

(контроль) 
96017,21 375000,00 5,91 

Перегній (торфом) шаром 

5-6 см 
122133,89 585000,00 4,79 

Перегній (торфом)  шаром 

8-10 см 
139090,53 360000,00 2,59 

Грунт шаром 3-5 см 108739,36 210000,00 1,93 

Грунт шаром 6-8 см 108720,68 195000,00 1,79 
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Продовження таблиці 8.16 

1 2 3 4 

25-28.07 

Без мульчування 

(контроль) 
95979,85 345000,00 5,59 

Перегній (торфом) шаром 

5-6 см 
122096,54 555000,00 4,55 

Перегній (торфом) шаром 

8-10 см 
139053,18 330000,00 2,37 

Грунт шаром 3-5 см 108739,36 210000,00 1,93 

Грунт шаром 6-8 см 108664,65 150000,00 1,38 

05-08.08 

Без мульчування 

(контроль) 
95961,18 330000,00 5,44 

Перегній (торфом) шаром 

5-6 см 
122059,18 525000,00 4,30 

Перегній (торфом) шаром 

8-10 см 
139015,82 300000,00 2,16 

Грунт шаром 3-5 см 108683,32 165000,00 1,52 

Грунт шаром 6-8 см 108664,65 150000,00 1,38 

15-18.08 

Без мульчування 

(контроль) 
95979,85 345000,00 5,59 

Перегній (торфом) шаром 

5-6 см 
121965,80 450000,00 3,69 

Перегній (торфом) шаром 

8-10 см 
139034,50 315000,00 2,27 

Грунт шаром 3-5 см 108645,97 135000,00 1,24 

Грунт шаром 6-8 см 108664,65 150000,00 1,38 

 25-28.08 

Без мульчування 

(контроль) 
95905,14 285000,00 5,97 

Перегній (торфом) шаром 

5-6 см 
121928,44 420000,00 3,44 

Перегній (торфом) шаром 

8-10 см 
138829,05 150000,00 1,08 

Грунт шаром 3-5 см 108645,97 135000,00 1,24 

Грунт шаром 6-8 см 105728,00 0,00 0,00 
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За умов високої енергетичної ефективністьі у варіанті досліду з товщиною 

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

коефіцієнта енергоефективності – 4,79, тоді як у варіанті з товщиною 

мульчуючого шару перегною або (торфу) 8-10 см, він становив лише 2,59.  

Показники енергетичних витрат на проведення мульчування рослин 

цикорію коренеплідного ґрунтом, також були вищими ніж у контрольного 

варіанті та коливались у межах 108739,36-108720,68 МДж/га, проте значення 

коефіцієнта енергетичної ефективності  були значно нижчими та становили лише 

1,93, та 1,79 відповідно. 

По решті варіантів, з пізнішими строками сівби цикорію коренеплідного, 

також спостерігалася подібна низькоефективна тенденція. Тому, 

найефективнішим і доцільним заходом для використання, можна вважати 

варіант мульчування рослин при безвисадковому способі вирощування 

перегноєм або торфу товщиною шару 5-6 см. У даному варіанті досліду було 

отримано найвищий показник коефіцієнту енергетичної ефективності. 

 

Висновки до розділу 8 

 

На підставі проведених польових досліджень та аналізу отриманих даних 

можна зробити наступні висновки: 

1. Розрахунки економічної та енергетичної оцінки ефективності технології 

вирощування показали, що пізні строки (з 15.11 до 18.11) та глибина загортання 

насіння (1-1,5 см) забезпечили якісні посіви цикорію коренеплідного в 

підзимовий період, що дозволило одержати найбільший чистий прибуток – 

43566,82 грн/га, при цьому рівень рентабельності виробництва коренів цикорію 

становив 109,1%. Вартість валової продукції при такому вирощуванні цикорію 

була найбільшою 83500,0 грн/га з собівартістю 1 т коренів 1195,6 грн/т і 

коефіцієнтом енергетичної оцінки становив 3,35. 

2. Високі показники ефективності виробництва коренеплодів цикорію 

було отримано від ранньовесняної сівби з 1.04 до 4.04 та з 15.04 до 18.04 за 
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глибини загортання насіння 1-1,5 см, при цьому рівень рентабельності складав 

відповідно 106,86 та 101,79 % з коефіцієнтом енергетичної оцінки 3,35 і 3,27. 

3. Аналіз економічної ефективності вирощування цикорію коренеплідного 

при різній ширині міжрядь, залежно від форми площі живлення показав перевагу 

сівби з  комбінованою шириною міжрядь 3 х 30 см + 45 см, де розмір прибутку 

становив 61784,79 грн/га та рівнем рентабельності 148,1% і енергетичною 

оцінкою 4,83, тоді як у посівах з квадратною площею живлення, шириною 

міжрядь 60 х 60 см прибуток складав лише 9432,3 грн/га з рівнем рентабельності 

23,11% і енергетичною оцінкою 2,53. 

4. Застосування передпосівного намочування насіння у розчині 

мікроелементів з вмістом MnSO4 і CuSO4  дало найбільший економічний ефект. 

Для сорту Уманський-99 розмір прибутку становив 25576,3 та 24389,79 грн/га, 

для сорту Уманський-97 – умовно-чистий прибуток становив 23440,58 і 22254,07 

грн/га. При цьому рівень рентабельності складав 59,93 і 55,08% та 57,24 та 

52,37% відповідно. Коефіцієнт енергетичної ефективності при застосуванні 

методів передпосівного намочування насіння у розчині мікроелементів з вмістом 

MnSO4 і CuSO4 для сорту Уманський-97 становив 3,45 і 3,39, сорту Уманський-

99 – 3,55 і 3,49. При застосуванні органо-мінеральної системи удобрення, 

собівартість 1 т коренеплодів складала 748,25 грн з рівнем рентабельності 

234,11%, з максимально високим енергетичним коефіцієнтом на рівні 4,43. 

5. Найбільший прибуток (121608,52 грн/га) від вирощування насіння 

цикорію коренеплідного безвисадковим способом було отримано при 

підпокривному посіві з ярим ячменем (строк сівби 1-4.04) з собівартістю 1 т 

насіння 106947,4 грн/га, та рівнем рентабельності 273,95% відповідно і 

коефіцієнтом енергетичної ефективності 6,4. 

6. Найприбутковішим варіантом серед літніх посівів насінників цикорію 

коренеплідного був строк сівби 10-13.07. Від реалізації насіння був отриманий 

прибуток, який склав 92553,22 грн/га, з рівнем рентабельності 261,1% і 

коефіцієнтом енергетичної ефективності 5,54. 

7. Ефективним також виявився комбінований спосіб посіву насінників 
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цикорію при сівбі за схемою 45 х 22,5 см, де рівень рентабельності складає 

222,3% з прибутком 144843,48 грн/га. За схемою розміщення рослин 3 х 30 + 45 

см з прибутком 135256,37 грн/га, рівнем рентабельності 207,63% і коефіцієнтом 

енергетичної ефективності 5,43 і 5,18 відповідно до обох схем сівби. 

8. Економічно ефективним способом мульчування рослин цикорію 

коренеплідного при безвисадковому способі вирощування насіння встановлено 

мульчування перегноєм або торфом товщиною шару 5-6 см від літніх строків 10-

13.07 та 25-28.07 з рівнем рентабельності 127,11 та 115,52%, та коефіцієнтом 

енергетичної ефективності 4,79 та 4,55. 

9. Загальні витрати сукупної енергії при комбінованій ширині міжрядь 

знижувалися з 49,84 до 43,10 ГДж/га або на 13,5%, у тому числі на пальне – на 

20,5%, коефіцієнт енергетичної ефективності становив 2,99 замість 2,37 при 

звичайній ширині міжрядь. 

10. Розроблена нами модель технології є новим напрямком для 

вирощування і збирання цикорію коренеплідного як при звичайній (45см), так і 

при комбінованій ширині міжрядь (3 × 30 см + 45 см). 
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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:  

3. 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.  

4. 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 
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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. 

5. 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. 

6. 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.  
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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. 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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. 
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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); 

– 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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Додаток А. 1 

Гідротермічні умови проведення досліджень 

(Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН України - 2012 р.) 

Місяць квітень травень червень липень серпень вересень 
За вегетаційний 

період 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада 5,0 20,1 19,4 28,5 24,9 18,0 

 ІІ декада 9,9 16,4 23,2 21,8 17,6 16,9 

ІІІ декада 17,5 19,6 22,7 29,8 20,1 14,4 

середньомісячна 10,8 18,7 21,8 24,7 21,1 16,4 18,9 

± до 

середньобагаторічного 
+ 2,6 + 5,5 + 3,7 + 5,7 + 3,0 +0,1 +3,4 

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 87,5 4,9 175,5 28,3 7,8 47,1 

 ІІ декада 74,2 15,6 162,1 97,7 164,5 2,2 

ІІІ декада 51,6 _ 8,8 66,6 22,2 21,5 

сума опадів 213,3 20,5 346,4 192,6 194,5 72,2 1039,5 

± до 

середньобагаторічного 
+ 167,9 - 41,3 + 244,3 + 66,0 + 102,1 +11,7 +550,7 
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Додаток А.2 

Гідротермічні умови проведення досліджень 

(Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН України - 2013 р.) 

Місяць квітень травень червень липень серпень вересень 

За 

вегетаційний 

період 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада 4,2 21,3 19,0 22,0 22,6 14,6 

 ІІ декада 11,7 21,0 22,7 20,1 21,0 14,0 

ІІІ декада 18,0 17,0 22,0 20,3 17,1 8,3 

середньомісячна 11,3 19,8 21,2 20,8 20,2 12,3 17,6 

± до 

середньобагаторічного 
+3,1 + 6,6 + 3,1 + 1,2 + 2,1 -0,9 +2,5 

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 35,0 - 157,9 1,8 12,1 33,0 

 ІІ декада 1,8 33,8 10,1 46,3 2,7 142,1 

ІІІ декада - 105,3 176,0 67,0 81,6 71,1 

сума опадів 36,8 139,1 344,0 115,1 96,4 246,2 977,6 

± до 

середньобагаторічного 
- 8,6 + 77,3 +241,9 -11,5 +2,1 +184,1 +485,3 
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Додаток А.3 

Гідротермічні умови проведення досліджень  

(Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН України - 2014 р.) 

Місяць квітень травень червень липень серпень вересень 
За вегетаційний 

період 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада 6,8 13,2 19,3 21,4 25,5 19,0 

 ІІ декада 7,2 16,4 19,2 21,9 22,9 16,5 

ІІІ декада 15,0 20,7 19,7 24,0 17,4 11,8 

середньомісячна 9,7 16,8 19,4 22,4 21,9 15,8 17,7 

± до середньобагаторічного +1,4 +3,5 +1,2 +3,4 +3,8 +2,6 +2,7 

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 20,6 - 38,9 94,3 22,0 - 

 ІІ декада 46,2 137,2 7,2 226,4 8,2 - 

ІІІ декада 18,7 15,3 24,0 3,1 93,7 17,3 

сума опадів 85,5 152,5 70,1 323,8 123,9 17,3 773,1 

± до середньобагаторічного +40,4 +90,7 -32,2 +197,2 +29,6 -42,5 +283,2 
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Додаток А.4 

Гідротермічні умови проведення досліджень 

 (Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН України - 2015 р.) 

Місяць квітень травень червень липень серпень вересень За вегетаційний 

період 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада 4,1 15,8 23,1 23,8 25,5 17,9 

- ІІ декада 9,2 16,2 21,4 21,1 23,1 19,4 

ІІІ декада 14,0 20,2 20,3 23,9 22,3 16,0 

середньомісячна 9,1 17,4 21,6 22,9 23,6 17,8 18,7 

± до 

середньобагаторічного 
+0,8 +4,0 +3,4 +3,8 +5,4 +4,6 +3,7 

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 25,2 66,2 38,8 18,7 3,6 53,3 

- ІІ декада 12,2 55,8 27,9 17,1 5,6 17,1 

ІІІ декада 20,1 - 18,7 55,3 2,8 74,5 

сума опадів 57,5 122,0 85,4 91,1 9,2 144,9 510,1 

± до 

середньобагаторічного 
+11,4  +58,6  -16,3 -39,0  -85,6  +85,8  +14,9 
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Додаток А.5 

Гідротермічні умови проведення досліджень  

(Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН України - 2016 р.) 

Показники 
Місяць За вегетаційний 

період квітень травень червень липень серпень вересень 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада 13,6 14,9 17,0 20,3 22,8 20,4 

- ІІ декада 13,4 12,9 20,3 22,2 18,0 16,4 

ІІІ декада 10,2 18,7 25,4 22,8 22,0 11,6 

середньомісячна 12,4 15,5 20,9 21,8 20,9 16,1 17,9 

+ до 

 середньобагаторічного  
+4,1 +2,0 +2,6 +2,6 +2,6 +2,8 +2,8 

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 4,3 21,8 172,7 37,2 7,0 2,3 

- ІІ декада 27,6 52,0 53,2 51,1 8,4 3,2 

ІІІ декада 19,5 4,2 57,4 4,0 4,6 8,7 

сума опадів 51,4 78,0 283,3 92,3 15,4 8,8 529,2 

+ до 

 середньобагаторічного  
+5,1 +13,6 +181,9 -37,1 -77,9 -51,8 -33,8 
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Додаток А.6 

Гідротермічні умови проведення досліджень  

(Дослідна станція тютюнництва НААН України - 2016 р.) 

Показники 

Місяць За 

вегетаційний 

період 
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада -5,3 -2,4 4,5 5,2 20,1 19,8 28,1 25,3 18,1 14,3 8,5 -3,6  

ІІ декада -8,1 -3,6 5,1 10,3 17,1 23,7 22,4 17,2 17,1 12,1 7,3 -2,8 

ІІІ декада -8,3 -3,4 6,3 18,1 18,9 22,9 29,5 20,8 14,5 11,6 5,3 -1,5 

середньомі

сячна 
-7,2 -2,9 5,3 11,2 18,7 22,1 26,6 21,1 16,5 12,6 

7,0 -2,6 
17,3 

+ до 

середньобага

торічного  
-4,2 -2,3 -1,1 +2,4 +3,3 +4,2 +2,6 +1,4 -0,5 +2,1 -0,6 -3,3 +4,0 

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 12,7 28,4 18,4 83,8 168,8 174,7 26,7 17,7 48,1 22,4 10,5 11,8  

ІІ декада 24,3 29,6 21,5 74,3 159,8 160,8 100,1 165,1 12,0 27,4 14,9 12,7 

ІІІ декада 11,9 9,6 17,4 50,9 18,9 17,3 63,2 21,1 20,5 14,3 21,6 8,3 

сума 

опадів 
48,9 67,6 57,3 209 347,5 352,8 190 203,9 80,6 64,1 

47 32,8 
1701,5 

+ до 

середньобага

торічного  
-23,2 

- 

31,1 
- 53,4 + 64,5 

+142,

3 
+120,2 +89,6 +106,4 +12,6 +23,6 -12,4 -31,2 +407,9 
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Додаток А.7 

Гідротермічні умови проведення досліджень  

(Дослідна станція тютюнництва НААН України - 2017 р.) 

Показники 

Місяць За 

вегетаційний 

період 
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада -3,8 -3,2 6,2 7,2 21,3 20,7 28,1 26,7 18,3 14,8 8,7 -3,3 

- ІІ декада -7,9 -7,4 5,3 11,4 17,4 23,9 23,4 18,3 17,5 13,2 7,4 -3,0 

ІІІ декада -6,3 -3,5 7,0 19,3 19,0 22,4 29,5 20,7 15,3 12,5 6,0 -2,1 

середньомі

сячна 
-6,0 -4,7 6,1 12,6 19,2 22,3 27,0 21,9 17,0 13,5 7,3 -2,8 18,0 

+ до 

середньобага

торічного  

-4,1 -3,3 +1,7 +2,1 +1,4 +2,3 +4,3 +0,9 +1,2 +0,6 -2,6 -3,4 +1,1 

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 10,4 26,3 18,9 88,1 8,3 178,3 27,1 18,1 54,5 23,5 11,6 10,9 

- ІІ декада 21,6 25,4 22,3 75,4 16,4 166,7 99,3 150,3 12,8 28,1 15,5 12,8 

ІІІ декада 8,9 10,7 18,6 53,3 11,5 70,1 65,4 70,0 24,3 18,4 22,3 9,4 

сума 

опадів 
40,9 62,4 59,8 216,8 36,2 415,1 191,8 238,4 91,6 70 49,4 33,1 1505,5 

+ до 

середньобага

торічного  

-19,3 -28,4 - 48,8 +66,3 -153,5 +146,3 +75,6 +120,6 +16,8 +26,8 -16,5 -29,7 +156,2 



   

 

 

4
1
1
 

Додаток А.8 

Гідротермічні умови проведення досліджень  

(Дослідна станція тютюнництва НААН України - 2018 р.) 

Показники 

Місяць За 

вегетаційний 

період 
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Середньодобова температура повітря, оС 

І декада -2,4 -2,1 7,6 8,0 20,9 21,1 28,6 27,3 19,0 15,1 8,3 -3,8 

- ІІ декада -5,7 -5,4 6,9 10,7 18,3 23,7 24,5 19,4 18,3 13,6 7,9 -3,4 

ІІІ декада -3,9 -2,8 10,1 18,4 21,6 23,8 29,0 24,5 16,5 13,0 7,1 -3,0 

середньомі

сячна 
-4,0 -3,4 8,2 12,3 20,2 22,8 27,3 23,7 17,9 13,9 7,7 -3,4 17,7 

+ до 

середньобага

торічного  

-1,3 -3,2 -2,8 +3,0 +5,8 +4,1 +6,3 +4,1 +1,1 +0,4 +2,3 -2,8  

Сумарна кількість опадів, мм 

І декада 9,3 25,4 19,4 89,0 18,0 169,3 30,6 10,3 55,4 24,5 12,4 11,6 

- ІІ декада 17,4 23,8 23,0 76,4 17,1 150,1 101,7 160,0 17,6 28,6 20,3 13,3 

ІІІ декада 9,0 10,3 19,5 54,3 12,3 28,4 66,4 88,0 25,9 19,3 28,4 10,4 

сума 

опадів 
35,7 59,5 61,9 219,7 47,4 347,8 198,7 258,3 98,9 72,4 61,1 35,3 1496,7 

+ до 

середньобага

торічного  

-15,9 -25,3 - 55,2 +67,3 -132,1 +132,1 +93,2 +131,2 +22,5 +28,4 -17,5 -31,1 +197,6 
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Додаток Б.1 
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Додаток Б.2
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 Додаток Б.3 
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Літній строк сівби 10.06-12.06
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Пф сухої маси листков Пф сирої маси коренеплоду
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Додаток В.1 

Вплив способу зберігання коренеплодів цикорію на зміну якісних показників зібраного врожаю  

у різних строків сівби, % (середнє за 2012-2016 рр.) 

Спосіб 

зберігання 

Період зберігання, діб  

перед закладанням на 

зберігання 
55-65 105-115 155-165 

суха 

речови

на 
цукри інулін 

суха 

речови

на 

цукри інулін 
суха 

речовина 
цукри інулін 

суха 

речовина 
цукри інулін 

Коренеплоди підзимових строків сівби 

В тимчасових 

(без перешарування піском) (контроль) 

траншеях 24,7 17,6 13,9 23,9 15,4 13,0 22,3 14,4 13,1 21,5 13,3 13,1 

буртах 23,8 16,3 12,8 23,7 14,3 12,6 21,7 13,8 12,5 20,3 12,8 12,0 

(перешарування піском) 

траншеях 25,3 18,3 12,5 23,5 16,7 12,4 24,3 15,3 12,0 21,8 14,3 11,9 

буртах 24,7 17,3 13,06 24,3 14,3 13,0 23,1 13,3 13,1 22,3 12,5 13,0 

Овочесховищах 

контейнерах 24,9 16,3 14,0 23,0 12,8 13,9 23,0 11,6 13,6 21,7 11,7 13,4 

поліетиленових 

мішках 
24,7 18,0 14,1 24,1 15,0 13,8 22,6 14,8 13,5 20,9 14,3 13,2 
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Продовження додатку В.1 

Холодильна камера 

поліетиленові 

мішки 
25,0 17,9 13,9 24,6 15,3 12,6 23,5 14,5 12,0 22,9 13,5 12,0 

Коренеплоди ранньовесняних строків сівби 

В тимчасових: 

(без перешарування піском) (контроль) 

траншея 23,83 16,3 13,09 22,8 12,3 13,5 20,1 11,8 13,6 21,7 12,8 13,0 

буртах 24,01 17,0 14,0 23,4 15,6 14,0 21,6 14,3 13,8 22,3 13,0 13,5 

(перешарування піском) 

траншея 24,96 15,0 13,16 23,7 13,3 13,8 21,7 12,7 13,0 20,6 11,9 12,6 

буртах 25,08 16,3 14,01 24,2 14,1 13,3 22,3 13,5 12,9 20,0 12,0 12,4 

Овочесховищах 

контейнерах 24,66 17,0 13,5 23,0 15,6 17,9 23,6 14,5 12,8 21,3 13,8 12,4 

поліетиленових 

мішках 
25,01 18,0 14,0 23,9 14,2 13,8 21,7 13,8 13,1 22,6 14,0 13,0 

Холодильних камерах 

поліетиленових 

мішках 
25,34 18,3 14,0 24,8 14,8 13,9 23,1 13,9 13,5 23,2 14,8 13,2 
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Додаток В.2 

Вплив підпокривних культур, післяукісних і післяжнивних посівів на ріст і розвиток рослин  

цикорію коренеплідного після перезимівлі (середнє за 2016-2018 рр.) 

Спосіб 

вирощування 

(фактор А) 

Культура 

(фактор В) 

Строк сівби 

насіння 

(фактор С) 

Висота 

рослин, 

см 

Фаза розвитку рослин, дати 

масове 

відростання 

повне 

стрілкування 

масове 

двіжиння 

початок 

дозрівання 

масове 

дозрівання 

Підпокривний 

озима 

пшениця 
1.04-4.04 98 10.04 23.05 24.06 21.07 5.08 

ярий ячмінь 
8.04-12.04 

 
102 11.04 23.05 23.06 18.07 4.08 

озимий 

ячмінь 
1.04-4.04 95 12.04 24.05 23.06 20.07 5.08 

Післяукісний 

вико-

вівсяна 

суміш на 

(зелений 

корм) 

10.06-12.06 110 9.04 21.05 22.06 18.07 3.08 

Післяжнивний 

озимий 

ячмінь 

(зерно) 

8.07-12.07 112 8.04 20.05 20.06 11.07 1.08 
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Додаток Г.1

1 2 3

1 80,1 81 79

2 82 80 84

3 78 77 79

4 68,9 70 66,6

5 70 71 69

6 68 65 71

7 67,1 67 67,2

8 54,5 55 54

9 55,5 55 56

10 53,5 53 54

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 80,0333328 1,0033332 1,0016652 0,57831 0,7225885

2 3 82 4 2 1,1547 1,4081714

3 3 78 1 1 0,57735 0,7401927

4 3 68,5 3,0100036 1,7349362 1,00167 1,4622861

5 3 70 1 1 0,57735 0,8247861

6 3 68 9 3 1,73205 2,5471334

7 3 67,0999985 0,0099997 0,0999985 0,05773 0,0860419

8 3 54,5 0,25 0,5 0,28868 0,5296791

9 3 55,5 0,25 0,5 0,28868 0,5201353

10 3 53,5 0,25 0,5 0,28868 0,5395797

По опыту 30 67,7133331 104,16969 10,206355 1,86342 2,7519205

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 3020,914 29 100

Повторений 1,714629 2 0,0567586

Вариантов 2981,368 9 331,26309 157,61418 2,7 98,690933

Случайное 37,83121 18 2,1017342 1,2523104

Ош.ср.= 0,83700544 Точ.опыта%= 1,2361014 Ош. разности= 1,1801777

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 2,4783731

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 83,5 84,8 89,3 75,6 76,3 68,9 66,4 58,3 54,1 50,2

2 78,4 76,8 85,4 74,3 73,2 61,3 60,9 59,4 59,3 54,7

3 69,8 85,4 86,7 74,8 71,4 62,7 61,4 55,8 50,1 51,3

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 10 70,7399979 181,69603 13,479467 4,26258 6,0257025

2 10 68,3700027 108,39568 10,411325 3,29235 4,8154888

3 10 66,9400024 169,11601 13,004461 4,11237 6,1433697

По опыту 30 68,6833344 145,05324 12,043805 2,19889 3,2014868

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 4206,538 29 100

Повторений 3931,922 9 93,471695

Вариантов 73,67248 2 36,836239 3,2997022 3,5 1,7513803

Случайное 200,9431 18 11,163504 4,7769227

Ош.ср.= 1,05657482 Точ.опыта%= 1,5383278 Ош. разности= 1,4897705

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 3,1285179

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

1 2 3

1 76,9 76,5 77,4

2 76,1 76 76,2

3 87,1 87,3 86,8

4 74,9 74,5 75,4

5 73,6 73,2 74

6 64,3 64 64,6

7 62,9 63,4 62,4

8 57,8 58 57,6

9 54,4 54,5 54,3

10 51,3 51 51,6

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 76,9333344 0,203334 0,4509257 0,26034 0,3383996

2 3 76,0999985 0,0099997 0,0999985 0,05773 0,0758662

3 3 87,0666656 0,0633332 0,2516609 0,1453 0,1668795

4 3 74,9333344 0,203334 0,4509257 0,26034 0,3474316

5 3 73,5999985 0,1600012 0,4000015 0,23094 0,3137785

6 3 64,3000031 0,0899995 0,2999992 0,1732 0,2693696

7 3 62,9000015 0,25 0,5 0,28868 0,4589429

8 3 57,7999992 0,0400003 0,2000008 0,11547 0,1997759

9 3 54,4000015 0,0100001 0,1000004 0,05774 0,106131

10 3 51,2999992 0,0899995 0,2999992 0,1732 0,3376309

По опыту 30 67,9333344 123,79388 11,126269 2,03137 2,9902396

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 3590,029 29 100

Повторений 0,180656 2 0,0050322

Вариантов 3587,786 9 398,64294 3480,1914 2,7 99,937538

Случайное 2,061833 18 0,1145463 0,0574322

Ош.ср.= 0,19540238 Точ.опыта%= 0,2876384 Ош. разности= 0,2755173

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 0,5785864

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты

Варианты
Повторения

Повторения

Повторения
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Додаток Г.2

1 2 3

1 73,1 73,2 73

2 72,5 72 73

3 73,7 74,1 73,3

4 64,6 65 64,2

5 64,7 65,2 64,2

6 65 64 66

7 64 64,2 63,8

8 51,4 51,4 51,4

9 51 50 52

10 51,8 51,2 52,6

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 73,099998 0,01 0,0999985 0,05773 0,0789797

2 3 72,5 0,25 0,5 0,28868 0,3981726

3 3 73,699997 0,159998 0,3999977 0,23094 0,3133498

4 3 64,599998 0,160001 0,4000015 0,23094 0,3574938

5 3 64,699997 0,25 0,5 0,28868 0,4461749

6 3 65 1 1 0,57735 0,8882312

7 3 64 0,04 0,1999989 0,11547 0,1804209

8 3 51,400002 0 0 0 0

9 3 51 1 1 0,57735 1,1320593

10 3 51,866665 0,493332 0,7023758 0,40552 0,7818448

По опыту 30 63,186668 74,64838 8,6399298 1,57743 2,4964571

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 2164,813 29 100

Повторений 0,512642 2 0,0236806

Вариантов 2158,088 9 239,7875 694,75391 2,7 99,689339

Случайное 6,212524 18 0,34514 0,2869774

Ош.ср.= 0,3391854 Точ.опыта%= 0,536799 Ош. разности= 0,4782514

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 1,004328

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 78,3 74,7 82,2 73,5 74,8 65,6 63,2 55,1 51,5 47,2

2 73,4 71,5 80,1 71,4 70,9 58,3 47,9 56,3 56,7 51

3 61,8 62,3 77,5 72,6 69,5 59,4 49,8 54,6 54 47,8

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 10 66,610001 145,5432 12,064129 3,81501 5,727387

2 10 63,75 119,8717 10,948592 3,46225 5,4309783

3 10 60,93 97,06011 9,8519087 3,11545 5,1131577

По опыту 30 63,763332 118,0547 10,865299 1,98372 3,1110721

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 3423,593 29 100

Повторений 2975,243 9 86,904099

Вариантов 161,3147 2 80,65734 5,0580206 3,5 4,7118535

Случайное 287,0356 18 15,94642 8,3840466

Ош.ср.= 1,2627915 Точ.опыта%= 1,9804353 Ош. разности= 1,7805361

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 3,7391255

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4

1 73,1 73,2 73 71,1

2 72,5 72 73 69,5

3 73,7 74,1 73,3 79,9

4 64,6 65 64,2 72,5

5 64,7 65,2 64,2 71,7

6 65 64 66 60,9

7 64 64,2 63,8 53,6

8 51,4 51,4 51,4 54,6

9 51 50 52 52

10 51,8 51,2 52,6 47,8

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 4 72,599998 1,006666 1,0033277 0,50166 0,6909971

2 4 71,75 2,416667 1,5545632 0,77728 1,0833193

3 4 75,25 9,716672 3,1171577 1,55858 2,0712011

4 4 66,574997 15,70917 3,96348 1,98174 2,9767032

5 4 66,449997 12,41667 3,5237291 1,76186 2,6514139

6 4 63,974998 4,869164 2,2066181 1,10331 1,7245941

7 4 61,399998 27,06667 5,2025638 2,60128 4,2366157

8 4 52,200001 2,559995 1,5999985 0,8 1,5325656

9 4 51,25 0,916667 0,9574271 0,47871 0,9340752

10 4 50,849998 4,463333 2,1126602 1,05633 2,0773454

По опыту 40 63,23 83,03883 9,112565 1,44082 2,2787018

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 3238,525 39 100

Повторений 0,737962 3 0,022787

Вариантов 2995,099 9 332,7888 37,024014 2,2 92,483421

Случайное 242,6883 27 8,988457 7,4937921

Ош.ср.= 1,4990377 Точ.опыта%= 2,37077 Ош. разности= 2,1136432

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 4,4386506

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты
Повторения

Варианты
Повторения

Повторения
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Додаток Г.3 

 

  

1 2 3

1 32,4 29,6 27,6

2 33,8 30,1 29,4

3 31,6 31,6 30,8

4 34,5 32,8 28,6

5 32,8 31,8 29,4

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 29,866667 5,813336 2,4110861 1,39204 4,6608524

2 3 31,1 5,589998 2,3643177 1,36504 4,3891945

3 3 31,333334 0,213334 0,4618809 0,26667 0,8510651

4 3 31,966667 9,223331 3,0369937 1,75341 5,485117

5 3 31,333332 3,053333 1,7473788 1,00885 3,219733

По опыту 15 31,120001 3,923111 1,9806845 0,51141 1,64335

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 54,92357 14 100

Повторений 37,27594 2 67,868752

Вариантов 7,137334 4 1,784333 1,3581606 3,8 12,995029

Случайное 10,51029 8 1,313787 19,136219

Ош.ср.= 0,661762 Точ.опыта%= 2,1264846 Ош. разности= 0,9330844

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 2,1460941

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

1 2 3

1 34,4 31,6 29,6

2 35,8 32,1 31,3

3 23,6 23 24,8

4 27,5 24,8 28,9

5 32,8 31,6 29,3

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 31,866667 5,813336 2,4110861 1,39204 4,36833

2 3 33,066666 5,763334 2,4006946 1,38604 4,1916585

3 3 23,799999 0,839999 0,9165147 0,52915 2,2233195

4 3 27,066666 4,343334 2,0840666 1,20324 4,4454551

5 3 31,233334 3,163334 1,7785763 1,02686 3,28771

По опыту 15 29,406666 15,63781 3,9544673 1,02104 3,4721346

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 218,9291 14 100

Повторений 15,0453 2 6,8722248

Вариантов 179,0827 4 44,77067 14,441483 3,8 81,799385

Случайное 24,80115 8 3,100143 11,32839

Ош.ср.= 1,0165535 Точ.опыта%= 3,4568813 Ош. разности= 1,4333405

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 3,2966831

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты
Повторения

Повторения
Варианты
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Додаток Г.4 

1 2 3

1 32,9 29,6 28,6

2 34,1 32,4 28,9

3 21,8 26,3 29,7

4 29,5 28,5 24,4

5 33,4 27,4 29

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 30,366667 5,063336 2,250186 1,29915 4,2781959

2 3 31,799999 7,029998 2,6514144 1,53079 4,8138204

3 3 25,933332 15,70334 3,9627438 2,28789 8,8222027

4 3 27,466667 7,303335 2,7024682 1,56027 5,6805968

5 3 29,933334 9,653339 3,1069825 1,79382 5,9927073

По опыту 15 29,1 11,16851 3,3419318 0,86288 2,965234

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 156,3591 14 100

Повторений 12,82802 2 8,2042007

Вариантов 66,85334 4 16,71334 1,7437477 3,8 42,756275

Случайное 76,67776 8 9,584721 49,03952

Ош.ср.= 1,7874303 Точ.опыта%= 6,1423717 Ош. разности= 2,5202765

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 5,7966361

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 34,5 24,8 29,5

2 28,5 31,4 30,5

3 37,3 29,6 32,5

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 29,6 23,53 4,8507738 2,8006 9,4614716

2 3 30,133333 2,203333 1,4843628 0,857 2,8440177

3 3 33,133331 15,12333 3,8888724 2,24524 6,7763829

По опыту 9 30,955555 12,93528 3,5965655 1,19886 3,8728273

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 103,4818 8 100

Повторений 35,10892 2 33,927635

Вариантов 21,76886 2 10,88443 0,9342054 9,1 21,036415

Случайное 46,60401 4 11,651 45,03595

Ош.ср.= 1,9707023 Точ.опыта%= 6,3662314 Ош. разности= 2,7786903

Кр.Стьюдента= 2,8 НСР= 7,7803326

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты
Повторения

Повторения
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 Додаток Г.5 

1 2 3 4 5

1 30,2 30,6 29,8 32,4 29,6

2 29,3 29,8 29 33,8 30,1

3 31,9 31,2 32,5 31,6 31,6

4 30,1 31 29,4 34,5 32,8

5 31 31,4 29,5 32,8 31,8

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка

1 6 30,033333 2,422668 1,5564922 0,63544

2 6 30,233334 3,202666 1,7895994 0,7306

3 6 31,6 0,34 0,5830953 0,23805

4 6 31,066666 4,918666 2,2178066 0,90542

5 6 30,983334 1,769666 1,3302879 0,54309

По опыту 30 30,783335 2,523468 1,5885427 0,29003

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095.

Общее 73,18245 29

Повторений 42,14158 5

Вариантов 9,913337 4 2,478334 2,346071 2,9

Случайное 21,12753 20 1,056377

Ош.ср.= 0,4195983 Точ.опыта%= 1,3630699 Ош. разности= 

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 1,2424306

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5

1 31,7 31,5 32 33,4 31,6

2 33,1 33,6 32,6 34,8 33,2

3 28,3 28,7 27,8 29,6 27,3

4 32,1 32,5 31,6 35,6 31,4

5 27,4 27,9 27 27,3 29,4

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка

1 6 31,733334 1,054667 1,0269699 0,41926

2 6 33,116665 1,257666 1,1214573 0,45783

3 6 28,283333 0,637667 0,7985408 0,326

4 6 32,116665 3,981665 1,9954109 0,81462

5 6 27,416666 1,605666 1,2671489 0,51731

По опыту 30 30,533335 6,726408 2,5935318 0,47351

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095.

Общее 195,0663 29

Повторений 26,95862 5

Вариантов 152,38 4 38,09499 48,443176 2,9

Случайное 15,7277 20 0,786385

Ош.ср.= 0,3620279 Точ.опыта%= 1,1856807 Ош. разности= 

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 1,0719644

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5

1 28,4 28 28,8 29,5 28,6

2 30,1 30,6 29,7 31,5 30,3

3 28,2 28,8 27,6 30,5 27,4

4 28,8 28,1 29,5 32,3 29,8

5 28,5 28 29 29,5 28,4

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка

1 6 28,383333 0,705667 0,8400396 0,34294

2 6 30,133333 0,930666 0,9647105 0,39384

3 6 28,216667 1,721667 1,3121231 0,53567

4 6 28,833332 6,542665 2,5578635 1,04424

5 6 28,516666 0,429666 0,6554894 0,2676

По опыту 30 28,816668 2,271778 1,5072418 0,27518

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095.

Общее 65,88092 29

Повторений 35,1337 5

Вариантов 14,23 4 3,557499 4,307622 2,9

Случайное 16,51723 20 0,825861

Ош.ср.= 0,3710035 Точ.опыта%= 1,2874614 Ош. разности= 

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 1,0985413

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Повторения

Варианты

Варианты

Варианты

Повторения

Повторения
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Додаток Г.6 

1 2 3 4 5 6

1 30,2 30 30,5 32,4 29,6 27,6

2 29,3 28,8 29,3 33,8 30,1 29,4

3 31,9 31 32,8 31,6 31,6 30,8

4 30,1 30 30,2 34,5 32,8 28,6

5 31 30,5 31,5 32,8 31,8 29,4

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 6 30,050001 2,391001 1,5462862 0,63127 2,1007276

2 6 30,116667 3,429667 1,8519359 0,75605 2,5104027

3 6 31,616667 0,505666 0,7111023 0,29031 0,9182065

4 6 31,033333 4,738666 2,1768477 0,88869 2,8636768

5 6 31,166666 1,354666 1,1639013 0,47516 1,5245799

По опыту 30 30,796667 2,531338 1,591018 0,29048 0,943215

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 73,41024 29 100

Повторений 42,01759 5 57,236694

Вариантов 11,31132 4 2,82783 2,8163776 2,9 15,408367

Случайное 20,08133 20 1,004066 27,354939

Ош.ср.= 0,4090775 Точ.опыта%= 1,3283174 Ош. разности= 0,5767992

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 1,2112783

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5 6

1 31,8 31 32,6 34,4 31,6 29,6

2 33 32 34 35,8 32,1 31,3

3 24,8 24 25,7 23,6 23 24,8

4 27 28 26,1 27,5 24,8 28,9

5 31,2 32 30,5 32,8 31,6 29,3

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 6 31,833334 2,582667 1,6070679 0,65608 2,060993

2 6 33,033333 2,706667 1,6451951 0,67165 2,0332434

3 6 24,316666 0,945667 0,972454 0,397 1,6326361

4 6 27,049999 2,099 1,4487927 0,59147 2,1865699

5 6 31,233334 1,490667 1,2209287 0,49844 1,5958657

По опыту 30 29,493334 12,82548 3,5812685 0,65385 2,2169323

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 371,9393 29 100

Повторений 15,63464 5 4,2035456

Вариантов 322,8154 4 80,70386 48,196911 2,9 86,792503

Случайное 33,48922 20 1,674461 9,0039492

Ош.ср.= 0,5282773 Точ.опыта%= 1,7911751 Ош. разности= 0,7448709

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 1,5642289

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5 6

1 30,3 30,9 29,7 32,9 29,6 28,6

2 31,8 31 32,6 34,1 32,4 28,9

3 25,9 25,4 26,5 21,8 26,3 29,7

4 27,4 28 27 29,5 28,5 24,4

5 31,8 31,4 32,2 33,4 27,4 29

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 6 30,333334 2,170668 1,4733186 0,60148 1,9829003

2 6 31,799999 3,067999 1,7515705 0,71508 2,2486656

3 6 25,933332 6,402669 2,5303495 1,03301 3,9833324

4 6 27,466667 3,022667 1,7385819 0,70977 2,5841253

5 6 30,866667 4,970669 2,2294996 0,91019 2,9487777

По опыту 30 29,280001 8,447146 2,9063976 0,53063 1,8122716

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 244,9672 29 100

Повторений 13,97201 5 5,7036242

Вариантов 146,7947 4 36,69867 8,7169666 2,9 59,92421

Случайное 84,20055 20 4,210027 34,372166

Ош.ср.= 0,8376582 Точ.опыта%= 2,8608544 Ош. разности= 1,1810981

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 2,4803059

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты

Варианты

Повторения

Повторения

Повторения
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Додаток Г.7 

1 2 3 4 5

1 25 25,6 24,5 27,6 24,5

2 30,2 30 30,5 29,4 30,1

3 23,5 22,5 24,5 22,3 21

4 26,3 25,9 26,7 26,3 24,4

5 24,6 24 25,2 24,4 26,3

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка

1 6 25,083334 2,093668 1,4469512 0,59072

2 6 30,25 0,395 0,6284901 0,25658

3 6 23,516666 4,825666 2,1967399 0,89682

4 6 26,466667 2,434668 1,5603423 0,63701

5 6 21,116667 86,52167 9,3017025 3,7974

По опыту 30 25,286667 26,23776 5,1222806 0,9352

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095.

Общее 760,8945 29

Повторений 44,47472 5

Вариантов 279,5414 4 69,88534 3,1993036 2,9

Случайное 436,8784 20 21,84392

Ош.ср.= 1,9080496 Точ.опыта%= 7,5456748 Ош. разности= 

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 5,6497345

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5 6

1 29,6 29,1 30,1 34,5 24,8 29,5

2 30,1 30 30,3 28,5 31,4 30,5

3 33,1 33,6 32,5 37,3 29,6 32,5

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка Точность%

1 6 29,6 9,512001 3,0841532 1,2591 4,2537174

2 6 30,133333 0,890666 0,9437513 0,38528 1,2786001

3 6 33,099998 6,171998 2,4843507 1,01423 3,0641448

По опыту 18 30,944445 7,384973 2,7175307 0,64053 2,0699294

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 125,5441 17 100

Повторений 35,11781 5 27,972504

Вариантов 42,67107 2 21,33553 4,4676905 4,1 33,988918

Случайное 47,75517 10 4,775517 38,038578

Ош.ср.= 0,8921432 Точ.опыта%= 2,8830481 Ош. разности= 1,2579219

Кр.Стьюдента= 2,2 НСР= 2,7674284

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты
Повторения

Варианты
Повторения
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Додаток Г.8

1 2 3

1 32,4 29,6 27,6

2 33,8 30,1 29,4

3 31,6 31,6 30,8

4 34,5 32,8 28,6

5 32,8 31,8 29,4

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 29,866667 5,813336 2,4110861 1,39204 4,6608524

2 3 31,1 5,589998 2,3643177 1,36504 4,3891945

3 3 31,333334 0,213334 0,4618809 0,26667 0,8510651

4 3 31,966667 9,223331 3,0369937 1,75341 5,485117

5 3 31,333332 3,053333 1,7473788 1,00885 3,219733

По опыту 15 31,120001 3,923111 1,9806845 0,51141 1,64335

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 54,92357 14 100

Повторений 37,27594 2 67,868752

Вариантов 7,137334 4 1,784333 1,3581606 3,8 12,995029

Случайное 10,51029 8 1,313787 19,136219

Ош.ср.= 0,661762 Точ.опыта%= 2,1264846 Ош. разности= 0,9330844

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 2,1460941

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 33,4 31,6 30,2

2 34,8 33,2 31,4

3 29,6 27,3 28

4 35,6 31,4 29,5

5 27,3 29,4 25,5

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 31,733334 2,573335 1,6041616 0,92616 2,9185812

2 3 33,133331 2,893333 1,7009799 0,98206 2,9639676

3 3 28,299999 1,390001 1,1789832 0,68069 2,405252

4 3 32,166664 9,743328 3,1214304 1,80216 5,6025662

5 3 27,4 3,809999 1,9519219 1,12694 4,1129293

По опыту 15 30,546667 8,416922 2,9011931 0,74908 2,4522636

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 117,8369 14 100

Повторений 25,92929 2 22,004395

Вариантов 77,0173 4 19,25432 10,344634 3,8 65,359245

Случайное 14,89029 8 1,861286 12,636358

Ош.ср.= 0,787673 Точ.опыта%= 2,578589 Ош. разности= 1,1106189

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 2,5544233

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты
Повторения

Варианты
Повторения
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Додаток Г.9

1 2 3

1 29,5 28,6 27,2

2 31,5 30,3 28,6

3 30,5 27,4 26,8

4 32,3 29,8 24,5

5 29,5 28,4 27,7

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 28,366667 1,603333 1,2662281 0,73106 2,5771697

2 3 30,133333 2,123333 1,457166 0,8413 2,7919087

3 3 28,233334 3,943335 1,9857832 1,14649 4,0607762

4 3 28,866667 15,86333 3,9828796 2,29952 7,9659929

5 3 28,533333 0,823333 0,9073768 0,52387 1,8360081

По опыту 15 28,826666 3,984956 1,9962354 0,51543 1,7880172

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 55,78963 14 100

Повторений 35,00937 2 62,752464

Вариантов 7,075999 4 1,769 1,0326712 3,8 12,683359

Случайное 13,70426 8 1,713033 24,564177

Ош.ср.= 0,7556527 Точ.опыта%= 2,6213667 Ош. разности= 1,0654702

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 2,4505816

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 27,3 24,5 23,3

2 29,4 30,1 31,3

3 22,3 21 27,3

4 26,3 24,4 29,2

5 24,4 26,3 23,2

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 25,133333 4,923336 2,218859 1,28106 5,0970511

2 3 30,266666 0,923333 0,9609021 0,55478 1,8329639

3 3 23,533333 11,06333 3,3261588 1,92036 8,1601648

4 3 26,633333 5,843337 2,4172995 1,39563 5,2401571

5 3 17,633333 179,5433 13,399378 7,73613 43,872219

По опыту 15 24,639999 47,36972 6,8825665 1,77707 7,2121391

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 663,1758 14 100

Повторений 30,77204 2 4,6401038

Вариантов 258,5827 4 64,64567 1,3834569 3,8 38,991573

Случайное 373,821 8 46,72763 56,368324

Ош.ср.= 3,9466286 Точ.опыта%= 16,017162 Ош. разности= 5,5647464

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 12,798916

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты
Повторения

Варианты
Повторения
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Додаток Г.10

1 2 3

1 30,2 30,6 29,8

2 29,3 29 29,6

3 31,9 31 32,6

4 30,1 31 29,2

5 31 31 31,2

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 30,200001 0,16 0,4000006 0,23094 0,7647034

2 3 29,299999 0,09 0,3000002 0,17321 0,591144

3 3 31,833332 0,643332 0,8020799 0,46308 1,4547049

4 3 30,1 0,809999 0,8999996 0,51961 1,7262956

5 3 31,066668 0,013333 0,1154705 0,06667 0,2145931

По опыту 15 30,5 1,057164 1,0281848 0,26548 0,8704137

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 14,7998 14 100

Повторений 0,004 2 0,0270286

Вариантов 11,36666 4 2,841666 6,6294503 3,8 76,802788

Случайное 3,429142 8 0,428643 23,170183

Ош.ср.= 0,3779959 Точ.опыта%= 1,2393309 Ош. разности= 0,5329742

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 1,2258407

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 32,4 29,6 27,6

2 33,8 30,1 29,4

3 31,6 31,6 30,8

4 34,5 32,8 28,6

5 32,8 31,8 29,4

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 29,866667 5,813336 2,4110861 1,39204 4,6608524

2 3 31,1 5,589998 2,3643177 1,36504 4,3891945

3 3 31,333334 0,213334 0,4618809 0,26667 0,8510651

4 3 31,966667 9,223331 3,0369937 1,75341 5,485117

5 3 31,333332 3,053333 1,7473788 1,00885 3,219733

По опыту 15 31,120001 3,923111 1,9806845 0,51141 1,64335

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 54,92357 14 100

Повторений 37,27594 2 67,868752

Вариантов 7,137334 4 1,784333 1,3581606 3,8 12,995029

Случайное 10,51029 8 1,313787 19,136219

Ош.ср.= 0,661762 Точ.опыта%= 2,1264846 Ош. разности= 0,9330844

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 2,1460941

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 24,3 24 24,8

2 25,8 25,3 26,3

3 21,3 22 20,6

4 23,5 23 24

5 23,7 23,2 24

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 24,366667 0,163333 0,4041449 0,23333 0,9575915

2 3 25,799999 0,25 0,5 0,28868 1,1188959

3 3 21,299999 0,49 0,6999998 0,40415 1,8973949

4 3 23,5 0,25 0,5 0,28868 1,2284048

5 3 23,633333 0,163333 0,4041449 0,23333 0,9873053

По опыту 15 23,719999 2,471716 1,5721692 0,40593 1,7113506

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 34,60403 14 100

Повторений 0,483997 2 1,3986725

Вариантов 31,97067 4 7,992667 29,748999 3,8 92,390022

Случайное 2,149361 8 0,26867 6,2113032

Ош.ср.= 0,2992603 Точ.опыта%= 1,2616369 Ош. разности= 0,421957

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 0,970501

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты

Варианты

Повторения

Повторения

Повторения
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Додаток Г.11 

1 2 3

1 27,3 28,4 17,3

2 28,4 23,5 24,5

3 26,3 18,9 18,7

4 29,5 25,6 15,4

5 27 24,3 20,6

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 24,333332 37,40334 6,1158266 3,53097 14,510854

2 3 25,466667 6,703332 2,5890794 1,49481 5,8696556

3 3 21,299999 18,75999 4,3312807 2,50067 11,740217

4 3 23,5 53,01 7,280797 4,20357 17,887531

5 3 23,966667 10,32333 3,2129941 1,85502 7,7400126

По опыту 15 23,713333 20,04126 4,4767466 1,15589 4,8744349

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 280,5769 14 100

Повторений 177,7654 2 63,357101

Вариантов 28,17735 4 7,044336 0,755079 6 10,042646

Случайное 74,63416 8 9,32927 26,600252

Ош.ср.= 1,7634503 Точ.опыта%= 7,4365349 Ош. разности= 2,486465

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 5,7188692

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 19 19,3 18,7

2 19,4 19,2 19,7

3 18,9 18 19,8

4 19,7 19 20,5

5 16,5 17 16

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 19 0,09 0,2999992 0,1732 0,9116034

2 3 19,433334 0,063333 0,2516612 0,1453 0,7476672

3 3 18,9 0,809999 0,8999996 0,51961 2,7492857

4 3 19,733334 0,563333 0,7505553 0,43333 2,195946

5 3 16,5 0,25 0,5 0,28868 1,7495463

По опыту 15 18,713333 1,662683 1,2894505 0,33293 1,7791309

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 23,27753 14 100

Повторений 0,48533 2 2,0849721

Вариантов 19,724 4 4,931001 12,857059 3,8 84,734085

Случайное 3,068199 8 0,383525 13,180943

Ош.ср.= 0,3575495 Точ.опыта%= 1,9106668 Ош. разности= 0,5041447

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 1,1595328

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 17,3 21,4 18,5

2 18,6 20,1 19,7

3 20,3 18,6 17,8

4 21,4 17,5 20,4

5 14,6 19,5 15,9

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 19,066666 4,443334 2,1079216 1,21701 6,382915

2 3 19,466667 0,603333 0,7767454 0,44845 2,3037028

3 3 18,9 1,63 1,2767144 0,73711 3,9000607

4 3 19,766666 4,103333 2,0256684 1,16952 5,9166279

5 3 16,666666 6,443333 2,538372 1,46553 8,7931795

По опыту 15 18,773333 3,747816 1,9359277 0,49985 2,6625767

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 52,46957 14 100

Повторений 3,137335 2 5,979342

Вариантов 18,02267 4 4,505668 1,1512567 3,8 34,348808

Случайное 31,30956 8 3,913696 59,671848

Ош.ср.= 1,1421757 Точ.опыта%= 6,0840321 Ош. разности= 1,6104677

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 3,7040756

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты

Варианты

Повторения

Повторения

Повторения
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Додаток Г.12 

1 2 3

1 27,3 28,4 17,3

2 28,4 23,5 24,5

3 26,3 18,9 18,7

4 29,5 25,6 15,4

5 27 24,3 20,6

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 24,333332 37,40334 6,1158266 3,53097 14,510854

2 3 25,466667 6,703332 2,5890794 1,49481 5,8696556

3 3 21,299999 18,75999 4,3312807 2,50067 11,740217

4 3 23,5 53,01 7,280797 4,20357 17,887531

5 3 23,966667 10,32333 3,2129941 1,85502 7,7400126

По опыту 15 23,713333 20,04126 4,4767466 1,15589 4,8744349

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 280,5769 14 100

Повторений 177,7654 2 63,357101

Вариантов 28,17735 4 7,044336 0,755079 6 10,042646

Случайное 74,63416 8 9,32927 26,600252

Ош.ср.= 1,7634503 Точ.опыта%= 7,4365349 Ош. разности= 2,486465

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 5,7188692

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 19 19,3 18,7

2 19,4 19,2 19,7

3 18,9 18 19,8

4 19,7 19 20,5

5 16,5 17 16

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 19 0,09 0,2999992 0,1732 0,9116034

2 3 19,433334 0,063333 0,2516612 0,1453 0,7476672

3 3 18,9 0,809999 0,8999996 0,51961 2,7492857

4 3 19,733334 0,563333 0,7505553 0,43333 2,195946

5 3 16,5 0,25 0,5 0,28868 1,7495463

По опыту 15 18,713333 1,662683 1,2894505 0,33293 1,7791309

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 23,27753 14 100

Повторений 0,48533 2 2,0849721

Вариантов 19,724 4 4,931001 12,857059 3,8 84,734085

Случайное 3,068199 8 0,383525 13,180943

Ош.ср.= 0,3575495 Точ.опыта%= 1,9106668 Ош. разности= 0,5041447

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 1,1595328

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 17,3 21,4 18,5

2 18,6 20,1 19,7

3 20,3 18,6 17,8

4 21,4 17,5 20,4

5 14,6 19,5 15,9

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 19,066666 4,443334 2,1079216 1,21701 6,382915

2 3 19,466667 0,603333 0,7767454 0,44845 2,3037028

3 3 18,9 1,63 1,2767144 0,73711 3,9000607

4 3 19,766666 4,103333 2,0256684 1,16952 5,9166279

5 3 16,666666 6,443333 2,538372 1,46553 8,7931795

По опыту 15 18,773333 3,747816 1,9359277 0,49985 2,6625767

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 52,46957 14 100

Повторений 3,137335 2 5,979342

Вариантов 18,02267 4 4,505668 1,1512567 3,8 34,348808

Случайное 31,30956 8 3,913696 59,671848

Ош.ср.= 1,1421757 Точ.опыта%= 6,0840321 Ош. разности= 1,6104677

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 3,7040756

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты

Варианты

Повторения

Повторения

Повторения
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Додаток Г.13 

1 2 3

1 17,8 18 17,7

2 21 20 22

3 17,2 17,6 16,8

4 19,1 19 19

5 20 21 19

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 17,833334 0,023333 0,1527523 0,08819 0,4945321

2 3 21 1 1 0,57735 2,7492869

3 3 17,200001 0,16 0,4000006 0,23094 1,3426769

4 3 19,033333 0,003333 0,0577352 0,03333 0,175132

5 3 20 1 1 0,57735 2,8867512

По опыту 15 19,013332 2,36982 1,5394219 0,39748 2,0905175

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 33,17754 14 100

Повторений 0,121333 2 0,3657072

Вариантов 28,80399 4 7,200997 13,547741 3,8 86,817734

Случайное 4,25222 8 0,531528 12,816562

Ош.ср.= 0,4209226 Точ.опыта%= 2,2138286 Ош. разности= 0,5935009

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 1,365052

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3

1 19,5 18,6 15,4

2 21,3 22,1 19,6

3 18,5 17,3 15,9

4 20,3 19,6 17,4

5 21,5 20,1 18,6

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка Точность%

1 3 17,833334 4,643334 2,1548398 1,2441 6,9762464

2 3 21 1,63 1,2767144 0,73711 3,5100546

3 3 17,233334 1,693334 1,3012816 0,7513 4,3595471

4 3 19,1 2,29 1,5132746 0,87369 4,5742903

5 3 20,066668 2,103333 1,4502871 0,83732 4,172709

По опыту 15 19,046667 3,826949 1,956259 0,5051 2,6519279

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 53,57741 14 100

Повторений 21,9893 2 41,042114

Вариантов 28,85733 4 7,214333 21,134892 3,8 53,861004

Случайное 2,730777 8 0,341347 5,0968804

Ош.ср.= 0,3373164 Точ.опыта%= 1,7709997 Ош. разности= 0,4756161

Кр.Стьюдента= 2,3 НСР= 1,093917

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5 6

1 17,8 18 17,7 19,5 18,6 15,4

2 21 20 22 21,3 22,1 19,6

3 17,2 17,6 16,8 18,5 17,3 15,9

4 19,1 19 19 20,3 19,6 17,4

5 20 21 19 21,5 20,1 18,6

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка Точность%

1 6 17,833334 1,866667 1,3662603 0,55777 3,1277013

2 6 21 1,052 1,0256704 0,41873 1,9939438

3 6 17,216667 0,741667 0,8612009 0,35158 2,0421131

4 6 19,066666 0,918667 0,958471 0,39129 2,0522423

5 6 20,033333 1,242666 1,1147496 0,45509 2,271687

По опыту 30 19,030001 2,991831 1,729691 0,3158 1,6594689

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 86,76293 29 100

Повторений 22,11897 5 25,49357

Вариантов 57,65464 4 14,41366 41,244793 2,9 66,450775

Случайное 6,989324 20 0,349466 8,0556564

Ош.ср.= 0,2413387 Точ.опыта%= 1,2682012 Ош. разности= 0,3402876

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 0,7146038

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варианты

Варианты
Повторения

Повторения

Повторения
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Додаток Г.14

1 2 3 4

1 3,51 3,45 3,57 3,5

2 4,15 4,1 4,2 4,15

3 2,94 3 2,9 2,88

4 3,5 3,2 3,7 3,6

5 2,98 2,95 3 2,9

Результаты анализа в Однофакторной интерпретации 

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 4 3,50749993 0,002425 0,0492442 0,02462 0,7019849

2 4 4,1500001 0,0016667 0,0408248 0,02041 0,4918649

3 4 2,93000007 0,0028 0,052915 0,02646 0,9029859

4 4 3,5 0,0466667 0,2160247 0,10801 3,0860667

5 4 2,95749998 0,0018917 0,0434933 0,02175 0,7353044

По опыту 20 3,40899992 0,2193567 0,4683553 0,10473 3,0720863

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 4,167777 19 100

Повторений 0,04522 3 1,0849839

Вариантов 4,001431 4 1,0003576 99,105057 3,3 96,008743

Случайное 0,121127 12 0,0100939 2,9062719

Ош.ср.= 0,05023423 Точ.опыта%= 1,4735767 Ош. разности= 0,0708303

Кр.Стьюдента= 2,20000005 НСР= 0,1558266

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4

А 3,83 3,8 3,86 3,9

Б 2,94 3 2,9 2,88

С 3,5 3,2 3,7 3,6

D 2,98 2,95 3 2,9

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 4 3,84749985 0,001825 0,0427201 0,02136 0,5551667

2 4 2,93000007 0,0028 0,052915 0,02646 0,9029859

3 4 3,5 0,0466667 0,2160247 0,10801 3,0860667

4 4 2,95749998 0,0018917 0,0434933 0,02175 0,7353044

По опыту 16 3,30875015 0,1689449 0,4110291 0,10276 3,1056218

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 2,53418 15 100

Повторений 0,033525 3 1,3229152

Вариантов 2,374624 3 0,7915414 56,525036 3,6 93,703865

Случайное 0,12603 9 0,0140034 4,9732227

Ош.ср.= 0,05916793 Точ.опыта%= 1,7882261 Ош. разности= 0,0834268

Кр.Стьюдента= 2,29999995 НСР= 0,1918816

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты
Повторения

Варианты
Повторения
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 Додаток Г.15

1 2 3 4

А 0,25 0,26 0,24 0,25

Б 0,23 0,21 0,24 0,23

C 0,22 0,23 0,2 0,23

D 0,23 0,23 0,24 0,23

E 0,19 0,18 0,18 0,2

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 4 2,51250005 0,0072917 0,0853912 0,0427 1,6993268

2 4 2,27749991 0,016025 0,12659 0,06329 2,7791429

3 4 2,1875 0,0172917 0,1314978 0,06575 3,0056634

4 4 2,3125 0,0039583 0,0629153 0,03146 1,3603317

5 4 1,88750005 0,0072917 0,0853913 0,0427 2,2620203

По опыту 20 2,2355001 0,0519416 0,227907 0,05096 2,279649

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 0,986892 19 100

Повторений 0,011215 3 1,1363823

Вариантов 0,83132 4 0,20783 17,276316 3,3 84,236168

Случайное 0,144357 12 0,0120298 14,627454

Ош.ср.= 0,05484014 Точ.опыта%= 2,4531488 Ош. разности= 0,0773246

Кр.Стьюдента= 2,20000005 НСР= 0,1701141

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5

А 0,25 0,39 0,24 0,14 0,13

Б 0,23 0,37 0,22 0,14 0,1

C 0,22 0,35 0,2 0,11 0,1

D 0,23 0,3 0,21 0,09 0,1

E 0,19 0,28 0,1 0,09 0

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее Дисперсия Ср.кв.откл. Ошибка Точность%

1 5 2,29999995 1,1050001 1,0511899 0,47011 20,439409

2 5 2,11999989 1,077 1,0377861 0,46411 21,89208

3 5 1,96000004 1,023 1,0114347 0,45233 23,077925

4 5 1,86000001 0,803 0,8961027 0,40075 21,54566

5 5 1,31999993 1,137 1,0663021 0,47686 36,126122

По опыту 25 1,91200006 0,9719333 0,9858668 0,19717 10,312414

Источ.вариации Сумма кв. ст.свободы Дисперсия Fфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 23,3264 24 100

Повторений 19,8304 4 85,01268

Вариантов 2,7464 4 0,6866 14,655237 3 11,773785

Случайное 0,749602 16 0,0468501 3,2135363

Ош.ср.= 0,09679891 Точ.опыта%= 5,0627046 Ош. разности= 0,1364865

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 0,2866216

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варіанти
Повторения

Варіанти
Повторения

 



433 
 

 

Додаток Г.16

1 2 3 4 5 6 7 8

1 3,51 3,45 3,57 3,5 3,83 3,8 3,86 3,9

2 4,15 4,1 4,2 4,15 2,94 3 2,9 2,88

3 2,94 3 2,9 2,88 3,5 3,2 3,7 3,6

4 3,5 3,2 3,7 3,6 2,98 2,95 3 2,9

5 2,98 2,95 3 2,9 2,95 2,8 3,1 3

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка Точность%

1 8 3,6775 0,03485 0,1866815 0,066 1,7947488

2 8 3,54 0,427171 0,6535835 0,23108 6,5275893

3 8 3,2150002 0,114029 0,3376811 0,11939 3,7134774

4 8 3,22875 0,104898 0,3238799 0,11451 3,5465379

5 8 2,96 0,007514 0,086685 0,03065 1,0353973

По опыту 40 3,32425 0,190251 0,4361772 0,06897 2,0746233

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 7,419774 39 100

Повторений 0,400217 7 5,3939209

Вариантов 2,600539 4 0,650135 4,1194167 2,7 35,048767

Случайное 4,419018 28 0,157822 59,557312

Ош.ср.= 0,1404555 Точ.опыта%= 4,2251797 Ош. разности= 0,1980423

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 0,4158888

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 5 6 7 8

А 2,78 3,15 3,76 2,78 3 2,9 2,74

Б 2,44 3 3,11 3,12 3,91 3,62 3,58

C 2,18 2,9 2,74 3 3,56 3,4 3,45

D 3,12 3,58 3,81 2,96 3,01 3,5 3,2

E 3 3,4 3,62 3,2 2,97 3,41 3,67

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка Точность%

1 7 3,0157144 0,128795 0,3588805 0,13564 4,4979091

2 7 3,2542856 0,239395 0,4892803 0,18493 5,6826782

3 7 3,0328572 0,236424 0,4862343 0,18378 6,0596094

4 7 3,3114285 0,103281 0,3213735 0,12147 3,6681383

5 7 3,3242857 0,077695 0,2787386 0,10535 3,1692011

По опыту 35 3,1877143 0,157566 0,3969453 0,0671 2,1048307

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 5,357225 34 100

Повторений 1,878217 6 35,059521

Вариантов 0,643674 4 0,160918 1,3621123 2,8 12,01506

Случайное 2,835334 24 0,118139 52,925419

Ош.ср.= 0,1299115 Точ.опыта%= 4,0753794 Ош. разности= 0,1831751

Кр.Стьюдента= 2,0999999 НСР= 0,3846678

В опыте НЕ выявлено СУЩЕСТВЕННЫХ различий вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А 2,5 2,6 2,4 2,55 2,5 3,9 2,4 1,4 1,3

Б 2,3 2,1 2,4 2,31 2,3 3,7 2,2 1,4 1

C 2,2 2,3 2 2,25 2,2 3,5 2 1,1 1

D 2,3 2,3 2,4 2,25 2,3 3 2,1 0,9 1

E 1,9 1,8 1,85 2 1,9 2,8 1 0,9 0

Результаты анализа

Вариант  Кол-во Среднее ДисперсияСр.кв.откл. Ошибка Точность%

1 9 2,3944445 0,567778 0,7535104 0,25117 10,489703

2 9 2,1900001 0,5514 0,7425631 0,24752 11,30233

3 9 2,0611112 0,532361 0,7296308 0,24321 11,799958

4 9 2,061111 0,459861 0,6781306 0,22604 10,967072

5 9 1,5722222 0,660694 0,8128311 0,27094 17,233168

По опыту 45 2,0557778 0,579002 0,7609219 0,11343 5,5176945

Источ.вариацииСумма кв. ст.свободы ДисперсияFфакт Fтаб095. Влияние %

Общее 25,47611 44 100

Повторений 21,00442 8 82,447495

Вариантов 3,299342 4 0,824836 22,514299 2,7 12,950729

Случайное 1,172354 32 0,036636 4,6017795

Ош.ср.= 0,0638018 Точ.опыта%= 3,103538 Ош. разности= 0,0899606

Кр.Стьюдента= 2 НСР= 0,1799212

В опыте выявлены СУЩЕСТВЕННЫЕ различия вариантов!

Гр.моделирования...СНИИСХ. (8-253)3-22-04 

Варианты

Варіанти

Варіанти

Повторения

Повторения

Повторения
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3
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Культура

Ширина міжрядь т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 0,08

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 0,08

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

300,55

АИР-200L ПК-20
0,09

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 

 Підвищена та 

заохочувальна 

оплата, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування цикорію  

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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сільгоспмашини
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

звичайна (45 см)

Виробництво продукції Урожайність, т/га Валовий збір, т. Строк сівби - 15-18.04.

Основної продукції 32,10                                                            32,10   Глибина загортання насіння - 1-1,5 см

Додаток Д.1 



   

 

 4
3
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12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
7,90

0,13 0,13
4,30

0,52
0,10

0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
28,10

0,01 0,01
0,27 0,41

0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30 0,52 0,10
0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 5,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 2,27 2,27 77,20 2,40 12,00 300,00

ВСЬОГО за розділом 3 2,96 0,00 99,52 0,00 1,03 0,00 х 15,45 386,15 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Збирання гички га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 29,25 14,63 6,60 6,60 165,00

20 Збирання коренеплодів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 16,18 8,09 9,93 9,93 248,25

21 Навантження коренеплодів т 32,10 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 36,80 0,87 0,87 0,87 25,51 17,97 3,06 2,16 0,60 19,26 481,50

22 Транспортування коренеплодів т/км 160,50

КАМАЗ-

45143 1,00 87,30 1,84 1,84 160,50 3531,00

ВСЬОГО за розділом 4 4,19 0,87 70,94 17,97 25,77 2,16 х 35,79 894,75 160,50 3531,00 0,00 0,00

Разом 10,14 0,87 260,46 17,97 37,07 2,16 х 78,75 2120,50 160,52 3531,33 0,04 0,08

43,40 29,7 79,5 255,2189 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 0,34       
Доплата за класність 

трактористів 52,09 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,76 0,15 6516 34861 466,016 40063 81905,9 Ес 

Відпустки 19,49 0,07 84035,41 Кее

Всього витрат на оплату праці 391,78 Esi Eyi Edi Енпр Епр 3,27

Вартість насіння 2700,00 5000 1229 491,4 409,529 2129,55 Еп 8562

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 190804,79 274 840,20   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 39768,11

собівартість 1 т продукції 1238,88

Валовий дохід з 1 га 80250,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 40481,89

Рівень рентабельності, % 101,79

3531,00

4542,59

5969,57

4. Збирання врожаю

КИР-1,5Б              

БМ-6Б  МБК-2,7 208,88

КС-6Б 272,51

УПС-4,2 530,20

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 377,20

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

486,70

ОП-2000-2-01

Розчин гербіциду: Бетанал АМ - 6,5 л/га + Тарга - 1,5 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

ОП-2000-2-01

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

Продовження додатку Д.1 
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Культура

Ширина міжрядь т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9

Приготування насіння для 

сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 0,08

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 0,08

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

300,55

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
0,09

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 

 Підвищена та 
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оплата, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування цикорію  

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                   

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                       

звичайна (45 см)

Виробництво продукції Урожайність, т/га Валовий збір, т. Строк сівби - 15-18.06

Основної продукції 18,40                                                    18,40   Глибина загортання насіння - 1-1,5 см

Додаток Д.2 



   

 

 4
3
7 

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
7,90

0,13 0,13
4,30

0,52
0,10

0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
28,10

0,01 0,01
0,27 0,41

0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30 0,52 0,10
0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 5,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 2,27 2,27 77,20 2,40 12,00 300,00

ВСЬОГО за розділом 3 2,96 0,00 99,52 0,00 1,03 0,00 х 15,45 386,15 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Збирання гички га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 29,25 14,63 6,60 6,60 165,00

20 Збирання коренеплодів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 16,18 8,09 9,93 9,93 248,25

21 Навантження коренеплодів т 18,40 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 36,80 0,50 0,50 0,50 14,63 10,30 1,76 1,24 0,60 11,04 276,00

22 Транспортування коренеплодів т/км 92,00

КАМАЗ-

45143 1,00 87,30 1,05 1,05 92,00 2024,00

ВСЬОГО за розділом 4 3,03 0,50 60,05 10,30 24,47 1,24 х 27,57 689,25 92,00 2024,00 0,00 0,00

Разом 8,98 0,50 249,57 10,30 35,76 1,24 х 70,53 1915,00 92,02 2024,33 0,04 0,08

43,40 29,7 79,5 146,3039 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 0,52       
Доплата за класність 

трактористів 49,91 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 38,98 0,15 5754 34861 404,748 35484 76503,4 Ес 

Відпустки 18,19 0,07 78492,54 Кее

Всього витрат на оплату праці 366,96 Esi Eyi Edi Енпр Епр 2,01

Вартість насіння 2700,00 5000 1148 459 382,517 1989,09 Еп 8562

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 79048,26 157 540,80   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 38028,57

собівартість 1 т продукції 2066,77

Валовий дохід з 1 га 46000,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 7971,43

Рівень рентабельності, % 20,96

2024,00

2809,31

4236,28

4. Збирання врожаю

КИР-1,5Б              

БМ-6Б  МБК-2,7 208,88

КС-6Б 272,51

УПС-4,2 303,92

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 377,20

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

486,70

ОП-2000-2-01

Розчин гербіциду: Бетанал АМ - 6,5 л/га + Тарга - 1,5 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

ОП-2000-2-01

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

Продовження додатку Д.2 



   

 

 4
3
8 

Культура

Ширина міжрядь т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 0,08

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 0,08

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

300,55

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
0,09

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 

 Підвищена та 

заохочувальна 

оплата, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування цикорію  

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

звичайна (45 см)

Виробництво продукції Урожайність, т/га Валовий збір, т. Строк сівби - 01-04.07

Основної продукції 20,20                                                            20,20   Глибина загортання насіння - 1-1,5 см

Додаток Д.3 



   

 

 4
3
9 

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
7,90

0,13 0,13
4,30

0,52
0,10

0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
28,10

0,01 0,01
0,27 0,41

0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30 0,52 0,10
0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 5,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 2,27 2,27 77,20 2,40 12,00 300,00

ВСЬОГО за розділом 3 2,96 0,00 99,52 0,00 1,03 0,00 х 15,45 386,15 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Збирання гички га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 29,25 14,63 6,60 6,60 165,00

20 Збирання коренеплодів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 16,18 8,09 9,93 9,93 248,25

21 Навантження коренеплодів т 20,20 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 36,80 0,55 0,55 0,55 16,06 11,31 1,93 1,36 0,60 12,12 303,00

22 Транспортування коренеплодів т/км 101,00

КАМАЗ-

45143 1,00 87,30 1,16 1,16 101,00 2222,00

ВСЬОГО за розділом 4 3,18 0,55 61,48 11,31 24,64 1,36 х 28,65 716,25 101,00 2222,00 0,00 0,00

Разом 9,14 0,55 251,00 11,31 35,93 1,36 х 71,61 1942,00 101,02 2222,33 0,04 0,08

43,40 29,7 79,5 160,6139 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 0,48       
Доплата за класність 

трактористів 50,20 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 39,35 0,15 5854 34861 412,798 36085 77213,3 Ес 

Відпустки 18,36 0,07 79220,80 Кее

Всього витрат на оплату праці 370,22 Esi Eyi Edi Енпр Епр 2,18

Вартість насіння 2700,00 5000 1158 463,3 386,066 2007,54 Еп 8562

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 93731,60 172 952,40   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 38257,12

собівартість 1 т продукції 1893,92

Валовий дохід з 1 га 50500,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 12242,88

Рівень рентабельності, % 32,00

2222,00

3037,04

4464,01

4. Збирання врожаю

КИР-1,5Б              

БМ-6Б  МБК-2,7 208,88

КС-6Б 272,51

УПС-4,2 333,65

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 377,20

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

486,70

ОП-2000-2-01

Розчин гербіциду: Бетанал АМ - 6,5 л/га + Тарга - 1,5 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

ОП-2000-2-01

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

Продовження додатку Д.3 



   

 

 4
4
0 

Культура

Ширина міжрядь т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9

Приготування насіння для 

сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 0,08

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 0,08

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

300,55

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
0,09

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61

 в
а
р
ті

с
ть

, 
в
с
ь
о
го

, 

гр
н
 

 к
іл

ь
кі

с
ть

, 
К

в
т/

го
д

. 

 в
а
р
ті

с
ть

, 
гр

н
 

9 27

1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 

 Підвищена та 

заохочувальна 

оплата, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування цикорію  

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                   

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                       

звичайна (45 см)

Виробництво продукції Урожайність, т/га Валовий збір, т. Строк сівби - 15-18.05

Основної продукції 25,90                                                    25,90   Глибина загортання насіння - 1-1,5 см

Додаток Д.4 



   

 

 4
4
1 

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
7,90

0,13 0,13
4,30

0,52
0,10

0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
28,10

0,01 0,01
0,27 0,41

0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30 0,52 0,10
0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 5,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 2,27 2,27 77,20 2,40 12,00 300,00

ВСЬОГО за розділом 3 2,96 0,00 99,52 0,00 1,03 0,00 х 15,45 386,15 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Збирання гички га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 1,00 1,00 29,25 14,63 6,60 6,60 165,00

20 Збирання коренеплодів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 16,18 8,09 9,93 9,93 248,25

21 Навантження коренеплодів т 25,90 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,00 36,80 0,70 0,70 0,70 20,59 14,50 2,47 1,74 0,60 15,54 388,50

22 Транспортування коренеплодів т/км 129,50

КАМАЗ-

45143 1,00 87,30 1,48 1,48 129,50 2849,00

ВСЬОГО за розділом 4 3,66 0,70 66,01 14,50 25,18 1,74 х 32,07 801,75 129,50 2849,00 0,00 0,00

Разом 9,62 0,70 255,53 14,50 36,48 1,74 х 75,03 2027,50 129,52 2849,33 0,04 0,08

43,40 29,7 79,5 205,9289 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 0,40       
Доплата за класність 

трактористів 51,11 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 40,50 0,15 6171 34861 438,289 37991 79461 Ес 

Відпустки 18,90 0,07 81526,96 Кее

Всього витрат на оплату праці 380,55 Esi Eyi Edi Енпр Епр 2,72

Вартість насіння 2700,00 5000 1192 476,8 397,305 2065,99 Еп 8562

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 140228,84 221 755,80   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 38980,87

собівартість 1 т продукції 1505,05

Валовий дохід з 1 га 64750,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 25769,13

Рівень рентабельності, % 66,11

2849,00

3758,18

5185,16

4. Збирання врожаю

КИР-1,5Б              

БМ-6Б  МБК-2,7 208,88

КС-6Б 272,51

УПС-4,2 427,79

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 377,20

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

486,70

ОП-2000-2-01

Розчин гербіциду: Бетанал АМ - 6,5 л/га + Тарга - 1,5 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

ОП-2000-2-01

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

  

Продовження додатку Д.4 



   

 

 4
4
2   

га

Культура га
Ширина міжрядь, форма 

площі живлення т3
18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

площа, га 0,50 0,50 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Навантаження гною на причеп т 30,00 ДТ-75М 1 28,6 1,05 1,05 23,75 0,35 10,50 262,50

2 Транспортування гною в поле т 30,00 Т-150К 1 14,57 2,06 2,06 52,44 0,51 15,30 382,50

3 Формування кагату в полі т 30,00 ДТ-75М 1 71,42 0,42 0,42 10,70 0,53 15,90 397,50

4 Лущення стерні га 2,00 Т-150К 1 9,50 0,21 0,21 5,36 3,10 6,20 155,00

5

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,40 МТЗ-82 1 28,57 0,01 0,01 0,32 0,16 1,25 0,50 12,50

6

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 Т-150К 1 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 14,80 14,80 370,00

7 Навантаження гною т 30,00 ДТ-75М 1 28,6 1,05 1,05 21,58 0,35 10,50 262,50

8

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

Т-150К
1 3,57

0,28 0,28
6,34 21,00

21,00 525,00

1 Оранка га 1,00 Т-150 1 1,37 0,73 0,73 24,80 12,40 23,00 23,00 575,00

10

Доставка аміачної води до 

агрегату
т  0,50   Т-40 1 5,42

0,09 0,09
2,09

1,04
1,40

0,70 17,50

11 Внесення аміачної води в грунт
га  1,00   Т-150К 1 6

0,17 0,17
4,25

2,12
3,50

3,50 87,50

12 Вирівнювання поверхні грунту га  1,00   ДТ-75М 1 6,74 0,15 0,15 3,78 2,90 2,90 72,50

13 Снігозатримання га  2,00   Т-150К 1 7,85 0,25 0,25 6,49 1,80 3,60 90,00

ВСЬОГО за розділом 1 6,67 0,00 167,74 0,00 18,65 0,00 х 128,40 3210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 2,00 , 1 7,87 0,25 0,25 7,43 3,72 1,40 2,80 70,00

15

Приготування робочих розчинів 

гербіцидів т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1 3,85 0,08 0,08 1,98 0,99 2,00 0,60 15,00

16

Транспортувння робочих 

розчинів гербіцидів т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1 3,14 0,10 0,10 1,71 0,86 1,50 0,45 11,25

17 Внесення гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1 9,57 0,10 0,10 3,06 1,53 1,50 1,50 37,50

18 Передпосівна культивація га 1,00 Т-70С 1 2,50 0,40 0,40 10,19 4,20 4,20 105,00

19

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,20 МТЗ-82 1 9,28 0,02 0,02 0,49 0,24 1,00 0,20 5,00

20

Транспортування мінеральних 

добрив т 0,20 Т-40 1 3,57 0,06 0,06 1,27 0,63 1,00 0,20 5,00

21

Завантаження мінеральних 

добрив у сівалки т 0,20 1 0,42 0,48 0,48 9,81 4,90

22

Транспортування та 

завантаження сівалок насінням т 0,0033 Т-40 1 2,50 0,001 0,001 0,03 2,00 0,01 0,16

23

Сівба пунктирним способом з  

внесенням мінеральних добрив га 1,00 Т-70С 1 2,70 0,37 0,37 12,58 6,29 4,26 4,26 106,50

-                                             
3×30+45   

комбінована

Виробництво продукції Урожайність, т/га Валовий збір, т. Попередники

Основної продукції 41,40                                                            41,40   

Технологічна карта вирощування цикорію  

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 

 Підвищена та 

заохочувальна 

оплата, грн. 
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1. Основний обробіток грунту
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286,25

434,94

408,20

ПФП-1,2

ПРТ-10-1

Д-З-42Г

3396,38

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 81,15

С-11У+БЗСС-1 17,98

Норма внесення д.р. N150Р170К130  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

 ПНЯ-4-40 612,19

Глибина оранки  - 28-30 см

284,08

531,34

20,63

93,87

76,28

96,49

ПФП-1,2

ПРТ-10-1

ЗЖВ-1,8А

АВА-8

АРВ-8,1-0,1

СВУ-2,6

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 125,37

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 13,82УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 42,08

УСМК-5,4 

ПЕФ-1А

2ПТС-4-8876

вручу

2ПТС-4-8876

115,19

5,73

6,90

14,71

0,20

Фронтьєр 900, 90% к.е.

Додаток Д.5 



   

 

 4
4
3 

 
ВСЬОГО за розділом 2 1,38 0,48 38,75 9,81 14,26 4,90 х 14,22 355,41 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Міжрядний обробіток грунту га 1,00 Т-70С 1 2,45 0,41 0,41 11,94 4,10 4,10 102,50

25

Приготування робочих розчинів 

гербіцидів т 0,10 МТЗ-80 1
0,37

0,27 0,27
9,18 4,59 1,50

0,15
3,75

26

Транспортування робочих 

розчинів гербіцидів т 0,10 Т-40 1
3,14

0,03 0,03
0,57 0,29 1,50

0,15
3,75

27 Внесення гербіцидів га 1,00 МТЗ-80 1 9,57 0,10 0,10 2,50 1,25 1,24 1,24 31,00

ВСЬОГО за розділом 3 0,81 0,00 24,19 0,00 6,13 0,00 х 5,64 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Скошування гички га 1,00 Т-70С 1 1,53 0,65 0,65 19,12 9,56 8,00 8,00 200,00

29 Збирання коренеплодів га 1,00 КС-6БУ 1 1 2,16 0,46 0,46 0,46 15,73 11,07 7,86 5,54 13,00 13,00 325,00

30 Транспортуваня коренеплодів т 41,40 МТЗ-80 1 18,70 2,21 2,21 45,61 22,80 1,40 57,96 1449,00

31

Навантаженя коренеплодів із 

кагат в транспортні засоби т 41,40 1 160,00 0,26 0,26 5,86 2,93 0,19 7,87 196,65

32

Підбирання втрачених 

коренеплодів га 1,00 2 0,067 14,93 29,85 476,12 238,06

ВСЬОГО за розділом 4 3,59 30,31 86,31 487,19 43,15 243,60 х 86,83 2170,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Разом 12,46 30,79 316,98 497,00 82,19 248,50 х 235,08 5877,06 0,00 0,00 0,00 0,00

43,40 29,7 79,5 0 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 1,04
Доплата за класність 

трактористів 63,40 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 122,10 0,15 #### 34861 1455,18 50104 105109 Ес 

Відпустки 56,98 0,07 107841,60 Кее

Всього витрат на оплату праці 1056,46 Esi Eyi Edi Енпр Епр 4,83

Вартість насіння 2700,00 5000 1577 630,7 525,544 2732,83 Еп 12569

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 412515,00 520 356,60    

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2550,00 2550

Амортизація 2139,00

Витрати на ремонт 983,00

Інші прямі витрати 179,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 350,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 41715,21

собівартість 1 т продукції 1007,61

Валовий дохід з 1 га 103500,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 61784,79

Рівень рентабельності, % 148,11

МПЖ-1,2 17,52

423,14

3. Догляд за посівами

УСМК-5,4У 114,44

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

ОП-2000-2-01

171,32

ЗЖВ-1,8А

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

4,61

34,75

Розчин гербіциду: Бетанал АМ - 6,5 л/га + Тарга - 1,5 л/га  + Вода - 300 л 

3030,90

7021,74

СПС-4,2 205,44

4. Збирання врожаю

ЕМ-8А, СГД-8 228,68

КС-6Б 365,20

2ПТС-4-8876 1517,41

вручну 714,18

Норма внесення д.р. N80Р80К60  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

Продовження додатку Д.5 



   

 

 4
4
4 

 

га

Культура га

Ширина міжрядь, форма 

площі живлення т3
18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

площа, га 0,50 0,50 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Навантаження гною на причеп т 30,00 ДТ-75М 1 28,6 1,05 1,05 23,75 0,35 10,50 262,50

2 Транспортування гною в поле т 30,00 Т-150К 1 14,57 2,06 2,06 52,44 0,51 15,30 382,50

3 Формування кагату в полі т 30,00 ДТ-75М 1 71,42 0,42 0,42 10,70 0,53 15,90 397,50

4 Лущення стерні га 2,00 Т-150К 1 9,50 0,21 0,21 5,36 3,10 6,20 155,00

5

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,40 МТЗ-82 1 28,57 0,01 0,01 0,32 0,16 1,25 0,50 12,50

6

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 Т-150К 1 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 14,80 14,80 370,00

7 Навантаження гною т 30,00 ДТ-75М 1 28,6 1,05 1,05 21,58 0,35 10,50 262,50

8

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

Т-150К
1 3,57

0,28 0,28
6,34 21,00

21,00 525,00

1 Оранка га 1,00 Т-150 1 1,37 0,73 0,73 24,80 12,40 23,00 23,00 575,00

10

Доставка аміачної води до 

агрегату
т  0,50   Т-40 1 5,42

0,09 0,09
2,09

1,04
1,40

0,70 17,50

11 Внесення аміачної води в грунт
га  1,00   Т-150К 1 6

0,17 0,17
4,25

2,12
3,50

3,50 87,50

12 Вирівнювання поверхні грунту га  1,00   ДТ-75М 1 6,74 0,15 0,15 3,78 2,90 2,90 72,50

13 Снігозатримання га  2,00   Т-150К 1 7,85 0,25 0,25 6,49 1,80 3,60 90,00

ВСЬОГО за розділом 1 6,67 0,00 167,74 0,00 18,65 0,00 х 128,40 3210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 2,00 , 1 7,87 0,25 0,25 7,43 3,72 1,40 2,80 70,00

15

Приготування робочих розчинів 

гербіцидів т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1 3,85 0,08 0,08 1,98 0,99 2,00 0,60 15,00

16

Транспортувння робочих 

розчинів гербіцидів т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1 3,14 0,10 0,10 1,71 0,86 1,50 0,45 11,25

17 Внесення гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1 9,57 0,10 0,10 3,06 1,53 1,50 1,50 37,50

18 Передпосівна культивація га 1,00 Т-70С 1 2,50 0,40 0,40 10,19 4,20 4,20 105,00

19

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,20 МТЗ-82 1 9,28 0,02 0,02 0,49 0,24 1,00 0,20 5,00

20

Транспортування мінеральних 

добрив т 0,20 Т-40 1 3,57 0,06 0,06 1,27 0,63 1,00 0,20 5,00

21

Завантаження мінеральних 

добрив у сівалки т 0,20 1 0,42 0,48 0,48 9,81 4,90

22

Транспортування та 

завантаження сівалок насінням т 0,0033 Т-40 1 2,50 0,001 0,001 0,03 2,00 0,01 0,16

23

Сівба пунктирним способом з  

внесенням мінеральних добрив га 1,00 Т-70С 1 2,70 0,37 0,37 12,58 6,29 4,26 4,26 106,50

ВСЬОГО за розділом 2 1,38 0,48 38,75 9,81 14,26 4,90 х 14,22 355,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Норма внесення д.р. N80Р80К60  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

423,14

вручу 14,71

2ПТС-4-8876 0,20

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 125,37

Фронтьєр 900, 90% к.е.

УСМК-5,4 115,19

ПЕФ-1А 5,73

2ПТС-4-8876 6,90

С-11У+БЗСС-1 17,98

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 13,82УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 42,08

СВУ-2,6 96,49

3396,38

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 81,15

Глибина оранки  - 28-30 см

ЗЖВ-1,8А
20,63

АВА-8
93,87

АРВ-8,1-0,1 76,28

Норма внесення д.р. N150Р170К130  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПФП-1,2 284,08

ПРТ-10-1 531,34

 ПНЯ-4-40 612,19

ЛДГ-15 160,36

ПЕФ-1А 12,98

РУМ-8 378,78

ПФП-1,2 286,25

ПРТ-10-1 434,94

Д-З-42Г 408,20
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1. Основний обробіток грунту
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Технологічна карта вирощування цикорію  

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                   
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                       

 45х22,5          

прямокутна

Виробництво продукції Урожайність, т/га Валовий збір, т. Попередники

Основної продукції 28,70                                                    28,70   

Додаток Д.6 
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24 Міжрядний обробіток грунту га 1,00 Т-70С 1 2,45 0,41 0,41 11,94 4,10 4,10 102,50

25

Приготування робочих розчинів 

гербіцидів т 0,10 МТЗ-80 1
0,37

0,27 0,27
9,18 4,59 1,50

0,15
3,75

26

Транспортування робочих 

розчинів гербіцидів т 0,10 Т-40 1
3,14

0,03 0,03
0,57 0,29 1,50

0,15
3,75

27 Внесення гербіцидів га 1,00 МТЗ-80 1 9,57 0,10 0,10 2,50 1,25 1,24 1,24 31,00

ВСЬОГО за розділом 3 0,81 0,00 24,19 0,00 6,13 0,00 х 5,64 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Скошування гички га 1,00 Т-70С 1 1,53 0,65 0,65 19,12 9,56 8,00 8,00 200,00

29 Збирання коренеплодів га 1,00 КС-6БУ 1 1 2,16 0,46 0,46 0,46 15,73 11,07 7,86 5,54 13,00 13,00 325,00

30 Транспортуваня коренеплодів т 28,70 МТЗ-80 1 18,70 1,53 1,53 31,62 15,81 1,40 40,18 1004,50

31

Навантаженя коренеплодів із 

кагат в транспортні засоби т 28,70 1 160,00 0,18 0,18 4,06 2,03 0,19 5,45 136,33

32

Підбирання втрачених 

коренеплодів га 1,00 2 0,067 14,93 29,85 476,12 238,06

ВСЬОГО за розділом 4 2,83 30,31 70,52 487,19 35,26 243,60 х 66,63 1665,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Разом 11,70 30,79 301,19 497,00 74,30 248,50 х 214,89 5372,24 0,00 0,00 0,00 0,00

43,40 29,7 79,5 0 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 1,48
Доплата за класність 

трактористів 60,24 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 119,73 0,15 #### 34861 1422,26 47109 100476 Ес 

Відпустки 55,87 0,07 103088,18 Кее

Всього витрат на оплату праці 1034,04 Esi Eyi Edi Енпр Епр 3,50

Вартість насіння 2700,00 5000 1507 602,9 502,379 2612,37 Еп 12569

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 257642,12 360 730,30    

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2550,00 2550

Амортизація 2139,00

Витрати на ремонт 983,00

Інші прямі витрати 179,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 350,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 41180,08

собівартість 1 т продукції 1434,85

Валовий дохід з 1 га 71750,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 30569,92

Рівень рентабельності, % 74,23

6493,23

СПС-4,2 142,42

вручну 714,18

2502,40

ЕМ-8А, СГД-8 228,68

КС-6Б 365,20

2ПТС-4-8876 1051,92

ОП-2000-2-01 34,75

Розчин гербіциду: Бетанал АМ - 6,5 л/га + Тарга - 1,5 л/га  + Вода - 300 л 

171,32

4. Збирання врожаю

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

МПЖ-1,2 17,52

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

ЗЖВ-1,8А 4,61

3. Догляд за посівами

УСМК-5,4У 114,44

Продовження додатку Д.6 
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Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

 

площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
7,90

0,13 0,13
4,30

0,52
0,10

0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
28,10

0,01 0,01
0,27 0,41

0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30 0,52 0,10
0,80 20,00

-                                             

Виробництво продукції Урожайність,ц/га Валовий збір,ц. строк сівби - 25-28.07.

Основної продукції 0,37                                                                 0,37   мульчування перегноєм, товщина шару - 5-6 см

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 
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1. Основний обробіток грунту
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Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3 3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

306,74

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

ОП-2000-2-01 24,82

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3 3,35

ОП-2000-2-01 24,82

Додаток Д.7 



   

 

 4
4
7 

 
18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19

Навантаження органічних 

добрив т 60,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 2,28 2,28 51,65 0,1 6,00 120,00

20

Транспортування органічних 

добрив та мульчування грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 66,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 0,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,48 0,24 0,02 0,01 1,20

22

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 1,00 1,00 120,00

23

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,26 0,41
0,12

3,08

24

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

0,37
0,18

0,10
0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 1,60 0,00 53,20 0,00 1,03 0,00 х 8,25 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

26 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500 1,00 3,50 0,29 0,00 0,00 9,93 9,93 248,25

27

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,04 КАМАЗ-5510 1,00 36,80 0,00 0,00 0,03 0,00 0,60 0,02 0,59

28 Доочищення насіння ц 0,39 1,00 12,00 0,03 0,03 0,67 0,15 22,93

29 Сушіння насіння ц 0,38 1,00 25,00 0,02 0,02 0,31 0,03 5,36

30

Транспортування насіння на 

склад ц 0,37 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,00 0,01 0,01 0,36 0,02 0,01 0,19

ВСЬОГО за розділом 4 0,22 0,05 6,24 0,98 2,93 0,00 х 16,55 414,02 0,00 0,00 0,18 28,30

Разом 4,81 0,05 149,44 0,98 14,22 0,00 х 52,31 1459,77 0,02 0,33 0,22 34,57

43,40 29,7 79,5 0,02385 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 13,1166485
Доплата за класність 

трактористів 29,89 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 22,56 0,15 4161 95051 209,974 18974 118396 Ес 

Відпустки 10,53 0,07 121474,58 Кее

Всього витрат на оплату праці 213,41 Esi Eyi Edi Енпр Епр 0,46

Вартість насіння 2700,00 5000 1776 710,4 591,981 3078,3 Еп 150000

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 -65974,58 55 500,00      

Вартість органічних добрив 49500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00
Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 68407,50

собівартість 1 т продукції 184885,13

Валовий дохід з 1 га 14800,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га -53607,50

Рівень рентабельності, % -78,36

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

ПКУ-0,8А 171,65

ПТС-4 1,93

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 134,15

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3 3,33

ПРТ-10 84,28

Проводять мульчування рядків перед настанням морозів, коли температура ґрунту на глибині залягання коренеплодів знизиться до 5-6°С, товщина мульчуючого шару 5-6 см

УСМК-5,4                           13,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

248,25

0,62

ОП-2000-2-01 20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

260,38

4. Збирання врожаю

452,47

1659,32

ОВС-25 23,60

Україна-50 5,68

ПТС-4

Продовження додатку Д.7 
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Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

 

площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9

Приготування насіння для 

сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30
0,52

0,10
0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90

0,13 0,13

4,30 0,52 0,10

0,80 20,00

-                                       

Виробництво продукції Урожайність,ц/га Валовий збір,ц. строк сівби - 25-28.07.

Основної продукції 0,22                                                        0,22   мульчування перегноєм, товщина шару - 8-10 см

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 
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Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату
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1. Основний обробіток грунту
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Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3 3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

306,74

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

ОП-2000-2-01 24,82

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3 3,35

ОП-2000-2-01 24,82

Додаток Д.8 
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18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19

Навантаження органічних 

добрив т 100,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 3,80 3,80 86,08 0,1 10,00 200,00

20

Транспортування органічних 

добрив та мульчування грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 66,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 0,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,48 0,24 0,02 0,01 1,20

22

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 1,00 1,00 120,00

23

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,26 0,41
0,12

3,08

24

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

0,37
0,18

0,10
0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 1,60 0,00 53,20 0,00 1,03 0,00 х 8,25 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

26 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500 1,00 3,50 0,29 0,00 0,00 9,93 9,93 248,25

27

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,02 КАМАЗ-5510 1,00 36,80 0,00 0,00 0,02 0,00 0,60 0,01 0,36

28 Доочищення насіння ц 0,24 1,00 12,00 0,02 0,02 0,41 0,09 14,11

29 Сушіння насіння ц 0,23 1,00 25,00 0,01 0,01 0,19 0,02 3,25

30

Транспортування насіння на 

склад ц 0,22 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,00 0,01 0,01 0,22 0,02 0,00 0,11

ВСЬОГО за розділом 4 0,21 0,03 6,08 0,60 2,93 0,00 х 16,54 413,72 0,00 0,00 0,11 17,36

Разом 4,80 0,03 149,28 0,60 14,22 0,00 х 52,30 1459,47 0,02 0,33 0,15 23,63

43,40 29,7 79,5 0,02385 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 21,9476506
Доплата за класність 

трактористів 29,86 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 22,48 0,15 4160 1E+05 209,156 18949 135169 Ес 

Відпустки 10,49 0,07 138683,36 Кее

Всього витрат на оплату праці 212,72 Esi Eyi Edi Енпр Епр 0,24

Вартість насіння 2700,00 5000 2028 811 675,845 3514,39 Еп 150000

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 -105683,36 33 000,00      

Вартість органічних добрив 71500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00
Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 90395,57

собівартість 1 т продукції 410888,95

Валовий дохід з 1 га 8800,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га -81595,57

Рівень рентабельності, % -90,27

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

ПКУ-0,8А 286,08

ПТС-4 1,93

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 134,15

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3 3,33

ПРТ-10 84,28

Проводять мульчування рядків перед настанням морозів, коли температура ґрунту на глибині залягання коренеплодів знизиться до 5-6°С, товщина мульчуючого шару 5-6 см

УСМК-5,4                           13,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

248,25

0,38

ОП-2000-2-01 20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

260,38

4. Збирання врожаю

440,69

1647,54

ОВС-25 14,53

Україна-50 3,44

ПТС-4

Продовження додатку Д.8 
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Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

Строк сівби р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, т/га Валовий збір, т. Спосіб вирощування - підпокривний (ярий ячмінь)

Основної продукції 4,15                                                                 4,15   

01-04.04.

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      
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1. Основний обробіток грунту
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Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

ОП-2000-2-01

24,82

Додаток Д.9 
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16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 4,17 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,11 0,11 4,17 91,74

27 Доочищення насіння ц 4,17 1,00 12,00 0,35 0,35 8,31 1,56 245,23

28 Сушіння насіння ц 4,16 1,00 25,00 0,17 0,17 3,98 0,37 58,71

29

Транспортування насіння на 

склад ц 4,15 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,16 0,16 4,02 0,02 0,08 2,08

ВСЬОГО за розділом 4 0,76 0,51 19,57 12,29 7,78 0,00 х 16,61 415,33 4,17 91,74 1,94 303,94

Разом 9,62 0,51 267,41 12,29 24,38 0,00 х 71,35 1779,10 4,19 92,07 1,98 310,21

43,40 29,7 79,5 6,65415 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 1,87840439
Доплата за класність 

трактористів 53,48 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,95 0,15 5703 60611 432,775 37996 104743 Ес 

Відпустки 19,58 0,07 136166,12 Кее

Всього витрат на оплату праці 197,36 Esi Eyi Edi Енпр Епр 6,40

Вартість насіння 2700,00 5000 5237 5237 20948,6 31423 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 4400,00 8000 735333,88 871 500,00   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 44391,48

собівартість 1 ц продукції 10696,74

Валовий дохід з 1 га 166000,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 121608,52

Рівень рентабельності, % 273,95

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

3,35

ОП-2000-2-01

24,82

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

91,74

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

850,65

2485,46

ОВС-25 253,54

Україна-50

ПТС-4
6,09

Продовження додатку Д.9 
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Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

Строк сівби р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, ц/га Валовий збір, ц. Спосіб вирощування - підпокривний (озимий ячмінь)

Основної продукції 2,94                                                                 2,94   

08-12.04.

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату
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1. Основний обробіток грунту
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Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

ОП-2000-2-01

24,82

Додаток Д.10 



   

 

 4
5
3 

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 2,96 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,08 0,08 2,96 65,12

27 Доочищення насіння ц 2,96 1,00 12,00 0,25 0,25 5,90 1,11 174,07

28 Сушіння насіння ц 2,95 1,00 25,00 0,12 0,12 2,82 0,27 41,64

29

Транспортування насіння на 

склад ц 2,94 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,11 0,11 2,85 0,02 0,06 1,47

ВСЬОГО за розділом 4 0,68 0,36 18,40 8,72 7,78 0,00 х 16,59 414,72 2,96 65,12 1,38 215,71

Разом 9,54 0,36 266,23 8,72 24,38 0,00 х 71,33 1778,50 2,98 65,45 1,42 221,98

43,40 29,7 79,5 4,73025 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 2,5918028
Доплата за класність 

трактористів 53,25 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,24 0,15 5692 60611 424,919 37680 104409 Ес 

Відпустки 19,25 0,07 135731,47 Кее

Всього витрат на оплату праці 194,35 Esi Eyi Edi Енпр Епр 4,55

Вартість насіння 2700,00 5000 5220 5220 20881,8 31322,6 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 4400,00 8000 481668,53 617 400,00   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 44270,00

собівартість 1 ц продукції 15057,82

Валовий дохід з 1 га 117600,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 73330,00

Рівень рентабельності, % 165,64

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

3,35

ОП-2000-2-01

24,82

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

65,12

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

730,45

2365,26

ОВС-25 179,97

Україна-50

ПТС-4
4,32

Продовження додатку Д.10 



   

 

 4
5
4 

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

Строк сівби р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, ц/га Валовий збір,ц. Спосіб вирощування - післяукісний (озимий ячмінь/зерно)

Основної продукції 2,98                                                                 2,98   

08-12.07.
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1. Основний обробіток грунту
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Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

ОП-2000-2-01

24,82

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

3,35

ОП-2000-2-01

24,82

Додаток Д.11 
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19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 3,00 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,08 0,08 3,00 66,00

27 Доочищення насіння ц 3,00 1,00 12,00 0,25 0,25 5,98 1,13 176,42

28 Сушіння насіння ц 2,99 1,00 25,00 0,12 0,12 2,86 0,27 42,20

29

Транспортування насіння на 

склад ц 2,98 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,11 0,11 2,89 0,02 0,06 1,49

ВСЬОГО за розділом 4 0,68 0,37 18,44 8,84 7,78 0,00 х 16,59 414,74 3,00 66,00 1,39 218,62

Разом 9,54 0,37 266,27 8,84 24,38 0,00 х 71,33 1778,52 3,02 66,33 1,43 224,90

43,40 29,7 79,5 4,79385 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 2,55896012
Доплата за класність 

трактористів 53,25 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,27 0,15 5693 60611 425,179 37691 104420 Ес 

Відпустки 19,26 0,07 135745,84 Кее

Всього витрат на оплату праці 194,45 Esi Eyi Edi Енпр Епр 4,61

Вартість насіння 2700,00 5000 5221 5221 20884 31326 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 4400,00 8000 490054,16 625 800,00   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 44274,02

собівартість 1 ц продукції 14857,05

Валовий дохід з 1 га 119200,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 74925,98

Рівень рентабельності, % 169,23

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

66,00

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

734,42

2369,24

ОВС-25 182,40

Україна-50

ПТС-4
4,38

Продовження додатку Д.11 
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Спосіб вирощування - підпокривний (озима пшениця)

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

Строк сівби р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, ц/га Валовий збір, ц.

Основної продукції 3,51                                                                 3,51   

01-04.04.

1,0
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1. Основний обробіток грунту
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Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

Додаток Д.12 
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14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Навантаження органічних т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 3,53 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,10 0,10 3,53 77,66

27 Доочищення насіння ц 3,53 1,00 12,00 0,29 0,29 7,04 1,32 207,59

28 Сушіння насіння ц 3,52 1,00 25,00 0,14 0,14 3,37 0,32 49,68

29

Транспортування насіння на 

склад ц 3,51 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,13 0,13 3,40 0,02 0,07 1,76

ВСЬОГО за розділом 4 0,72 0,43 18,95 10,40 7,78 0,00 х 16,60 415,01 3,53 77,66 1,64 257,27

Разом 9,58 0,43 266,79 10,40 24,38 0,00 х 71,34 1778,78 3,55 77,99 1,68 263,54

43,40 29,7 79,5 5,63655 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 2,19446251
Доплата за класність 

трактористів 53,36 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,58 0,15 5697 60611 428,62 37829 104566 Ес 

Відпустки 19,40 0,07 135936,22 Кее

Всього витрат на оплату праці 195,76 Esi Eyi Edi Енпр Епр 5,42

Вартість насіння 2700,00 5000 5228 5228 20913,3 31369,9 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 4400,00 8000 601163,78 737 100,00   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 44327,22

собівартість 1 ц продукції 12628,84

Валовий дохід з 1 га 140400,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 96072,78

Рівень рентабельності, % 216,74

100,83

Україна-50

ПТС-4
5,15

АПВ-3

3,46

20,55

90,40

2,03

73,30

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

657,83

ОП-2000-2-01

24,82

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

3,35

ОП-2000-2-01

24,82

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

УСМК-5,4                           

ПТС-4

УСМК-5,4                           

МВД-0,9

ОП-2000-2-01

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

ПКУ-0,8А

ОВС-25 214,63

787,07

2421,89

4. Збирання врожаю

173,78

262,81

77,66

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

Продовження додатку Д.12 



   

 

 4
5
8 

Схема розміщення рослин (см) - 45+30х3

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

ОП-2000-2-01

24,82

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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о 
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 Кількість 

працівників для 

виконання робіт 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, ц/га Валовий збір, ц. Спосіб вирощування - комбінований

Основної продукції 3,34                                                                 3,34   

Додаток Д.13 



   

 

 4
5
9 

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,34 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,01 0,01 0,34 7,39

27 Доочищення насіння ц 3,36 1,00 12,00 0,28 0,28 6,70 1,26 197,59

28 Сушіння насіння ц 3,35 1,00 25,00 0,13 0,13 3,21 0,30 47,28

29

Транспортування насіння на 

склад ц 3,34 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,13 0,13 3,23 0,02 0,07 1,67

ВСЬОГО за розділом 4 0,62 0,41 18,79 9,90 7,78 0,00 х 16,60 414,92 0,34 7,39 1,56 244,87

Разом 9,49 0,41 266,62 9,90 24,38 0,00 х 71,34 1778,70 0,35 7,72 1,60 251,15

43,40 29,7 79,5 0,55809 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 2,96380492
Доплата за класність 

трактористів 53,32 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,48 0,15 5691 60611 423,95 37460 104187 Ес 

Відпустки 19,36 0,07 135442,51 Кее

Всього витрат на оплату праці 390,68 Esi Eyi Edi Енпр Епр 5,18

Вартість насіння 2700,00 5000 5209 5209 20837,3 31256 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 8800,00 8000 565957,49 701 400,00   

Вартість органічних добрив 33000,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 65143,63

собівартість 1 ц продукції 19504,08

Валовий дохід з 1 га 200400,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 135256,37

Рівень рентабельності, % 207,63

703,66

2338,47

ОВС-25 204,29

Україна-50

ПТС-4
4,90

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

7,39

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

3,35

ОП-2000-2-01

24,82

Продовження додатку Д.13 



   

 

 4
6
0 

Схема розміщення рослин (см) - 35х35

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

ОП-2000-2-01

24,82

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, ц/га Валовий збір, ц. Спосіб вирощування - звичайний

Основної продукції 3,23                                                                 3,23   

Додаток Д.14 



   

 

 4
6
1 

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,33 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,01 0,01 0,33 7,15

27 Доочищення насіння ц 3,25 1,00 12,00 0,27 0,27 6,48 1,22 191,12

28 Сушіння насіння ц 3,24 1,00 25,00 0,13 0,13 3,10 0,29 45,73

29

Транспортування насіння на 

склад ц 3,23 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,12 0,12 3,13 0,02 0,06 1,62

ВСЬОГО за розділом 4 0,62 0,40 18,68 9,58 7,78 0,00 х 16,59 414,87 0,33 7,15 1,51 236,85

Разом 9,48 0,40 266,51 9,58 24,38 0,00 х 71,34 1778,64 0,34 7,48 1,55 243,13

43,40 29,7 79,5 0,5406 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 3,05915181
Доплата за класність 

трактористів 53,30 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,41 0,15 5690 60611 423,352 37442 104167 Ес 

Відпустки 19,33 0,07 135417,16 Кее

Всього витрат на оплату праці 390,14 Esi Eyi Edi Енпр Епр 5,01

Вартість насіння 2700,00 5000 5208 5208 20833,4 31250,1 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 8800,00 8000 542882,84 678 300,00   

Вартість органічних добрив 33000,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 65134,76

собівартість 1 ц продукції 20165,56

Валовий дохід з 1 га 193800,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 128665,24

Рівень рентабельності, % 197,54

694,91

2329,72

ОВС-25 197,60

Україна-50

ПТС-4
4,74

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

7,15

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

3,35

ОП-2000-2-01

24,82

Продовження додатку Д.14 



   

 

 4
6
2 

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

ОП-2000-2-01

24,82

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 

 Підвищена та 

заохочувальна 

оплата, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

Виробництво продукції Урожайність,ц/га Валовий збір, ц. Спосіб вирощування - комбінований

Основної продукції 3,50                                                                 3,50   Схема розміщення рослин (см) - 45х22,5

Додаток Д.15 



   

 

 4
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16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,35 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,01 0,01 0,35 7,74

27 Доочищення насіння ц 3,52 1,00 12,00 0,29 0,29 7,02 1,32 207,00

28 Сушіння насіння ц 3,51 1,00 25,00 0,14 0,14 3,36 0,32 49,54

29

Транспортування насіння на 

склад ц 3,50 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,13 0,13 3,39 0,02 0,07 1,75

ВСЬОГО за розділом 4 0,63 0,43 18,95 10,37 7,78 0,00 х 16,60 415,00 0,35 7,74 1,64 256,54

Разом 9,49 0,43 266,78 10,37 24,38 0,00 х 71,34 1778,78 0,37 8,07 1,68 262,81

43,40 29,7 79,5 0,58353 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 2,8358172
Доплата за класність 

трактористів 53,36 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,57 0,15 5692 60611 424,818 37487 104215 Ес 

Відпустки 19,40 0,07 135479,38 Кее

Всього витрат на оплату праці 391,48 Esi Eyi Edi Енпр Епр 5,43

Вартість насіння 2700,00 5000 5211 5211 20843 31264,5 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 8800,00 8000 599520,62 735 000,00   

Вартість органічних добрив 33000,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 65156,52

собівартість 1 ц продукції 18616,15

Валовий дохід з 1 га 210000,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 144843,48

Рівень рентабельності, % 222,30

716,38

2351,20

ОВС-25 214,02

Україна-50

ПТС-4
5,14

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

7,74

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3
3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3
3,35

ОП-2000-2-01

24,82

Продовження додатку Д.15 



   

 

 4
6
4 

Схема розміщення рослин (см) - 45х45 (К)

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

ОП-2000-2-01

24,82

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3
3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 

 Підвищена та 

заохочувальна 

оплата, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, ц/га Валовий збір,ц. Спосіб вирощування - звичайний

Основної продукції 2,85                                                                 2,85   

Додаток Д.16 



   

 

 4
6
5 

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,29 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,01 0,01 0,29 6,31

27 Доочищення насіння ц 2,87 1,00 12,00 0,24 0,24 5,72 1,08 168,78

28 Сушіння насіння ц 2,86 1,00 25,00 0,11 0,11 2,74 0,26 40,37

29

Транспортування насіння на 

склад ц 2,85 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,11 0,11 2,76 0,02 0,06 1,43

ВСЬОГО за розділом 4 0,60 0,35 18,32 8,46 7,78 0,00 х 16,59 414,68 0,29 6,31 1,33 209,14

Разом 9,47 0,35 266,15 8,46 24,38 0,00 х 71,33 1778,45 0,30 6,64 1,37 215,42

43,40 29,7 79,5 0,48018 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 3,44516224
Доплата за класність 

трактористів 53,23 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,19 0,15 5688 60611 421,288 37380 104100 Ес 

Відпустки 19,22 0,07 135329,59 Кее

Всього витрат на оплату праці 388,25 Esi Eyi Edi Енпр Епр 4,42

Вартість насіння 2700,00 5000 5205 5205 20819,9 31229,9 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 8800,00 8000 463170,41 598 500,00   

Вартість органічних добрив 33000,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 65104,14

собівартість 1 ц продукції 22843,56

Валовий дохід з 1 га 171000,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 105895,86

Рівень рентабельності, % 162,66

664,68

2299,50

ОВС-25 174,50

Україна-50

ПТС-4
4,19

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

6,31

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3
3,35

ОП-2000-2-01

24,82

Продовження додатку Д.16 



   

 

 4
6
6 

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 156,82

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 1,14 1,14 25,83 0,10 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,60 0,63 0,63 18,28 3,30 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 3,22 0,00 87,56 0,00 3,47 0,00 х 23,71 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00 0,00 0,01 0,04 6,27

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00 0,00 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,14 0,00 32,96 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 6,27

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 4,80 0,21 0,21 7,08 0,80 0,80 20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

ОП-2000-2-01

24,82

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А
27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

3,35

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

293,16

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
6,28

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

683,83

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

Виробництво продукції Урожайність, ц/га Валовий збір, ц. Спосіб вирощування - звичайний

Основної продукції 2,60                                                                 2,60   Схема розміщення рослин (см) - 60х60

Додаток Д.17 



   

 

 4
6
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16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,27 0,41 0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 4,30 0,52 0,10 0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 60,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,56 0,28 0,02 0,01 1,20

21

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 3,05 3,05 76,25

22

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 28,10 0,01 0,01 0,26 0,13 0,41 0,12 3,08

23

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ

1,00 7,90 0,13 0,13 0,37 0,18 0,10 0,80 20,00

ВСЬОГО за розділом 3 4,51 0,00 127,31 0,00 6,34 0,00 х 20,93 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

25 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500
1,00 3,50 0,29 0,29 9,71 4,85 9,93 9,93 248,25

26

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,26 КАМАЗ-5510
1,00 36,80 0,01 0,01 0,26 5,76

27 Доочищення насіння ц 2,62 1,00 12,00 0,22 0,22 5,22 0,98 154,08

28 Сушіння насіння ц 2,61 1,00 25,00 0,10 0,10 2,50 0,23 36,84

29

Транспортування насіння на 

склад ц 2,60 ЮМЗ-6АКЛ
1,00 26,30 0,10 0,10 2,52 0,02 0,05 1,30

ВСЬОГО за розділом 4 0,59 0,32 18,07 7,72 7,78 0,00 х 16,58 414,55 0,26 5,76 1,22 190,91

Разом 9,45 0,32 265,90 7,72 24,38 0,00 х 71,32 1778,33 0,28 6,09 1,26 197,19

43,40 29,7 79,5 0,44043 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 3,76065154
Доплата за класність 

трактористів 53,18 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 41,04 0,15 5686 60611 419,93 37339 104055 Ес 

Відпустки 19,15 0,07 135271,98 Кее

Всього витрат на оплату праці 387,00 Esi Eyi Edi Енпр Епр 4,04

Вартість насіння 2700,00 5000 5203 5203 20811,1 31216,6 Еп 210000

Вартість мінеральних добрив 8800,00 8000 410728,02 546 000,00   

Вартість органічних добрив 33000,00

Вартість засобів захисту 3550,00 3550

Амортизація 3562,00

Витрати на ремонт 1329,00

Інші прямі витрати 600,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 5800,00

Страхові платежі 2700,00

Зальновиробничі витрати 650,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 65083,99

собівартість 1 ц продукції 25032,30

Валовий дохід з 1 га 156000,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 90916,01

Рівень рентабельності, % 139,69

644,80

2279,61

ОВС-25 159,30

Україна-50

ПТС-4
3,82

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

262,81

5,76

ОП-2000-2-01

20,55

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

657,83

4. Збирання врожаю

ПТС-4 2,03

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 90,40

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

3,46

УСМК-5,4                           73,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

3,35

ОП-2000-2-01

24,82

Продовження додатку Д.17 



   

 

 4
6
8 

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 0,08

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 0,08

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
7,90

0,13 0,13
4,30

0,52
0,10

0,80 20,00ОП-2000-2-01

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

300,55

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
0,09

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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заохочувальна 

оплата, грн. 

Т
ра

кт
ор

ис
ті

в 
- 

м
аш

ин
іс

ті
в

пр
ич

іп
щ

ик
и 

і 

пр
ац

ів
ни

ки
 к

ін
но

-

ру
чн

их
 р

об
іт

Т
ра

кт
ор

ис
ті

в 
- 

м
аш

ин
іс

ті
в

пр
ич

іп
щ

ик
и 

і 

пр
ац

ів
ни

ки
 к

ін
но

-

ру
чн

их
 р

об
іт

ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

Виробництво продукції Урожайність,ц/га Валовий збір,ц. строк сівби - 10-13.07

Основної продукції 3,20                                                                 3,20   

Додаток Д.18 
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16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
28,10

0,01 0,01
0,27 0,41

0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30 0,52 0,10
0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 0,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,48 0,24 0,02 0,01 1,20

22

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 1,00 1,00 120,00

23

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,26 0,41
0,12

0,00

24

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

0,37
0,18

0,10
0,80 0,00

ВСЬОГО за розділом 3 1,60 0,00 53,20 0,00 1,03 0,00 х 8,25 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

26 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500 1,00 3,50 0,29 0,00 0,00 9,93 9,93 248,25

27

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,32 КАМАЗ-5510 1,00 1,00 36,80 0,01 0,01 0,01 0,26 0,18 0,03 0,02 0,60 0,19 4,83

28 Доочищення насіння ц 3,22 1,00 28,20 0,11 0,11 3,22 70,84

29 Сушіння насіння ц 3,21 250,00 0,01

30

Транспортування насіння на 

склад ц 3,20 ЮМЗ-6АКЛ

ВСЬОГО за розділом 4 0,32 0,01 6,11 0,18 2,96 0,02 х 16,72 418,08 3,22 70,84 0,00 0,00

Разом 4,91 0,01 149,30 0,18 14,25 0,02 х 52,48 1463,83 3,24 71,17 0,04 0,08

43,40 29,7 79,5 5,14365 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 1,53807931
Доплата за класність 

трактористів 29,86 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 22,42 0,15 4178 60611 213,489 19398 84400,1 Ес 

Відпустки 10,46 0,07 86594,48 Кее

Всього витрат на оплату праці 212,23 Esi Eyi Edi Енпр Епр 5,54

Вартість насіння 2700,00 5000 1266 506,4 422 2194,4 Еп 150000

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 393405,52 480 000,00   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 35446,78

собівартість 1 т продукції 11077,12

Валовий дохід з 1 га 128000,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 92553,22

Рівень рентабельності, % 261,10

498,18

1698,84

ОВС-25 70,84

Україна-50

ПТС-4

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

248,25

5,32

ОП-2000-2-01

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

260,38

4. Збирання врожаю

ПТС-4 1,93

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 134,15

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

УСМК-5,4                           13,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

ОП-2000-2-01

Продовження додатку Д.18 



   

 

 4
7
0 

Культура

т3 18,87 20,57 22,64 25,47 29,25 33,97

р 13,29 14,49 15,95 17,94 20,6 23,92

Площа, га 0,12 0,12 25,00 22,00 2,00

1 2 3 4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Лущення стерні га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,50 0,57 0,57 14,55 1,70 3,40 85,00

2

Навантаження мінеральних 

добрив т 0,60 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,52 0,06 0,02 0,01 0,30

3

Транспортування і внесення 

мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 7,10 0,14 0,14 4,12 0,49 1,00 1,00 25,00

4 Навантаження гною т 30,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,3 1,14 1,14 25,83 0,1 3,00 75,00

5

Транспортування і внесення 

гною
га 1,00

ЮМЗ-6АКЛ 1,00 1,6 0,63 0,63 18,28 3,3 3,30 82,50

6 Оранка га 1,00 ХТЗ-181 1,00 1,40 0,71 0,71 24,26 2,91 13,00 13,00 325,00

ВСЬОГО за розділом 1 1,45 0,00 43,45 0,00 3,47 0,00 х 17,41 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Культивація га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,40 0,23 0,23 6,65 2,20 2,20 55,00

6

Ранньовесняний обробіток 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,10 0,48 0,48 13,93 2,20 2,20 55,00

7

Розпушування і вирівнювання 

грунту га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 9,70 0,10 0,10 2,63 2,20 2,20 55,00

8

Передпосівна культивція на 

глибину 3 см га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,00 0,33 0,33 9,75 1,60 1,60 40,00

9 Приготування насіння для сівби
т 0,003

1,00 13,40 0,00022 0,0002 0,007 0,04 0,08

10

Транспортувння насіння та 

завантаження сівалок т/км 0,015 ГАЗ-3307 1,00 36,70 0,00041 0,0004 0,02 0,33

11 Сівба га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,50 0,40 0,40 13,59 6,79 1,90 1,90 41,80

ВСЬОГО за розділом 2 1,54 0,00 46,55 0,00 6,79 0,00 х 10,10 246,80 0,02 0,33 0,04 0,08

12 Досходове боронування га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 4,80 0,21 0,21 6,09 0,80 0,80 20,00

13 Боронування сходів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
4,80

0,21 0,21
7,08 0,80

0,80
20,00

14

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,27 0,41
0,12

3,08

15

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
7,90

0,13 0,13
4,30

0,52
0,10

0,80 20,00ОП-2000-2-01

Глибина обробітку ґрунту 2 – 3 см

С-11У+ЗБП-

0,6А 27,08

Глибина обробітку ґрунту 4 – 5 см

АПВ-3

Глибина заробки насіння - 1,0-2,0 см

300,55

3. Догляд за посівами

С-11У+ЗБП-

0,6А 26,09

АИР-200L ПК-20
0,09

Протруювання насіння - Апрон XL, 35%  з.п. - 4 кг./1т.; Тачигарен, 70% з.п. - 4 кг./1т.

ЗС-30 0,33

ССТ-12В з 

пристроєм для 

висіву люцерни 62,18

С-11У+БЗСС-1 68,93

С-11У+ЗПБ-

06+ШБ-2,5А 57,63

УСМК-5,4                           

АРВ-8,1-01 49,75

Глибина оранки  - 28-30 см

639,72

2. Передпосівний обробіток  та сівба

КПС-4 61,65

Норма внесення д.р. N60Р30К120  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

ПКУ-0,8А 100,83

МТО-6 100,78

ПЯ-3-35                       

ПНЯ-4-42 352,18

МВУ-0,5 29,61
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1. Основний обробіток грунту
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 Оплата по тарифу на весь 

обсяг робіт, грн. 
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ЛДГ-5А 99,55

ПЕ-Ф-1А 0,88

Технологічна карта вирощування насіння цикорію безвисадковим способом

1,0

№ 

п/п
Вид робіт

Обсяг робіт Склад агрегату

Цикорій Побічної продукції -                      

 Витрати диз. палива  Автотранспорт  Електроенергія 
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виконання робіт 
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 Затрати праці на 

весь обсяг робіт, 

люд.-год 

-                                             

Виробництво продукції Урожайність,ц/га Валовий збір,ц. строк сівби - 15-18.08

Основної продукції 2,66                                                                 2,66   

Додаток Д.19 



   

 

 4
7
1 

16

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00
28,10

0,01 0,01
0,27 0,41

0,12 3,08

17

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

інсектицидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

4,30 0,52 0,10
0,80 20,00

18 Міжрядний обробіток грунту га 2,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,91 0,91 30,88 2,40 4,80 120,00

19 Рихлення міжрядь га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 2,20 0,45 0,45 13,30 2,40 2,40 0,00

20

Навантаження і доставка 

мінеральних добрив т 0,50 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 26,30 0,02 0,02 0,48 0,24 0,02 0,01 1,20

22

Розпушення грунту в 

міжряддях з одночасним 

внесенням мінеральних добрив га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00 3,10 0,32 0,32 9,44 4,72 1,00 1,00 120,00

23

Підвезення води для 

приготування робочого розчину т 0,30 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

28,10
0,01 0,01

0,26 0,41
0,12

0,00

24

Приготування розчину, 

доставка та внесення 

гербіцидів га 1,00 ЮМЗ-6АКЛ 1,00

7,90
0,13 0,13

0,37
0,18

0,10
0,80 0,00

ВСЬОГО за розділом 3 1,60 0,00 53,20 0,00 1,03 0,00 х 8,25 206,15 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Скошування насіння у валки га 1,00 КПС-5Г 1,00 5,00 0,20 0,20 5,85 2,93 6,60 6,60 165,00

26 Підбирання і обмолот валків га 1,00

John Deere-

9500 1,00 3,50 0,29 0,00 0,00 9,93 9,93 248,25

27

Транспортування насіння від 

комбайна т/км 0,27 КАМАЗ-5510 1,00 1,00 36,80 0,01 0,01 0,01 0,21 0,15 0,03 0,02 0,60 0,16 4,02

28 Доочищення насіння ц 2,68 1,00 28,20 0,10 0,10 2,68 58,96

29 Сушіння насіння ц 2,67 250,00 0,01

30

Транспортування насіння на 

склад ц 2,66 ЮМЗ-6АКЛ

ВСЬОГО за розділом 4 0,30 0,01 6,06 0,15 2,95 0,02 х 16,69 417,27 2,68 58,96 0,00 0,00

Разом 4,89 0,01 149,26 0,15 14,24 0,02 х 52,45 1463,02 2,70 59,29 0,04 0,08

43,40 29,7 79,5 4,28505 12,00

Затрати прраці на виробництво 

1 ц продукції, люд.-год. 1,84201883
Доплата за класність 

трактористів 29,85 0,2 Edі Emі Ezі Еuі Епр

Доплата за стаж 22,41 0,15 4174 60611 212,55 19316 84314,3 Ес 

Відпустки 10,46 0,07 86506,43 Кее

Всього витрат на оплату праці 212,13 Esi Eyi Edi Енпр Епр 4,61

Вартість насіння 2700,00 5000 1265 505,9 421,571 2192,17 Еп 150000

Вартість мінеральних добрив 4800,00 8000 312493,57 399 000,00   

Вартість органічних добрив 16500,00

Вартість засобів захисту 2150,00 2150

Амортизація 1759,20

Витрати на ремонт 1048,00

Інші прямі витрати 178,00

Плата за оренду земельних 

ділянок 2900,00

Страхові платежі 1350,00

Зальновиробничі витрати 300,00

Виробничі витрати всього 

(виробнича собівартість) 35433,99

собівартість 1 т продукції 13321,05

Валовий дохід з 1 га 106400,00

Умовно-чистий прибуток з 1 га 70966,01

Рівень рентабельності, % 200,28

485,41

1686,06

ОВС-25 58,96

Україна-50

ПТС-4

173,78

Скошування безвисадкових  насінників у рекомендовані агротехнічні строки (побуріння кошиків 50 - 60%)

248,25

4,43

ОП-2000-2-01

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

260,38

4. Збирання врожаю

ПТС-4 1,93

УСМК-5,4                           

МВД-0,9 134,15

Глибина  обробітку грунту 3-4 см. Норма внесення д.р. N40Р50К40  (аміачна селітра, суперфосфат,  сульфат калію)

АПВ-3

УСМК-5,4                           13,30

Після проведення рихлення міжрядь, проводять таксацію (сортову і агротехнічну оцінку) посіву маточників цикорію

Розчин інсектициду: БІ-58 новий, 40% к.е - 0,5-1 л/га; Золон, 35% к.е. - 1-2 л/га

КРН-5,4       

УСМК-5,4А 150,88

Глибина обробітку ґрунту 5 – 6 см

Розчин гербіциду: Бетанал Прогрес ОФ - 0,75 л/га + Центуріон - 0,6 л/га  + Вода - 300 л 

АПВ-3

ОП-2000-2-01

 

Продовження додатку Д.19 
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483 
 

 

 



484 
 

 

Додаток Е.7

 



485 
 

 

 



486 
 

 

Додаток Е.8

 



487 
 

 

 



488 
 

 

Додаток Е.9
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Додаток Ж.1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Ткач О.В. Вплив стану ґрунту на польову схожість насіння цикорію 

кореневого. Зб. наук. праць Вінницького НАУ. Серія. Сільськогосподарські 

науки. Вінниця, 2012. Вип. № 68.  С. 23-27. 

2. Ткач О.В., Курило В.Л. Особливості вирощування цикорію кореневого з 

комбінованою шириною міжрядь. Зб. наук. праць Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2012. Вип. 14. С. 295 -299.  

3. Ткач О.В. Цикорій і особливості його вирощування. Зб. наук. праць 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2012. Вип. 15. 

С. 343-348. 

4. Ткач О.В. Система обробітку ґрунту під цикорій коренеплідний. Зб. наук. 

праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 2013 

Вип. 17. С. 319-323. 

5. Ткач О.В. Цінність вирощування культури цикорію. Зб. наук. праць 

ПДАТУ. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2013. Вип. 21, Ч. 2. С. 73-77. 

6. Ткач О.В. Збирання і зберігання цикорію. Вісник степу. Науковий збірник. 

Кіровоград, 2013. Вип. 10. С.169-171. 

7. Ткач О.В. Ботанічні та біологічні особливості цикорію коренеплідного Зб. 

наук. праць «Луб’яні та технічні культури». Суми: «Еллада», 2014. Вип. 3(8). 

С.77-81. 

8. Ткач О.В. Вплив площі живлення на врожайність цикорію кореневого. Зб. 

наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 

2015. Вип. 23. С. 65-70. 

9. Ткач О.В. Агротехнические приемы возделывания сахарной свеклы 

применимые для цикория корнеплодного. Таврійський науковий вісник. 

Науковий журнал. Херсон, 2018. Вип. 100. Т. 2. С. 85-91. 

10.  Бахмат М.І., Ткач О.В. Обґрунтування площі живлення рослин для 

технології вирощування цикорію коренеплідного. Таврійський науковий 
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вісник. Науковий журнал. Херсон, 2018. Вип. 104. С. 16-20.  

11. Бахмат М.І., Ткач О.В., Моргун А.В. Використання цикорію 

коренеплідного як біоенергетичної культури для виробництва біоетанолу. 

Таврійський науковий вісник. Херсон, 2019. Вип. 110, Т. 2. С. 14-18. 

12. Ткач О.В. Особливості формування маси коренеплодів цикорію залежно 

від мінерального живлення. Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків. Київ, 2019. Вип. 27. С. 55-67. 

13. Ткач О.В. Біологічні особливості насіння цикорію коренеплідного Зб. 

наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ, 

Київ, 2020. Вип. 28. С. 140-146. 

Публікації у виданнях інших держав та наукових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

14. Курило В.Л., Зуєв М.М., Ткач О.В. Способы повышения качества 

передпосевной обработки почвы под цикорий. Сахарная свекла. 2005. № 4. 

С. 23-25. 

15. Ткач О.В. Алгоритм вибору раціональної схеми розміщення рослин 

цикорію коренеплідного при комбінованій ширині міжрядь. Зб. наук. праць 

ПДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 23. С. 110-117. 

16. Бахмат М.І., Ткач О.В. Вплив строку сівби і глибини загортання насіння 

на польову схожість та врожайність цикорію коренеплідного. Вісник 

Уманського НУС. Науковий журнал. Умань, 2019. Вип. 2. С. 39-42. 

17. Ткач О.В. Енергозберігаючий спосіб вирощування цикорію 

коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь. Подільський вісник: 

сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець-Подільський, 2019. 
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