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FORMATION OF ROOT YIELD CARROTS
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Анотація
У статті доведено та науково обґрунтовано, що використання регулятора росту Марс EL є ефективним 

для рослин моркви, тому що забезпечує істотне підвищення врожайності коренеплодів. Було встановлено, 
що після намочування в розчині препарату Марс EL схожість насіння зростає на 10% у гібриду Абако та 
11% у гібриду Канада. Із розрахунку на одну рослину під дією РРР Марс EL у моркви збільшувалася кіль
кість листків на 1-3 шт. в гібриду Абако та на 1-4 шт. в гібриду Канада. Застосування Марс EL для намо
чування насіння та обприскування рослин тричі упродовж вегетації забезпечило найвищу врожайність у 
досліді. Було отримано на ділянках, де вирощували гібрид Абако 51,7 т/га, а на ділянках, де вирощували 
гібрид Канада -  57,4 т/га. Підвищення товарності коренеплодів моркви на цьому ж варіанті внаслідок за
стосування РРР Марс EL склало 6 %.

Abstract
The article proves and scientifically substantiates that the use of the growth regulator Mars EL is effective for 

carrot plants because it provides a significant increase in root yield. It was found that after soaking in a solution of 
Mars EL, seed germination increased by 10% in the hybrid Abaco and 11% in the hybrid Canada. Per one plant 
under the action of PPP Mars EL in carrots increased the number of leaves by 1-3 pcs. in the hybrid Abaco and 1- 
4 pcs. in the hybrid Canada. The use of Mars EL to soak seeds and spray plants three times during the growing 
season provided the highest yields in the experiment. It was obtained in areas where the Abaco hybrid was grown
51,7 t/ha, and in areas where the Canada hybrid was grown -  57,4 t/ha. The increase in the marketability of carrot 
roots in the same case due to the use of PPP Mars EL was 6%.

Ключові слова: регулятор росту рослин, морква, гібрид, урожайність, товарність.
Keywords: plant growth regulator, carrots, hybrid, yield, marketability.

Постановка проблеми. Для сучасного овочів- стабільні та якісні врожаї товарних коренеплодів 
ництва є проблемою отримання високої врожайно- моркви. Тому потрібно на виробництві впроваджу- 
сті культур із стабільною та якісною продуктивні- вати нові елементи технології, які мають економне 
стю за мінливих агрометеорологічних умов їх виро- використання ресурсів та високу ефективність, 
щування. Використання препаратів, що входять до Ускладнення погодних умов через глобальне
групи регуляторів росту та розвитку рослин забез- потепління може спричиняти недобір урожаю коре- 
печує позитивний вплив на процеси формування неплодів моркви та зростання кількості нетоварної 
врожайності культур. Але особливо цінним є той продукції. Нівелювати негативний вплив темпера- 
факт, що при цьому не відбувається збільшення на турних стресів, активізувати процеси життєдіяль- 
агрофітоценози хімічного навантаження. ності для культурних рослин в умовах нестабіль-

До борщової групи овочевих культур входить ного забезпечення вологою можуть регулятори ро- 
і морква, що забезпечує їй високий попит впродовж сту. їх низька ціна, висока ефективність, 
календарного року. Реалізація пучкової продукції, безпечність для довкілля є тим чинником, що спо- 
стабільне використання для харчування людей, ви- нукає аграріїв до широкого використання в агрофі- 
користання на корм худобі та в консервній промиє- тоценозах.
ловості сприяють розширенню площ під цією цін- Аналіз останніх досліджень та публікацій,
ною культурою. Ефективний розвиток овочівництва в сучасних

Слід зазначити і можливий експортний потен- умовах можливий лише шляхом розвитку маркети- 
ціал для України за умов вирощування моркви, як нгу в овочівництві, впровадження інноваційно-ін- 
органічної продукції. вестиційної моделі розвитку галузі, постійного на

перед аграріями постає завдання за різних по- сичення інноваціями технологій вирощування, збе- 
годних та ґрунтових умов вирощування отримувати рігання і реалізації овочів [9].



4 Slovak international scientific journal # 41, (2020)
Розробка дієвих механізмів активізації та впро

вадження концепції екологічно безпечного вироб
ництва повинна бути безперервним і налагодженим 
процесом [4].

У технологіях важливе значення відводять за
стосуванню ефективних біопрепаратів, які не чи
нять шкоди довкіллю, оздоровлюють екосистему й 
водночас збільшують урожайність, зменшуючи со
бівартість продукції [2].

Завдяки бактеризації забезпечується актив
ніше засвоєння та залучення до конструктивного 
метаболізму біогенних елементів, що призводить 
до збільшення вмісту складних органічних речовин 
в отриманій продукції [7].

Важлива роль щодо вирішення завдань підви
щення урожайності належить препаратам із групи 
регуляторів росту рослин, адже їх використання за
безпечує підвищення врожайності, а також є ефек
тивним та безпечним засобом захисту культур від 
складних умов під час вирощування [5, 6].

Стосовно використання регуляторів росту 
дуже потрібного є інформація щодо їх дії на рос
лини під час вегетації. Зазвичай в рекомендаціях за
значають рівень зростання урожайності внаслідок 
обробки РРР. Але на які показники крім кінцевого 
ще мають вплив ці речовини потрібно досліджу
вати. При вирощуванні моркви складно визначати 
площу листкової поверхні, тому підраховують кіль
кість листків та визначають їх масу по відношенню 
до маси рослини. Особливості кожного сорту та гі
бриду теж потрібно враховувати, як реакцію на 
умови вирощування.

Дослідженнями Вдовиченко І.П. різних гібри
дів моркви було встановлено: більш розвинений ли
стовий апарат в гібриду Абако F1, що забезпечило 
формування більшого в ваговому відношенні коре
неплоду -  135 г.

Найвища урожайність моркви в Україні була в 
2014 році і становила 203,3 ц/га [10].

Але потенційні можливості цієї культури є зна
чно вищими. Передові господарства отримують 
близько 100 т/га коренеплодів моркви. Тому вини
кає потреба вивчення впливу рістрегулюючих речо- . 
вин на формування урожайності цієї овочевої куль
тури.

За даними Романюк Н. та ін. допосівна обробка 
насіння моркви сортів Ланге Роте Штумпфе і Кар
лена регуляторами росту івін та емістим С, як і за
мочування насіння у воді приводить до інтенсифі
кації процесів проростання і стимуляції початко
вого росту рослин. У польових умовах ефект 
застосування досліджуваних препаратів значно за
лежить від способу застосування, сорту рослин і по- 
годних умов. Загалом застосування регуляторів ро
сту сприяло стимулюванню початкового росту рос
лин та пришвидшенню проходження фаз 
онтогенезу рослин.

Застосування регуляторів розвитку рослин 
стимулюючого напрямку дії впливає на розвиток 
вегетативних органів, формування елементів вро
жаю, підвищує стійкість рослин до несприятливих 
факторів середовища, а також створює технологічні 
переваги при зборі врожаю. Регуляція росту рослин

за рахунок екзогенного внесення стимуляторів роз
витку є перспективним шляхом підвищення проду
ктивності сільськогосподарських культур [7].

Використання в практиці сільського господар
ства регуляторів росту рослин з різним механізмом 
дії є вигідним і в перспективі дає можливість забез
печити високий економічний ефект. Застосовуючи 
рістрегулювальні речовини, варто враховувати ток
сикологічні оцінки діючих речовин і препаратив
них форм, а також звертати увагу на надходження і 
трансформацію препаратів у рослині, ґрунті та воді, 
їх дію на мікрофлору ґрунту, хімічні показники і бі
ологічну цінність сільськогосподарської продукції 
[11].

Виклад основного матеріалу. Метою наших 
досліджень було вивчення впливу регулятора росту 
рослин Марс EL на показники за вирощування гіб
ридів столової моркви Абако та Канада: схожість 
насіння в лабораторних й польових умовах, інфор
мація про рослини біометрична, товарність і вро-, 
жайність коренеплодів. Виконували комплекс дос
ліджень із використанням наступних методів: лабо
раторний, польовий, розрахунковий, аналітичний. 
Згодом системно узагальнили отримані результати.

Дослідження проводилися із ранньостиглим гі
бридом Абако та середньопізнім гібридом Канада. 
Розмір облікової площі ділянок складав 5 м2, повто
рність була триразовою. Визначали біометричні по
казники рослин моркви із настанням фази пучкової 
продукції та під час технічної стиглості. Облікову
вали отриманий урожай з кожної ділянки окремо. 
Одночасно коренеплоди моркви розділяли за то
варністю. Статистична обробка отриманих даних 
здійснена методом дисперсійного аналізу (за Б. О. 
Доспєховим).

Схема досліду включає в себе:
Варіант 1: намочували у воді насіння моркви 

(контроль),
Варіант 2: регулятором росту Марс EL (0,2 

мл/кг) обробляли насіння,
Варіант 3: регулятором росту Марс EL оброб

ляли насіння (0,2 мл/кг) та 1 раз обприскували рос
лини після появи сходів (по 5 мл/100 м2),

Варіант 4: регулятором росту Марс EL оброб
ляли насіння (0,2 мл/кг) та 3 рази із інтервалом у 10 
днів обприскували рослини впродовж вегетації (по
З мл/100 м2).

Погодні умови для вирощування моркви сто
лової в 2018 р. були складними. Квітень характери
зувався як жаркий та посушливий місяць. Травень 
забезпечив помірні температурні показники та ча
сті, але дрібні опади. Під час другої декади червня 
були грозові дощі з підвищенням температури 
вдень до 32-35° С. Протягом липня випадали рясні 
опади під час спекотної погоди. Серпень був сухим 
та жарким.

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки сірий лі
совий із вмістом гумусу 2,5 %. У досліді технологія 
вирощування моркви була загальноприйнятою [3].

Основні результати дослідження. Через ви
сокий вміст ефірних олій, які гальмують пророс
тання насіння моркви, доводиться довго чекати по
яви її сходів. Для стимуляції проростання насіння з
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метою одержання дружних сходів використовують Під час експерименту було встановлено, що ін-
регулятори росту рослин. Також вони рекомендо- гібітори проростання насіння знижували свою дію 
вані для того, щоб усувати негативну дію на куль- внаслідок його передпосівної обробки регулятором 
турні рослини різних несприятливих чинників уп- росту Марс EL (табл.1). 
родовж всього вегетаційного періоду.

Таблиця 1
Схожість насіння моркви посівної в залежності від застосування регулятора росту Марс EL, % (2018 р.)

Варіант Схожість, %
лабораторна польова

Гібрид Абако
1- намочували у воді насіння моркви (контроль) 76 70
2- регулятором росту Марс EL (0,2 мл/кг) обробляли насіння 88 80

Гібрид Канада
1- намочували у воді насіння моркви (контроль) 77 69
2- регулятором росту Марс EL (0,2 мл/кг) обробляли насіння 88 80

Зокрема, у контрольному варіанті лабораторна 
схожість насіння була 77 % для обох дослідних гіб
ридів. Схожість насіння столової моркви після за
мочування в розчині Марс EL зростала.

В польових умовах схожість на цьому ж варіа
нті характеризувалася дещо нижчими показниками 
-  70% для гібриду Абако та 69% для гібриду Ка
нада. Коли перед посівом обробляли насіння мор
кви РРР Марс EL з нормою витрати 0,2 мл/кг, то ла
бораторна схожість його досягла 88 %. Польова 
схожість насіння була 80 %, що переважало показ
ники контрольного варіанту на 10% для Абако та 
11% для Канада.

Також було встановлено, що обробка РРР 
Марс EL дає стимулюючий ефект та має позитив
ний вплив на формування листя моркви. На початку

Показники кількості та маси листя рослин моркви в

її вегетації було відмічено більш швидке нагрома
дження вегетативної частини рослин у дослідних 
варіантах.

Внаслідок застосування РРР Марс EL у рослин ‘ 
моркви збільшувалась кількість та маса листків. 
Під час пучкової стиглості моркви в рослин обох 
дослідних гібридів на 1-4 шт. чисельність листків 
була більшою, ніж у контрольному варіанті. Збіль
шення фотосинтетичного апарату забезпечує інтен
сивніше формування органічної речовини, що на кі
нцевому етапі вегетації відображається зростанням 
урожайності коренеплодів.

На час технічної стиглості моркви різниця в 
чисельності листя між дослідними варіантами та 
контролем становила 1 -3 шт. в гібриду Абако та 1 -
4 шт. в гібриду Канада (табл. 2).

Таблиця 2

Варіант

У фазу пучкової стиг
лості

У фазу технічної стиг
лості

кількість 
листків, 
шт. на 1 
рослину

% маси лист
ків до загаль
ної маси рос
лин

кількість 
листків, 
шт. на 1 
рослину

% маси лис
тків до зага
льної маси 
рослин

Гібрид Абако
1 - намочували у воді насіння моркви (контроль) 11 16,2 9 4,4
2 - регулятором росту Марс EL (0,2 мл/кг) обро
бляли насіння 12 16,4 10 4,6

3 - регулятором росту Марс EL обробляли на
сіння (0,2 мл/кг) та 1 раз обприскували рослини 
після появи сходів (по 5 мл/100 м2)

14 17,1 11 4,9

4 - регулятором росту Марс EL обробляли 
насіння (0,2 мл/кг) та 3 рази із інтервалом у 10 
днів обприскували рослини впродовж вегетації 
(по 3 мл/100 м2).

15 16,9 12 5,0

Гібрид Канада
1- намочували у воді насіння моркви (контроль) 11 16,6 9 4,5
2- регулятором росту Марс EL (0,2 мл/кг) оброб
ляли насіння 12 16,8 10 4,7

3- регулятором росту Марс EL обробляли на
сіння (0,2 мл/кг) та 1 раз обприскували рослини 
після появи сходів (по 5 мл/100 м2)

13 17,1 12 5,1

4- регулятором росту Марс EL обробляли 
насіння (0,2 мл/кг) та 3 рази із інтервалом у 10 
днів обприскували рослини впродовж вегетації 
(по 3 мл/100 м2 ).

15 18,9 13 5,3
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шєння маси листя до загальної маси рослин стано
вило було 4,6-5,0 % в гібриду Абако та 4,7-5,3 % в 
гібриду Канада.

Результатами проведених досліджень підтвер
джено ефективність використання регулятора ро
сту Марс EL при вирощування гібридів моркви 
Абако та Канада.

Врожайність коренеплодів моркви гібриду 
Абако коливалася від 47,1 т/га у контрольному ва
ріанті до 51,7 т/га на варіанті обробки Марс EL на
сіння та 3-разового обприскування рослин (табл.З).

Таблиця З
Врожайність та товарність коренеплодів моркви столової в залежності від застосування регулятора росту 
____________________________________ рослин Марс EL (2018 р.) ___________ _____________________

Варіант Врожай
ність, т/га

+до конт
ролю, т/га

Товар
ність %

Гібрид Абако
1 - намочували у воді насіння моркви (контроль) 47,1 - 83
2 - регулятором росту Марс EL (0,2 мл/кг) обробляли насіння 49,0 + 1,9 85
3 - регулятором росту Марс EL обробляли насіння (0,2 мл/кг) та 1 
раз обприскували рослини після появи сходів (по 5 мл/100 м2) 50,2 + 3,1 87

4 - регулятором росту Марс EL обробляли насіння (0,2 мл/кг) та 3 
рази із інтервалом у 10 днів обприскували рослини впродовж веге
тації (по 3 мл/100 м2).

51,7 + 4,6 89

Гібрид Канада
1 - намочували у воді насіння моркви (контроль) 50,3 0 83
2 - регулятором росту Марс EL (0,2 мл/кг) обробляли насіння 52,3 + 2,0 85
3 - регулятором росту Марс EL обробляли насіння (0,2 мл/кг) та 1 
раз обприскували рослини після появи сходів (по 5 мл/100 м2) 53,8 + 3,5 87

4 - регулятором росту Марс EL обробляли насіння (0,2 мл/кг) та 3 
рази із інтервалом у 10 днів обприскували рослини впродовж веге
тації (по 3 мл/100 м2).

57,4 + 7,1 90

НІР 05 2,6

Зниження частки маси листків по відношенню 
до загальної маси рослини відбувається внаслідок 
посиленого росту та збільшення ваги коренеплоду. 
Це пояснюється також і закінченням вегетації та 
всиханням листя.

Відношення листкової маси до загальної маси 
рослин моркви в пучковій стиглості складало 16,4— 
16,9 % в гібриду Абако та 16,8-18,9 % в гібриду Ка
нада. Під час технічної стиглості моркви відно-

Урожайність коренеплодів моркви гібриду Ка
нада була від 50,3 т/га (вар. 1) до 57,4 т/га (вар. 4). 
Використання регулятора росту рослин Марс EL за
безпечило підвищення урожайності гібриду Абако 
від 1,9 т/га до 4,6 т/га, а гібриду Канада -  від 2,0 т/га 
до 7,1 т/га.

На варіанті, де використовували регулятор ро
сту Марс EL для намочування насіння та тричі уп
родовж вегетації обприскували культурні рослини 
було зафіксовано найвищий рівень урожайності. 
Отримали на ділянках, де вирощували гібрид Абако
51,7 т/га, а на ділянках, де вирощували гібрид Ка
нада -  57,4 т/га. Показник товарності коренеплодів 
моркви підвищився на 6 % у цьому варіанті.

Підсумовуючи все вище зазначене ми стано
вили, що обробка Марс EL позитивно вплинула на 
проростання насіння, ріст і розвиток рослин та під
вищила продуктивність й товарність моркви. Ця ін
формація узгоджується із літературними даними 
щодо дії регуляторів росту.

Висновки. 1. Схожість насіння моркви після 
замочування в розчині Марс EL зростала на 10% у 
гібриду Абако та 11 % у гібриду Канада.

2. Внаслідок застосування РРР Марс EL у рос
лин моркви збільшувалась кількість листків на 1-3 
шт. в гібриду Абако та на 1-4 шт. в гібриду Канада 
із розрахунку на одну рослину.

3. Використання регулятора росту Марс EL 
для намочування насіння та обприскування тричі 
упродовж вегетації культурних рослин забезпечило 
найвищий рівень урожайності в досліді. Отримано 
на ділянках, де вирощували гібрид Абако 51,7 т/га, 
та на ділянках, де вирощували гібрид Канада -  57,4 
т/га.

4. Підвищило товарність коренеплодів моркви 
застосування РРР Марс EL на 6 % у варіанті засто
сування регулятора росту Марс EL для намочу
вання насіння та обприскування ним культурних 
рослин тричі упродовж вегетації.
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Анотація
У статті досліджено перевагу рідких мінеральних добрив перед твердими гранульованими в ситуації 

з недостатнім зволоженням грунту. Виявлено, що за відсутності вологи, гранули розчиняються не зразу і 
можуть пролежати в землі кілька місяців, рідкі ж добрива -  навпаки швидко проникають в грунт і почина
ють негайно засвоюватись рослинами. Обгрунтовано, що застосування рідких мінеральних добрив допо
магає вирішувати проблему із забезпеченням рослин азотом. Проаналізовано різні способи внесення роз
чинів азотних добрив в грунт від безводного аміаку до фертигації і зазначено, що найбільш безпечним і 
раціональним способом є внесення азоту у вигляді КАС і рідких комплексних добрив. Розглянуто конс
трукції машин та інноваційні технології внесення рідких мінеральних добрив.

Abstract
The article examines the advantage of liquid mineral fertilizers over solid granular ones in the situation with 

insufficient soil moisture supply. It has been found that under the absence of moisture, the granules do not dissolve 
immediately and can lie in the ground for several months, while liquid fertilizers, on the contrary, quickly penetrate 
into the soil and begin to get absorbed by plants immediately. It is substantiated that the use of liquid mineral 
fertilizers helps to solve the problem of plant supply with nitrogen. Various methods of applying solutions of 
nitrogen fertilizers in the soil from anhydrous ammonia to fertigation are analyzed and it is noted that the safest 
and the most rational practice is to apply nitrogen in the form of carbide-ammonia mixture and liquid complex 
fertilizers. Machine constructions and innovative technologies of application of liquid mineral fertilizers are con
sidered.

Ключові слова: тверді та рідкі мінеральні добрива, ефективність удобрення, способи внесення, за
соби механізації, система Spike Wheel, фертигація.

Keywords: solid and liquid mineral fertilizers, fertilizer efficiency, methods of application, mechanization 
tools, SpikeWheel system, fertigation.

Постановка проблеми. Нині, виробництво та них органічних добрив і подорожчання мінераль- 
раціональне використання добрив є надзвичайно них, особливо це стосується азотних. В асортименті 
актуальним для агропромислового комплексу, а для азотних добрив, що використовуються в усіх ґрун- 
науки -  поштовхом для пошуку нових видів склад- товокліматичних зонах, переважають аміачна 
них добрив, головним чином за дефіциту традицій- селітра, карбамід та їх суміш (КАС). Вони транс

формуються в системі грунт-рослина і активно


