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Наведено результати досліджень по вивченню динаміки формування 
площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та 
строку сівби в умовах Лісостепу Правобережного України. Виявлено 
залежність росту і розвитку рослин буряка столового від сортових 
особливостей та строків сівби, а також від погодних умов, що складалися в 
досліджуванні строки. Застосування ранніх строків сівби буряка столового 
сприяло формуванню більших біометричних параметрів рослин. За строку 
сівби ІІІ декада квітня було отримано найвищу врожайність плодів буряка 
столового з найвищими біометричними параметрами коренеплодів, за рахунок 
забезпеченості ґрунту достатньою кількістю вологи. Найбільшу площу 
листків мали рослини висіяні за строку сівби ІІІ декада квітня: у сорту Бордо 
Харківський – 1,2 – 4,0 тис м2/га, у сорту Опольський – 1,0 – 2,3 тис м2/га. 
Найбільшу урожайність отримано за строку сівби ІІІ декада квітня: 63,1 т/га 
– у сорту Бордо Харківський, 55,9 т/га – у сорту Опольський, за рахунок
формування найбільшої маси коренеплоду : у сорту Бордо Харківський – 284 г, 
у сорту Опольський – 252 г. 

Ключові слова: буряк столовий, сорт, строк сівби, біометричні 
показники, врожайність, продукція, маса. 

Табл. 4. Літ. 15. 

Постановка проблеми.  Буряк столовий (Beta vulgaris) – дворічна овочева 
коренеплідна рослина родини Лободових (Chenopodiaceae). Він є незамінною 
коренеплідною рослиною борщової групи, що широко використовується та є 
цінним для дитячого, дієтичного та профілактичного харчування. Завдяки 
високій лежкості коренеплоди буряка столового добре зберігаються у зимовий 
період і тому їх використовують у свіжому вигляді майже цілий рік [12]. Для  
одержання урожаю з високою якістю та хорошими смаковими властивостями  
слід обирати сорти відповідно до кліматичних, ґрунтових умов та структури 
ґрунту, а також дотримуватися технології вирощування, за якої рослини були б 
забезпечені усіма важливими чинниками для свого росту та розвитку [10]. Для 
забезпечення отримання високого урожаю буряка столового, важливим є підбір 
оптимальних  строків  сівби.  Строк сівби має вплив не лише  на  урожайність  
буряка столового, а й на її якість, що зумовлює лежкість коренеплодів буряка та 
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їх використання [11]. Тому, є потреба у вивченні оптимальних строків сівби 
насіння буряка столового в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Буряк містить 18–20 % сухих 
речовин, у т. ч. 8–12 % цукрів, 1,3–1,4 % білків, 0,7-0,9 % клітковини і за 
поживністю перевищує більшість овочевих рослин.  Коренеплоди і листки 
буряка столового містять вітаміни С, В1, В2, РР, пектин, органічні кислоти, 
фосфор, кальцій, калій, магній, залізо та інші. Буряк столовий має велике 
лікувальне значення, так як він містить холін, бетаїн, бетанін, які понижують 
кров'яний тиск, поліпшують жировий обмін, попереджають атеросклероз, 
уповільнюють ріст злоякісних пухлин [1, 9, 13]. 

У буряка столового міститься пектин – до 3,8 % від сухої речовини. 
Хімічний склад його може бути різним; він залежить від технології 
вирощування, вегетаційного періоду, сорту, гібриду. Хімічний склад 
коренеплодів змінюється під час зберігання і при тривалому зберіганні 
зменшується кількість цукрів [3]. Строк сiвби – один iз основних елементів 
технології вирощування буряка столового, і навіть без мінiмальних затрат, 
сприяє підвищенню урожайності коренеплодів. Поява дружніх сходів 
забезпечує отримання високої продуктивності буряка столового. Багато учених 
відмічають, що сівба у пізні строки призводить до зниження польової схожості 
рослин у зв’язку з тим, що зменшується вологість ґрунту на глибині загортання 
насiння і в результаті призводить до зниження врожаю [2]. Строки сівби буряка 
столового залежать від біологічних особливостей рослин: проростання насіння 
за невисоких температур ґрунту та стійкості молодих рослин до весняних 
заморозкiв. Основним показником для початку сівби буряка столового є 
фізична стиглість ґрунту, що забезпечує максимальну польову схожість 
насіння. За даними інших учених встановлено, що запізнення із сівбою насіння 
на 5–8 діб призводить до недобору урожаю більше як на 5,0 т/га буряка і 
погіршення його якості. Також доведено, що строки сівби є ефективним 
методом впливу на фенотип рослин, у  тому числі – на ріст, розвиток, 
формування врожаю і якісні показники продукції [1, 3, 14]. 

Столові буряки характеризуються високою жаростійкістю і 
посухостійкістю, але для одержання високого врожаю необхідне достатнє 
забезпечення рослин вологою. Сходи буряка столового за оптимальних умов 
з’являються впродовж 5–8 діб. Вегетаційний період найбільш скоростиглих 
сортів буряка столового 75–80 днів, пізньостиглих – 150–200 днів [5, 6]. 

Наразі єдиної думки, щодо оптимальних строків сівби насіння буряка 
столового не має. Так, одні вчені вважають, що кращими строками сівби є ранні 
строки. Інші науковці рекомендують проводити сівбу в більш пізні строки, 
оскільки ранні строки спричинюють переростання коренеплодів і погіршення 
їхньої лежкості [9, 10]. 

Мета досліджень. Вивчення динаміки формування площі листків рослин 
буряка столового залежно від сортових особливостей та строку сівби в умовах 
Правобережного Лісостепу України. 
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Методика досліджень. Дослідження по вивченню динаміки формування 

площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та 
строку сівби проводили в 2016-2018 роках в умовах дослідного поля 
Вінницького НАУ. Ґрунт на якому закладали досліди – сірий лісовий, 
середньосуглинковий, характеризується за такими показниками : вміст гумусу 
середній і становить 2,4 %, забезпеченість Р2О5 – 21,2 мг /100 г ґрунту, а К2О низька 
– 9,2 мг /100 г ґрунту. Кислотність ґрунту наближена до нейтральної. Дослід 
налічував 6 варіантів. Площа облікової ділянки 20 м2, повторність досліду – 
чотириразова. Дослідження проводили з сортами: Бордо Харківський, 
Опольський. Варіантами досліду були строки сівби: ІІІ декада квітня, І декада 
травня, ІІ декада травня. За контроль було обрано строк сівби ІІІ декада квітня.  

Агротехніка вирощування буряка столового загальноприйнята для зони 
Лісостепу Правобережного і відповідала ДСТУ 6014:2008 «Морква столова і 
буряк столовий. Технологія вирощування» [8]. Фенологічні спостереження за 
розвитком рослин та біометричні вимірювання проводили за методикою 
дослідної справи Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка [4]. Дисперсійний аналіз 
отриманих результатів досліджень проводили за Б. О. Доспеховим [7]. 

Виклад основного матеріалу досліджень. На всіх етапах росту та 
розвитку рослини буряка столового по-різному формують наростання 
продуктивної маси, в залежності від сортових особливостей культури та строку 
сівби насіння, тому біометричні вимірювання проводили у фазу інтенсивного 
формування коренеплоду (табл. 1.). Порівнюючи досліджуваний сортимент, 
можна сказати, що більшу висоту сформували рослини сорту Бордо Харківський, 
тоді як у сорту Опольський цей показник був дещо меншим. Порівнюючи строки 
сівби, висів буряка столового у ІІІ декаді квітня сприяв формуванню найбільшої 
висоти рослин : у сорту Бордо Харківський – 36,7 см, у сорту Опольський – 28,3 
см. Дещо меншими показниками характеризувались рослини буряка столового за 
строку сівби І декада травня: у сорту Бордо Харківський – 35,8 см, у сорту 
Опольський – 27,6 см, що на 0,9 та 0,7 см менше порівняно з першим строком 
сівби (контроль). Найменшу висоту мали рослини висіяні за строку сівби ІІ 
декада травня: у сорту Бордо Харківський – 34,3 см, у сорту Опольський – 
26,5 см, що менше контролю на 2,4 та 1,8 см відповідно.  

Кількість листків у всіх досліджуваних варіантів коливалась у межах 13,3 – 
12,6 шт./рослину. Проте, найбільшу кількість листків сформували рослини за 
строку сівби І декада травня : 13,3 шт./рослину – сорт Бордо Харківський, 13,1 
шт./рослину – Опольський. Більш пізні строки сівби буряка столового 
здійснювали вплив на формування листків. З кожним послідуючим строком їх 
кількість зменшувалась. Так, найменше листків було відмічено за строку сівби ІІ 
декада  травня,  що  в  залежності від вирощуваного сорту становила 12,6 шт.  на 
рослину – сорт Опольський, 12,7 шт./рослину – Бордо Харківський, що менше 
за контрольний варіант (строк сівби ІІІ декада квітня) на 0,4 та 0,5 шт./рослину 
відповідно. 
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Таблиця 1 

Біометричні показники рослин буряка столового у фазу інтенсивного 
формування коренеплоду залежно від сортових особливостей та строку 

сівби, (середнє за 2016–2018 рр.) 
Варіант Висота 

рослин,  
см 

Кількість 
листків, 

шт./рослину 

Маса 
коренеплоду, 

 г 

Маса 
надземної 
частини, г 

Відношення маси 
коренеплоду 

до рослини, % 
сорт 

(фактор А) 
строк сівби  
(фактор Б) 

Бордо 
Харківський 

ІІІ дек. 04 
(контроль) 36,7 13,3 72,4 92,4 43,9 

І дек. 05 35,8 12,9 69,5 89,6 43,7 

ІІ дек. 05 34,3 12,7 67,9 87,5 43,7 

Опольський 

ІІІ дек. 04 
(контроль) 28,3 13,1 43,5 33,7 56,3 

І дек. 05 27,6 12,8 41,8 32,5 56,3 

ІІ дек. 05 26,5 12,6 40,6 31,7 56,2 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 

 
Погодні умови та досліджувані фактори здійснювали вплив на формування 

коренеплодів буряка столового. За даними таблиці 1. найбільшу масу 
коренеплоду мали рослини висіяні за строку сівби ІІІ декада квітня: у сорту 
Бордо Харківський – 72,4 г, у сорту Опольський – 43,5 г. Потрібно відмітити, що 
маса коренеплодів усіх строків сівби цього сорту була істотно більшою 
порівняно з сортом Опольський. За більш пізніх строків сівби маса коренеплоду 
дещо зменшувалась. Так, найменшим даний показник був за строку сівби ІІ 
декада травня : у сорту Бордо Харківський – 67,9 г, у сорту Опольський – 40,6 г, 
що менше контролю на 4,9 та 2,9 г відповідно. Таку ж закономірність 
спостерігали і при обліку маси надземної частини буряка столового. У сорту 
Бордо Харківський вона коливалась залежно від строків сівби від 92,4 г до 87,5 г, 
у сорту Опольський  від 33,7 г до 31,7 г, тобто рослини буряка столового сорту 
Бордо Харківський сформували істотно більшу масу надземної частини 
порівняно з сортом Опольський. За відношенням маси коренеплоду до загальної 
маси рослини, можна сказати, що більшою вона була у сорту Опольський, 
залежно від строку сівби і становила – 56,3-56,2 %. У сорту Бордо Харківський 
цей показник був дещо меншим – 43,9-43,7 %. Із  даних таблиці видно, що на 
відношення маси коренеплоду до рослини більший вплив мав фактор сорт, дещо 
менше на цей показник впливав фактор строк сівби.  

Під час проведення досліджень визначали площу листкової поверхні 
буряка столового залежно від досліджуваних варіантів (табл. 2).  

З таблиці 2 видно, що цей показник залежав від досліджуваних сортів та 
строків сівби насіння і змінювався по фазах розвитку буряка столового. 
Найбільшу площу листків мали рослини висіяні за строку сівби ІІІ декада 
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Таблиця 2 
Площа листкової поверхні рослин буряка столового залежно від сортових 

особливостей та строку сівби, (середнє за 2016–2018 рр.) 
Варіант Площа листків, тис м2/га 

сорт 
(фактор А) 

строк сівби  
(фактор Б) 

фаза линьки 
коренеплоду 

фаза інтенсивного 
формування 
коренеплоду 

фаза технічної 
стиглості 

Бордо 
Харківський 

ІІІ дек. 04 (контроль) 1,2 4,0 3,6 
І дек. 05 1,0 3,8 3,4 
ІІ дек. 05 0,8 3,6 3,3 

Опольський 

ІІІ дек. 04 (контроль) 1,0 2,2 2,3 
І дек. 05 0,9 2,1 2,2 
ІІ дек. 05 0,7 1,9 2,1 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
квітня : у сорту Бордо Харківський – 1,2 – 4,0 тис м2/га, у сорту 

Опольський – 1,0 – 2,3 тис м2/га. У фазу линьки коренеплоду площа листків 
більшою була у сорту Бордо Харківський за строку сівби ІІІ декада квітня 
(контроль) – 1,2 тис м2/га. Сорт Опольський мав дещо меншу площу листків, 
проте порівнюючи строки сівби, то більшою вона була за строку сівби 
ІІІ декада квітня – 1,0 тис м2/га. Найбільшу площу листків у сорту Бордо 
Харківський формували рослини у фазу інтенсивного формування коренеплоду 
у всіх досліджуваних варіантів. Потрібно відмітити, що площа листків у сорту 
Бордо Харківський найбільшою була у фазу інтенсивного формування 
коренеплоду, у сорту Опольський – у фазу технічної стиглості. 

Найважливішим показником при вирощуванні буряка столового є 
врожайність рослин. За результатами обліку врожаю встановлено, що вона 
залежала від сорту та строку сівби буряка столового (табл. 3.). У середньому за 
роки досліджень найбільшу урожайність було відмічено за строку сівби ІІІ 
декада квітня : 63,1 т/га – у сорту Бордо Харківський, 55,9 т/га – у сорту 
Опольський. Дещо менша урожайність була у рослин за строку сівби І декада 
травня – 60,9 т/га та 53,4 т/га  відповідно.   Найменшу  урожайність  відмічено 
за строку сівби ІІ декада травня: 58,0 т/га – у сорту Бордо Харківський, 50,3 т/га 
– у сорту Опольський. Згідно дисперсійного аналізу встановлено істотну 
різницю   між    досліджуваними    варіантами.   У   фазу   технічної  стиглості  
біометричні показники буряка столового залежали від сорту та строку висіву 
насіння (табл. 4). Більшим діаметром коренеплоду характеризувались плоди 
округлої  форми,  а  саме  сорту Бордо Харківський, у сорту Опольський цей 
показник був дещо меншим, оскільки форма плоду циліндрична. Найбільшим 
цей показник був за строку сівби ІІІ декада квітня – 7,3 см, найменшим – за 
строку сівби ІІ декада травня – 6,8 см. Сорт Опольський характеризувався дещо 
меншим діаметром плодів від 4,4 см – ІІІ декада квітня, до 4,0 см – ІІ декада 
травня. Довжина коренеплоду залежала як від сорту так і від строку сівби 
буряка столового. 
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Таблиця 3 
Врожайність буряка столового залежно від сортових особливостей та 

строку сівби 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 
Більшою вона була у сорту Опольський з циліндричною формою плодів : за 
строку сівби ІІІ декада квітня – 13,7 см, за строку сівби ІІ декада травня – 12,9 
см. У сорту Бордо Харківський цей показник був в межах 8,6 – 8,9 см. Маса 
коренеплодів буряка столового змінювалася від 227 до 284 г. 

Таблиця 4 
Біометричні показники продукції буряка столового залежно від сортових 

особливостей та строку сівби, (середнє за 2016–2018 рр.) 
Варіант Форма 

коренеплоду 

Діаметр 
коренеплоду, 

см 

Довжина 
коренеплоду, 

см 

Маса 
коренеплоду, 

г Сорт (фактор А) строк сівби (фактор Б) 

Бордо 
Харківський 

ІІІ дек. 04 (контроль) 
округла 

7,3 8,9 284 
І дек. 05 6,9 8,7 274 
ІІ дек. 05 6,8 8,6 261 

Опольський 
ІІІ дек. 04 (контроль) 

циліндрична 
4,4 13,7 252 

І дек. 05 4,2 13,4 240 
ІІ дек. 05 4,0 12,9 227 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 

Більшу масу коренеплоду сформували рослини сорту Бордо Харківський, що 
більше сорту Опольський на 32 та 34 г залежно від строку сівби насіння. 
Порівнюючи строки сівби буряка столового, найбільшу масу коренеплоду було  
відмічено за строку сівби ІІІ декада квітня : у сорту Бордо Харківський – 284 г, 
у сорту Опольський – 252 г. 

Найменшим даний показник був за строку сівби ІІ декада травня: у сорту 
Бордо Харківський – 261 г, у сорту Опольський – 227 г, що менше контролю на 
23 та 25 г відповідно. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Буряк столовий для 
формування високого товарного врожаю потребує відповідного догляду й  

Варіант Урожайність, т/га Середнє Приріст ± до 
контролю cорт (фактор А) строк сівби  (фактор Б) 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Бордо Харківський 
ІІІ дек. 04 (контроль) 56,5 70,4 62,5 63,1 - 

І дек. 05 54,3 68,2 60,3 60,9 -2,2 
ІІ дек. 05 50,6 65,5 57,8 58,0 -4,7 

Опольський 
ІІІ дек. 04 (контроль) 48,7 63,4 55,6 55,9 - 

І дек. 05 45,8 61,2 53,3 53,4 -2,2 
ІІ дек. 05 41,3 57,8 51,9 50,3 -3,6 

НІР05 т/га 
А 1,4 0,9 0,6 

- В 1,7 1,1 0,7 
АВ 2,5 1,6 1,0 
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оптимального співвідношення основних чинників до яких відносяться: умови 
вирощування, підбір найкращих сортів та оптимальних строків сівби. За 
результатами обліку урожаю встановлено, що рекомендований для зони 
Лісостепу Правобережного України строк сівби ІІІ декада квітня є 
оптимальним і забезпечує отримання найбільшої урожайності на рівні 63,1 т/га 
– у сорту Бордо Харківський, 55,9 т/га – у сорту Опольський, з найкращими
біометричними параметрами коренеплодів. Для отримання найбільшої 
врожайності буряка столового сівбу насіння потрібно проводити за строку 
сівби ІІІ декада квітня. 
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АННОТАЦИЯ 

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОЩАДИ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ 
СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ И СРОКОВ СЕВА В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Приведены результаты исследований по изучению влияния сортовых 
особенностей и сроков сева на урожайность растений свеклы столовой в 
условиях Лесостепи Правобережной Украины. Выявлена зависимость роста и 
развития растений свеклы столовой от сортовых особенностей и сроков сева, 
а также от погодных условий состоявшихся в исследование сроки. Применение 
более ранних сроков сева свеклы столовой способствовало формированию 
больших биометрических параметров растений. При сроке сева III декада 
апреля  было  получено  наивысшую  урожайность  плодов  свеклы  столовой  
высокими биометрическими параметрами корнеплодов, за счет 
обеспеченности почвы достаточным количеством влаги. Наибольшую 
площадь листьев имели растения высеяны при сроке сева III декада апреля: у 
сорта Бордо Харьковский – 1,2-4,0 тыс м2 / га, у сорта Опольский – 1,0-
2,3 тыс м2 / га. Наибольшая урожайность получена при сроке сева III декада 
апреля:  63,1  т / га  –  у  сорта  Бордо  Харьковский,  55,9  т / га – у сорта  
Опольский, за счет формирования наибольшей массы корнеплода: у сорта 
Бордо Харьковский – 284 г, у сорта Опольский – 252 г. 

Ключевые слова: свекла столовая, сорт, срок сева, биометрические 
показатели, урожайность, продукция, масса. 

Табл. 4. Лит. 15. 
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ANNOTATION 

DYNAMICS OF FORMATION OF THE SQUARE OF BEETS PLANTS OF 
BEETS DEPENDING ON VARIETY SPECIAL FEATURES AND TERMS OF 

SEEDING UNDER CONDITIONS OF THE RIGHT-FOREST STEPPE OF 
UKRAINE 

The results of studies on the dynamics of the formation of the area of leaves of plants 
of beetroot canteen depending on varietal characteristics and sowing time in the conditions 
of the Forest-Steppe of Right-Bank Ukraine are presented. The dependence of the growth 
and development of beetroot plants on varietal characteristics and sowing dates, as well as 
on weather conditions that were in the studied time, was revealed. The largest number of 
leaves in the phase of intensive root formation was formed by plants with a sowing period 
of I decade of May: 13.3 pcs. / plant – Bordo Kharkivskiy, 13.1 pcs. / plant – Opolskiy. The 
greatest mass of the root crop in the phase of intensive root formation was planted at a 
sowing period of the third decade of April: the Bordo Kharkivskiy – 72.4 g, the variety 
Opolskiy – 43.5 g. The same pattern was observed when taking into account the mass of the 
aerial part of beetroot. In the Bordo Kharkivskiy variety, it varied from 92.4 g to 87.5 g 
depending on the sowing time, in the Opolskiy variety from 33.7 g to 31.7 g, that is, the beet 
plants of the Bordo Kharkivskiy cultivar formed a significantly larger mass of the aerial part 
in comparison with the Opolskiy variety. Plants were sown with the largest leaf area at a 
sowing period of the 3rd decade of April: in the Bordo Kharkivskiy – 1.2 – 4.0 thousand m2 
/ ha, in the Opolskiy variety – 1.0 – 2.3 thousand m2 / ha. According to the results of the 
crop accounting, it was found that it depended on the variety and sowing period of beetroot. 
On average, over the years of research, the highest yield was observed with a sowing period 
of the third decade of April: 63.1 t / ha for the Bordo Kharkivskiy variety, 55.9 t / ha for the 
Opolskiy variety.  

Key words: beet, variety, sowing date, biometric indicators, yield, production. 
Tabl. 4. Lit. 15. 
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