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Постановка проблеми. Столові буряки дуже цінна та одна із 

найпоширеніших овочевих культур в Україні. Сучасний розвиток 

овочівництва як галузі потребує впровадження сучасних технологій, 

що характеризуються можливістю вирощування високих та якісних 

врожаїв; економним використанням ресурсів, що досягається 

впровадженням у виробництво новітніх наукових досягнень; 

безпечністю продукції та мінімізацією шкоди для довкілля. Останнім 

часом при вирощуванні сільськогосподарських рослин все більшого 

значення набирає застосування регуляторів росту рослин. Вони здатні 

значно активізувати ріст і розвиток культурних рослин, тому що 

містять збалансований комплекс природних ростових речовин. 

Регулятори росту позитивно впливають на енергетичні та обмінні 

процеси в рослинах, а також мають антистресову дію. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Площі під 

овочевими культурами відкритого ґрунту в Україні за останні 10 років 

зменшуються (із 538 тис. га в 2000 році до 446 тис. га в 2019 році). 

Загальне виробництво овочів в останні роки росте лише завдяки 

підвищенню врожайності. А це можливо досягти завдяки вищому 

рівню організації технологічних процесів вирощування [3]. 

Виробництво овочевих культур в 2019 році становило 9688 тис. т. [3, 

4].  Аналіз динаміки врожайності овочевих культур  показує зростання 

цього показника в Україні. Зокрема, урожайність зросла із 112 ц/га в 
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2000 р. до 214 ц/га в 2019 р. Але потенційні можливості цих культур є 

набагато вищими. Тому науковці шукають можливості для реалізації 

генетичного потенціалу високої урожайності сучасних сортів та 

гібридів у виробничих умовах та зменшення негативного впливу 

несприятливих погодних умов на культурні рослини. 

Використання регуляторів росту рослин для вирощування 

овочевих культур дає змогу оптимізувати норми висіву насіння 

завдяки підвищенню його схожості; підвищити врожайність овочевих 

культур, якість та безпечність продукції, поліпшити фітосанітарний 

стан агроценозів [2].  

Регулятори росту рослин застосовуються для передпосівної 

обробки насіння та рослин під час вегетації. За даними досліджень 

Коноваленко Л.І., Моргунова В.В., Петренко К.В найефективнішим 

виявилось сумісне застосування передпосівної обробки насіння із 

позакореневим підживленням рослин [1]. 

Матеріали та методи досліджень. Для вивчення впливу 

регулятора росту Марс EL на рослини буряка столового вирощували 

ранньостиглий гібрид Водан (має тривалість вегетації 90-95 днів) та 

середньостиглий гібрид Пабло (має тривалість вегетації  90-110 днів). 

Об’єктами дослідження в рослинах буряка столового були ростові 

процеси. Під час експерименту проводилися комплексні дослідження 

із застосуванням маких загальноприйнятих методів: лабораторний, 

польовий, розрахунковий, аналітичний та метод системного 

узагальнення отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу. Ґрунт 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 товарну й нетоварну продукцію. 

Технологія вирощування буряка столового була загальноприйнята. 

Погодні умови дослідних 2018-2020 років хоча й були складними, але 

в цілому сприятливі для вирощування столових буряків. Дослідження 

проводили за такою схемою: 

1. Контроль – насіння замочувалося у воді  

2. Марс EL (обробка насіння 0,2 мл/кг) 
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3. Марс EL (обробка насіння + 1-разове обприскування 

культурних рослин після появи сходів 5 мл/100 м2) 

4. Марс EL (обробка насіння + 3-разове обприскування 

культурних рослин протягом вегетації по 3 мл/100 м2 з інтервалом в 10 

днів). 

В ході досліду встановлено, що передпосівна обробка насіння 

буряка столового регулятором росту Марс EL сприяла підвищенню 

його польової схожості на 9,0-9,3%, поліпшила й синхронність сходів. 

З метою пошуку шляхів підвищення продуктивності 

культурних рослин, а також розробки способів керування цим 

процесом важливо знати листкову поверхню рослин. Потужність 

листового апарату ценозу забезпечує високопродуктивне 

використання сонячної енергії в процесі фотосинтезу.  

В результаті аналізу морфологічних параметрів у 

досліджуваних сортів встановлено, що обробка препаратом Марс EL 

забезпечила формування краще розвиненої листкової поверхні, таким 

чином збільшивши її площу в порівнянні з контрольним варіантом.  

Біостимулятор Марс EL заявлено, як препарат, що має також і 

фунгіцидну та бактерицидну дію. Листя рослин буряка столового, які 

оброблялися під час вегетації препаратом Марс EL, зовсім не мали 

ознак ураження церкоспорозом на відміну від рослин на 

контрольному варіанті. Ці рослини мали близько 3,5-5 % ураженої 

церкоспорозом площі листкової поверхні. 

Препарат Марс EL також має антистресову дію і стійкий до 

змивання дощем. Певні складнощі погодних умов року досліджень 

підтвердили його позитивну дію, що забезпечила підвищення 

стійкості рослин буряка столового до ґрунтової та атмосферної посухи 

на ранніх етапах росту та розвитку. 

Урожайність коренеплодів буряка столового на дослідних 

ділянках за три роки досліджень була в межах від 51,2 до 58,1 т/га. На 

контрольному варіанті рослини дещо відставали у рості й розвитку 

порівняно із дослідними. Встановлено, що застосування регулятора 

росту Марс EL забезпечує прибавку врожаю від 4,8 до 6,2 т/га для 

ранньостиглого гібриду Водан та від 4,9 до 6,5 т/га для 

середньостиглого гібриду Пабло.  

Товарність коренеплодів буряка столового зросла близько на 

3% внаслідок застосування препарату Марс EL. Лише незначна 
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частина коренеплодів на дослідних ділянках була віднесена до 

дрібних або пошкоджених. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі 

аналізу результатів проведених нами польових досліджень 

встановлено, що застосування регулятора росту Марс EL забезпечує 

зростання урожайності та товарності коренеплодів буряка столового. 

Найвищі результати отримано при використанні препарату Марс EL 

для замочування насіння та тричі протягом вегетації обприскування 

культурних рослин. Урожайність буряка столового зросла на 10,6-

15,0%, а товарність – на 3%. 
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