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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL  

НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА 

СТОЛОВОГО 

 

Окрушко Світлана Євгенівна, 

к. с.-г. н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна  

 

Вступ. Серед великого різноманіття овочевих культур столовий буряк 

має затребуваність в усьому світі. На території сучасної України його почали 

вирощувати приблизно в десятому столітті. Але й на даний час він 

користується значним попитом: за площею вирощування та об’ємом 

споживання продукції в нашій країні він посідає друге місце серед усіх 

коренеплідних овочевих культур. 

Аналізуючи данні про площі, які були відведені для вирощування овочів 

в Україні, побачимо їх зменшення із 489 тис. га у 1995 році до 447 тис. га у 

2015 році. Урожайність овочевих культур у 1995 році була лише 120 ц/га, а в 

2015 році вона склала 206 ц/га.  Тобто, забезпеченість у нашій країні населення 

овочевою продукцією виконується шляхом збільшення урожайності цих 

культур та експорту.  

Характеризуючи динаміку врожайності вітчизняних овочів слід відмітити 

деяке зростання цього показника за останні роки в усіх категоріях господарств 

України. Так, урожайність столових буряків збільшилася із 210,8 ц/га у 2012 р. 

до 213,6 ц/га у 2016 р. [3]. Але потенційні можливості столових буряків щодо 

цього показника є значно вищими. Тому, як науковці, так і практики шукають 

різні можливості для реалізації генетичного потенціалу сучасними сортами та 

гібридами в польових умовах з метою формування високої урожайності 

коренеплодами та для одночасного зниження негативного впливу складних 

погодних умов на рослини столового буряка.  
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Під час вирішення цих завдань виникають певні складнощі, які 

обумовлено пошуком шляхів підвищення кількості продукції й зростання її 

якості із одночасним дотриманням всіх гігієнічних нормативів для убезпечення  

наслідків від застосування хімічних препаратів. 

Регулятори росту забезпечують стимулювання росту й розвитку 

культурних рослин, підвищення їх стійкості до негативної дії несприятливих 

факторів; не ведуть до значного зростання собівартості рослинницької 

продукції й не завдають шкоди довкіллю. 

Недостатньо вивченим є питання під час вирощування буряка столового 

застосування регулятора росту Марс EL. Так, у «Переліку…» вказано, що крім 

обробки насіння, можливе лише одноразове обприскування овочевих рослин 

шляхом позакореневого внесення [4]. А виробником ПП ВКФ «Імпторгсервіс» 

рекомендується  в період вегетації рослин дві-три таких обробки. 

Мета роботи. Вивчення впливу регулятора росту Марс EL при обробці 

ним насіння та позакореневому внесенні на рослини під час вегетації на 

морфометричні параметри, врожайні та товарні характеристики коренеплодів 

буряка столового гібридів Водан та Пабло.  

Матеріали та методи. Для дослідження на рослини буряка столового 

впливу регулятора росту Марс EL для дослідження взяли ранньостиглий гібрид 

Водан (тривалість вегетації 90-95 днів) та середньостиглий гібрид Пабло 

(тривалість вегетації 90-110 днів). Об’єктом досліджень були ростові процеси в 

рослинах буряка столового. Під час експерименту проводилися комплексні 

дослідження із застосуванням таких загальноприйнятих методів як: 

лабораторний, польовий, розрахунковий, аналітичний та метод системного 

узагальнення отриманих результатів. 

Результати та обговорення. З часом унаслідок складних та мінливих 

погодних умов все сильніше впливають на культурні рослини такі чинники, 

пом’якшити та зменшити негативну дію яких можна за допомогою спеціальних 

речовин - біостимуляторів. Регулятори росту та розвитку рослин приймають 

активну участь в обміні речовин та завдяки цьому активізують основні 
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біохімічні процеси життєдіяльності. Внаслідок цього відбувається значне 

пришвидшення ростового процесу, покращується інтенсивність фотосинтезу, 

поліпшуються процеси дихання та живлення. Значно швидше відбувається 

процес транспортування поживних речовин і активізується їх нагромадження в 

запасаючих органах рослин. Дуже важливо мати інформацію про вплив 

регуляторів росту на врожайні та товарні характеристики коренеплодів не лише 

сортів, але й гібридів буряка столового, так як вони є більш урожайними. 

Ґрунтовий покрив дослідного поля - сірий лісовий, вміст гумусу - 2,5%; 

Забезпеченість елементами живлення: азоту – 7,0 мг/100 г ґрунту; фосфору – 

8,5 мг/100 г ґрунту; калію – 8,8 мг/100 г ґрунту. Реакція (рН) сольової витяжки – 

5,5. Методика проведених досліджень загальноприйнята. Повторність у досліді 

триразова. Збір врожаю проводили поділяночно із одночасним сортуванням 

коренеплодів на товарні й нетоварні. Технологія вирощування на дослідних 

ділянках буряка столового була згідно ДСТУ 6014-2008 [1]. Погодні умови 

2019 та 2020 років хоча й були складними, але в цілому сприятливі для 

вирощування столових буряків. 

Дослід проводили за схемою: 

1. Контроль – насіння замочували у воді,  

2. Марс EL (обробка насіння 0,2 мл/кг), 

          3. Марс EL (обробка насіння та 1-разове обприскування культурних 

рослин після появи сходів 5 мл/100 м
2
), 

4. Марс EL (обробка насіння та 3-разове обприскування культурних 

рослин протягом вегетації по 3 мл/100 м
2 

з інтервалом у 10 днів). 

Сучасне агровиробництво використовує рістрегулюючі речовини на 

культурних рослинах з метою оптимізації їх умов вирощування, а також вони є 

важливим резервом збільшення урожайності культур без істотного зростання 

собівартості. 

Столовий буряк – дуже цінний за поживними якостями овоч. 

Врожайність коренеплодів столового буряка змінюється в широких межах, 

тому що вона залежить від вибору сортів або гібридів, строків сівби, удобрення, 
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температурного режиму як ґрунту, так і повітря, наявністю в достатній 

кількості вологи в ґрунті. 

В результаті досліду встановлено, що передпосівна обробка регулятором 

росту Марс EL насіння гібридів буряка столового Водан та Пабло сприяла 

зростанню польової схожості в середньому за два роки досліджень на 9,0-9,5%, 

і в кінцевому результаті вона становила 92,6-93,9%. Також була відмічена 

синхронність у появі сходів культурних рослин.  

Проаналізувавши дані щодо розмірів  та кількості листків у дослідних 

гібридів встановили, що обробка препаратом Марс EL забезпечує в порівнянні з 

контрольним варіантом у рослин формування краще розвиненої листкової 

поверхні.  

Стимулятор росту Марс EL характеризується як препарат, що має крім 

регуляторної, й захисну  дію від збудників хвороб: грибкових та бактеріальних. 

Гібрид Водан характеризується сприйнятливим до інфекції, що автоматично 

означає потребу в посиленому захисті від хвороб. Листя рослин буряка 

столового в обох дослідних гібридів, що обприскувалися під час вегетації 

препаратом Марс EL, зовсім не мали ознак ураження церкоспорозом. Рослини 

на контрольному варіанті мали приблизно 5-7 % площі листкової поверхні 

ураженої церкоспорозом.  

Також препарат Марс EL має антистресову дію, що особливо актуально 

впродовж наших двох років досліджень. Крім того, він стійкий до змивання 

опадами. Певні складнощі погодних умов впродовж вегетаційних періодів 

досліджень дали можливість підтвердити його позитивний вплив, що 

забезпечило зростання стійкості рослин до перепадів температури повітря та 

посушливих умов.  

Урожайність коренеплодів на дослідних ділянках була від 51,4 до 58,9 

т/га. Встановлено, що застосування регулятора росту Марс EL забезпечує 

прибавку від 4,7 до 7,5 т/га. Зокрема, найвища урожайність обох гібридів 

буряка столового була сформована на варіанті, де використано Марс EL для 
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обробки насіння та тричі протягом вегетації позакореневої обробки культурних 

рослин.  

На ділянках, де рослини буряка столового оброблялися препаратом Марс 

EL товарність коренеплодів зросла на 3-4%.  

Висновки. На основі статистичного аналізу отриманих результатів щодо 

проведених польових досліджень було встановлено, що застосування 

регулятора росту Марс EL при вирощуванні гібридів буряка столового Водан і 

Пабло забезпечує істотне підвищення урожайності та товарності коренеплодів. 

Найвищі результати було отримано на ділянках із використанням препарату 

Марс EL для обробки насіння та триразового впродовж вегетації 

позакореневого внесення: урожайність коренеплодів буряка столового зростала 

в середньому за два роки досліджень на 12,2-14,6%, а їх товарність – на 3-4%. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ МАРС EL  

НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ТОВАРНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА 

СТОЛОВОГО 

 

The 1-st International scientific and practical conference “Priority 

directions 

of science and technology development” (September 27-29, 2020) SPC 

“Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2020 

 

 

Доброго дня. Серед великого різноманіття овочевих культур столовий 

буряк має затребуваність в усьому світі. На території сучасної України його 

почали вирощувати приблизно в десятому столітті. Але й на даний час він 

користується значним попитом: за площею вирощування та об’ємом 

споживання продукції в нашій країні він посідає друге місце серед усіх 

коренеплідних овочевих культур. 

Аналізуючи данні про площі, які були відведені для вирощування овочів 

в Україні, побачимо їх зменшення із 489 тис. га у 1995 році до 447 тис. га у 

2015 році. Урожайність овочевих культур у 1995 році була лише 120 ц/га, а в 

2015 році вона склала 206 ц/га.  Тобто, забезпеченість у нашій країні населення 

овочевою продукцією виконується шляхом збільшення урожайності цих 

культур та експорту.  

Характеризуючи динаміку врожайності вітчизняних овочів слід відмітити 

деяке зростання цього показника за останні роки в усіх категоріях господарств 

України. Так, урожайність столових буряків збільшилася із 210,8 ц/га у 2012 р. 

до 213,6 ц/га у 2016 р. Але потенційні можливості столових буряків щодо цього 

показника є значно вищими. Тому, як науковці, так і практики шукають різні 

можливості для реалізації генетичного потенціалу сучасними сортами та 

гібридами в польових умовах з метою формування високої урожайності 



коренеплодами та для одночасного зниження негативного впливу складних 

погодних умов на рослини столового буряка.  

Під час вирішення цих завдань виникають певні складнощі, які 

обумовлено пошуком шляхів підвищення кількості продукції й зростання її 

якості із одночасним дотриманням всіх гігієнічних нормативів для убезпечення  

наслідків від застосування хімічних препаратів. 

Регулятори росту забезпечують стимулювання росту й розвитку 

культурних рослин, підвищення їх стійкості до негативної дії несприятливих 

факторів; не ведуть до значного зростання собівартості рослинницької 

продукції й не завдають шкоди довкіллю. 

Недостатньо вивченим є питання під час вирощування буряка столового 

застосування регулятора росту Марс EL. Так, у «Переліку…» вказано, що крім 

обробки насіння, можливе лише одноразове обприскування овочевих рослин 

шляхом позакореневого внесення. А виробником ПП ВКФ «Імпторгсервіс» 

рекомендується  в період вегетації рослин дві-три таких обробки. 

Мета роботи. Вивчення впливу регулятора росту Марс EL при обробці 

ним насіння та позакореневому внесенні на рослини під час вегетації на 

морфометричні параметри, врожайні та товарні характеристики коренеплодів 

буряка столового гібридів Водан та Пабло.  

Матеріали та методи. Для дослідження на рослини буряка столового 

впливу регулятора росту Марс EL для дослідження взяли ранньостиглий гібрид 

Водан (тривалість вегетації 90-95 днів) та середньостиглий гібрид Пабло 

(тривалість вегетації 90-110 днів). Об’єктом досліджень були ростові процеси в 

рослинах буряка столового. Під час експерименту проводилися комплексні 

дослідження із застосуванням таких загальноприйнятих методів як: 

лабораторний, польовий, розрахунковий, аналітичний та метод системного 

узагальнення отриманих результатів. 

Результати та обговорення. З часом унаслідок складних та мінливих 

погодних умов все сильніше впливають на культурні рослини такі чинники, 

пом’якшити та зменшити негативну дію яких можна за допомогою спеціальних 



речовин - біостимуляторів. Регулятори росту та розвитку рослин приймають 

активну участь в обміні речовин та завдяки цьому активізують основні 

біохімічні процеси життєдіяльності. Внаслідок цього відбувається значне 

пришвидшення ростового процесу, покращується інтенсивність фотосинтезу, 

поліпшуються процеси дихання та живлення. Значно швидше відбувається 

процес транспортування поживних речовин і активізується їх нагромадження в 

запасаючих органах рослин. Дуже важливо мати інформацію про вплив 

регуляторів росту на врожайні та товарні характеристики коренеплодів не лише 

сортів, але й гібридів буряка столового, так як вони є більш урожайними. 

Ґрунтовий покрив дослідного поля - сірий лісовий, вміст гумусу - 2,5%; 

Забезпеченість елементами живлення: азоту – 7,0 мг/100 г ґрунту; фосфору – 

8,5 мг/100 г ґрунту; калію – 8,8 мг/100 г ґрунту. Реакція (рН) сольової витяжки – 

5,5. Методика проведених досліджень загальноприйнята. Повторність у досліді 

триразова. Збір врожаю проводили поділяночно із одночасним сортуванням 

коренеплодів на товарні й нетоварні. Технологія вирощування на дослідних 

ділянках буряка столового була згідно ДСТУ 6014-2008 [1]. Погодні умови 

2019 та 2020 років хоча й були складними, але в цілому сприятливі для 

вирощування столових буряків. 

Дослід проводили за схемою: 

1. Контроль – насіння замочували у воді,  

2. Марс EL (обробка насіння 0,2 мл/кг), 

          3. Марс EL (обробка насіння та 1-разове обприскування культурних 

рослин після появи сходів 5 мл/100 м
2
), 

4. Марс EL (обробка насіння та 3-разове обприскування культурних 

рослин протягом вегетації по 3 мл/100 м
2 
з інтервалом у 10 днів). 

Сучасне агровиробництво використовує рістрегулюючі речовини на 

культурних рослинах з метою оптимізації їх умов вирощування, а також вони є 

важливим резервом збільшення урожайності культур без істотного зростання 

собівартості. 



Столовий буряк – дуже цінний за поживними якостями овоч. 

Врожайність коренеплодів столового буряка змінюється в широких межах, 

тому що вона залежить від вибору сортів або гібридів, строків сівби, удобрення, 

температурного режиму як ґрунту, так і повітря, наявністю в достатній 

кількості вологи в ґрунті. 

В результаті досліду встановлено, що передпосівна обробка регулятором 

росту Марс EL насіння гібридів буряка столового Водан та Пабло сприяла 

зростанню польової схожості в середньому за два роки досліджень на 9,0-9,5%, 

і в кінцевому результаті вона становила 92,6-93,9%. Також була відмічена 

синхронність у появі сходів культурних рослин.  

Проаналізувавши дані щодо розмірів  та кількості листків у дослідних 

гібридів встановили, що обробка препаратом Марс EL забезпечує в порівнянні з 

контрольним варіантом у рослин формування краще розвиненої листкової 

поверхні.  

Стимулятор росту Марс EL характеризується як препарат, що має крім 

регуляторної, й захисну  дію від збудників хвороб: грибкових та бактеріальних. 

Гібрид Водан характеризується сприйнятливим до інфекції, що автоматично 

означає потребу в посиленому захисті від хвороб. Листя рослин буряка 

столового в обох дослідних гібридів, що обприскувалися під час вегетації 

препаратом Марс EL, зовсім не мали ознак ураження церкоспорозом. Рослини 

на контрольному варіанті мали приблизно 5-7 % площі листкової поверхні 

ураженої церкоспорозом.  

Також препарат Марс EL має антистресову дію, що особливо актуально 

впродовж наших двох років досліджень. Крім того, він стійкий до змивання 

опадами. Певні складнощі погодних умов впродовж вегетаційних періодів 

досліджень дали можливість підтвердити його позитивний вплив, що 

забезпечило зростання стійкості рослин до перепадів температури повітря та 

посушливих умов.  

Урожайність коренеплодів на дослідних ділянках була від 51,4 до 58,9 

т/га. Встановлено, що застосування регулятора росту Марс EL забезпечує 



прибавку від 4,7 до 7,5 т/га. Зокрема, найвища урожайність обох гібридів 

буряка столового була сформована на варіанті, де використано Марс EL для 

обробки насіння та тричі протягом вегетації позакореневої обробки культурних 

рослин.  

На ділянках, де рослини буряка столового оброблялися препаратом Марс 

EL товарність коренеплодів зросла на 3-4%.  

Висновки. На основі статистичного аналізу отриманих результатів щодо 

проведених польових досліджень було встановлено, що застосування 

регулятора росту Марс EL при вирощуванні гібридів буряка столового Водан і 

Пабло забезпечує істотне підвищення урожайності та товарності коренеплодів. 

Найвищі результати було отримано на ділянках із використанням препарату 

Марс EL для обробки насіння та триразового впродовж вегетації 

позакореневого внесення: урожайність коренеплодів буряка столового зростала 

в середньому за два роки досліджень на 12,2-14,6%, а їх товарність – на 3-4%. 
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