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ВПлиВ регулятОра рОсту Марс el на фОрМуВання ВрОжайнОстІ  
гІБридІВ Буряка стОлОВОгО

анотація. Представлено результати досліджень морфометричних параметрів, урожайності коренеплодів 
та їх товарності у гібридів буряка столового при передпосівній обробці насіння та позакореневому вне-
сенні регулятора росту рослин Марс EL. Встановлено, що передпосівна обробка насіння буряка столового 
регулятором росту Марс EL сприяла підвищенню його польової схожості на 9,1-9,4%. Застосування пре-
парату для обробки насіння та обприскування культурних рослин тричі протягом вегетації забезпечило 
збільшення кількості та площі листя, підвищення урожайності коренеплодів буряка столового на 12,0-
12,3%, а товарність їх зросла на 4%. 
ключові слова: буряк столовий, гібрид, регулятор росту рослин, урожайність, товарність.
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the effect Of grOwth regulatOr Mars el  
On the fOrMatIOn Of the yIelD Of reD Beet hyBrIDs

summary. Among the variety of vegetable plants, red beet is of great importance worldwide. Therefore, sci-
entists and manufacturers are looking for opportunities to realize the genetic potential of modern varieties 
and hybrids in the field to obtain high yields of root crops and at the same time reduce the negative impact 
of adverse weather conditions on cultivated red beet plants. Growth regulators ensure the rapid growth and 
development of cultivated plants, as well as the growth of their resistance to the effects of adverse factors; do 
not increase the cost of production and do no harm to the environment. The results of research on the yield of 
root crops and their marketability in red beets treatmen seed and foliar application of the plant growth reg-
ulator Mars EL are presented. During the experiment, it was found that the pre-sowing treatment of hybrid 
beet seeds by the growth regulator Mars EL helped to increase its field germination by 9,1-9,4%, and was  
93,8-94,2%. Better synchronization of seedlings of cultivated plants was also noted. The leaves of the plants of 
both experimental hybrids of red beet treated during the vegetation with Mars EL had absolutely no signs of 
lesion of cerporosporosis unlike the plants in the control variant. They had about 4-6% of the area of the leaf 
surface affected by cerporosporosis. The use of growth regulator Mars EL for soaking seeds and three times 
during the growing season, spraying of cultivated plants provided higher yields of red beet in 12,0-12,3%, of 
marketability of root crops increased by 4%.
Keywords: red beets, a plant growth regulator, sort, the yield, marketability.

Постановка проблеми. Столовий буряк – 
смачний та поживний овоч. На території 

України він з’явився в десятому столітті й до на-
шого часу користується попитом у населення. Се-
ред усього різноманіття овочевих рослин столо-
вий буряк має велике значення в усьому світі. За 
площами вирощування та об’ємами споживання 
в Україні він серед усіх коренеплідних культур 
посідає друге місце після моркви.

Аналіз даних про площі, які відведені для 
вирощування овочів в Україні, показує їх змен-
шення із 489 тис. га у 1995 році до 447 тис. га 
у 2015 році. Урожайність овочів у 1995 році була 
120 ц/га, а в 2015 році – 206 ц/га. Тобто, забез-
печеність населення нашої країни овочевою про-
дукцією реалізується за рахунок збільшення уро-
жайності культур та експорту. 

Характеристика динаміки урожайності ві-
тчизняних овочів показує зростання цього по-
казника за останні роки у всіх категоріях гос-
подарств нашої країни. Зокрема, урожайність 

столових буряків зросла із 210,8 ц/га в 2012 р. до 
213,6 ц/га в 2016 р. [8]. Але ж потенційні можли-
вості цього показника у столових буряків є зна-
чно вищими. Тому науковці та виробничники 
шукають можливості для втілення генетичного 
потенціалу сучасних сортів та гібридів у польо-
вих умовах для одержання високої урожайності 
коренеплодів та одночасного зменшення нега-
тивного впливу несприятливих погодних умов 
на культурні рослини столового буряка. 

При вирішені цих проблем виникають пев-
ні труднощі, які обумовлені пошуком шляхів 
зростання кількості продукції й підвищення 
якості та одночасним дотриманням гігієнічних 
нормативів, убезпечення екологічних наслідків 
від застосування препаратів. Регулятори росту 
забезпечують швидкий ріст і розвиток культур-
них рослин, а також зростання їх стійкості до дії 
несприятливих факторів; не ведуть до зростан-
ня собівартості продукції і не завдають шкоди 
довкіллю.
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Щороку внаслідок складних та мінливих 

кліматичних умов на культурні рослини дедалі 
сильніше впливають чинники, пом’якшити та ні-
велювати негативну дію яких можна за допомо-
гою біостимуляторів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема підвищення врожайності та покра-
щення якості й збереженості коренеплодів буря-
ка столового є актуальною для галузі овочівни-
цтва України.

Реалізація і впровадження ефективних ресур-
созберігаючих технологій у виробництво забезпе-
чить конкурентоспроможність галузі овочівни-
цтва та підвищення ефективності виробництва 
овочів у перспективі [3].

Регулятори росту сучасне виробництво за-
стосовує з метою оптимізації умов вирощування 
культурних рослин, також вони є важливим ре-
зервом збільшення урожайності овочевих куль-
тур без підвищення собівартості продукції.

Використання регуляторів росту рослин для 
вирощування овочевих культур дає змогу оптимі-
зувати норми висіву насіння завдяки підвищен-
ню його схожості; підвищити врожайність ово-
чевих культур, якість та безпечність продукції, 
поліпшити фітосанітарний стан агроценозів [4]. 

Регулятори росту рослин застосовуються для 
передпосівної обробки насіння та рослин під 
час вегетації. За даними досліджень Конова-
ленко Л.І., Моргунова В.В., Петренко К.В най-
ефективнішим виявилось сумісне застосування 
передпосівної обробки насіння із позакореневим 
підживленням рослин [2].

Урожайність столового буряка може змінюва-
тися в широких межах. Насамперед це пов’язано 
із підбором сортів чи гібридів, строками сівби, 
удобренням, наявністю вологи в ґрунті та інши-
ми чинниками. 

Результатами досліджень Кецкало В.В. дове-
дено, що вирощування гібридів дає змогу отри-
мати більше товарної продукції з одиниці площі, 
порівняно з сортами [1].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попередньо проведені 
нами дослідження засвідчили, що застосування 
стимуляторів росту Біокомплекс БТУ та Вимпел 
ведуть до зростання врожайності й товарності ко-
ренеплодів столового буряка [6; 7]. 

Але важливо отримати інформацію про вплив 
регуляторів росту на врожайні та товарні характе-
ристики коренеплодів не лише сортів, а й гібридів 
буряка столового, так як вони є більш урожайними. 

Недостатньо вивченим є питання застосу-
вання регулятора росту Марс EL під час виро-
щування буряка столового. Так, у «Переліку…» 
вказується крім обробки насіння лише одноразо-
ве обприскування овочевих рослин шляхом поза-
кореневого внесення [9]. А виробником ПП ВКФ 
«Імпторгсервіс» рекомендовано в період вегетації 
рослин дві-три таких обробки.

Мета статті: вивчення впливу регулятора 
росту Марс EL на морфометричні параметри, 
врожайні та товарні характеристики коренепло-
дів буряка столового гібридів Водан та Пабло 
при обробці ним насіння та позакореневому вне-
сенні на рослини під час вегетації. 

Об’єкт нашого дослідження – ростові процеси 
в рослинах буряка столового. Одночасно в ході 

експерименту проводили комплексні досліджен-
ня застосовуючи такі загальноприйняті методи 
як: лабораторний, польовий, розрахунковий, 
аналітичний та метод системного узагальнення 
отриманих результатів.

Виклад основного матеріалу. Останнім 
часом все більшого значення набирає застосу-
вання групи препаратів під назвою регулятори 
росту рослин. Ці речовини синтетичного та при-
родного походження є засобами оптимізації умов 
вирощування рослин та підвищення їхньої про-
дуктивності. Вони підвищують польову схожість 
насіння, інтенсифікують розвиток кореневої сис-
теми, активізують утворення хлорофілу, підви-
щують стійкість до хвороб та стресів. Також вони 
активно впливають на ферментні системи, відпо-
відальні за ріст коренеплоду, стимулюючи відтік 
поживних речовин до коренеплодів. Все це має 
кінцевим результатом забезпечити також і зрос-
тання урожайності культурних рослин. 

Регулятори росту та розвитку приймають 
участь в метаболізмі та завдяки цьому активізу-
ють основні біохімічні процеси життєдіяльності 
в культурних рослинах. Внаслідок цього відбува-
ється пришвидшення ростових процесів, зростає 
інтенсивність фотосинтезу, поліпшуються проце-
си дихання та живлення. Також краще відбува-
ється транспортування поживних речовин і ак-
тивізується їх нагромадження в органах рослин. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки сірий 
лісовий із вмістом гумусу 2,5%; міститься: азо-
ту – 7,0 мг/100 г ґрунту; фосфору – 8,5 мг/100 г 
грунту; калію – 8,8 мг/100 г ґрунту; рН сольової 
витяжки – 5,5. Методика досліджень – загально-
прийнята. Повторність – триразова. Збір врожаю 
проводили поділяночно, одночасно коренеплоди 
сортували на товарні та нетоварні. 

Для дослідження впливу регулятора рос-
ту Марс EL на рослини буряка столового 
в дослід було взято ранньостиглий гібрид Водан  
(90-95 днів вегетації) та середньостиглий гібрид 
Пабло (90-110 днів вегетації). Технологія вирощу-
вання буряка столового в досліді була згідно ДСТУ 
6014-2008 [5]. Дослідження 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 об-

прискування культурних рослин після появи 
сходів 5 мл/100 м2),

4. Марс EL (обробка насіння та 3-разове об-
прискування культурних рослин протягом веге-
тації по 3 мл/100 м2 з інтервалом у 10 днів).

Погодні умови 2019 року в цілому були спри-
ятливими для вирощування столових буряків. 
Хоча протягом вегетаційного сезону й були ве-
ликі (близько 10°C) перепади температури, що, 
відповідно, викликало стрес у рослин. Квітень 
і травень характеризувалися помірною темпера-
турою й частими та рясними опадами. Червень 
був жарким (близько 30-32°C) із дрібними опада-
ми. Липень та серпень були за погодними умо-
вами складними: рослини страждали від нестачі 
вологи та різких змін температурного режиму.

В ході досліду було встановлено, що передпо-
сівна обробка насіння гібридів буряка столово-
го Водан та Пабло регулятором росту Марс EL 
сприяла підвищенню його польової схожості на  
9,1-9,4%, і склала 93,8-94,2%. Також було від-
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мічено й кращу синхронність сходів культурних 
рослин. Під час досліду нам важливо було знати 
листкову поверхню культурних рослин. Адже по-
тужний листовий апарат ценозу може забезпе-
чити високопродуктивне використання сонячної 
енергії в процесі фотосинтезу, і відповідно форму-
вання вищої урожайності коренеплодів. В резуль-
таті аналізу даних щодо параметрів та кількості 
листків у досліджуваних гібридів було встановле-
но, що обробка препаратом Марс EL забезпечила 
формування краще розвиненої листкової поверх-
ні в порівнянні з контрольним варіантом (табл. 1). 

Регулятор росту Марс EL заявлено, як пре-
парат, що має також і захисну дію від грибкових 
та бактеріальних збудників хвороб. В характерис-
тиці гібриду Водан вказано, що він є сприйнятли-
вим до інфекції. Листя рослин обох дослідних гі-
бридів буряка столового, що оброблялися під час 
вегетації препаратом Марс EL, зовсім не мали 
ознак ураження церкоспорозом на відміну від рос-
лин у контрольному варіанті. Вони мали близько 
4-6% площі листкової поверхні ураженої церкоспо-
розом. Препарат Марс EL характеризується анти-

стресовою дією, що було особливо актуальним впро-
довж нашого року досліджень. Також він стійкий 
до змивання опадами. Тому складнощі погодних 
умов вегетаційного періоду досліджень підтверди-
ли його позитивну дію, яка забезпечила підвищен-
ня стійкості рослин гібридів буряка столового до 
перепадів температури та посухи. Із даних таблиці 
2 видно, що врожайність гібридів буряка столового 
у нашому досліді знаходилась в межах 52,1-59,6 т/га.  
Використання регулятора росту Марс EL забез-
печило прибавку врожаю коренеплодів від 4,5 до 
6,4 т/га. Найвища урожайність гібридів буряка сто-
лового була на варіанті 4, де застосовано препарат 
Марс EL для обробки насіння та тричі протягом 
вегетації обприскувалися ним культурні рослини. 

Внаслідок застосування препарату Марс EL 
товарність коренеплодів у гібридів буряка столо-
вого зросла на 4%. Великих нетоварних корене-
плодів на дослідних ділянках не було (тобто вони 
не перевищували 14 см – максимально дозволе-
ний розмір за товарністю для другого сорту такої 
продукції). Лише 3-4% коренеплодів були дріб-
ними або пошкодженими.

Таблиця 1
Параметри листків у гібридів буряка столового у фазі технічної стиглості  

залежно від застосування регулятору росту Марс el, 2019 р.

Варіант досліду
Морфометричні параметри

кількість листків, 
шт./росл.

довжина листків, 
см

Ширина листків, 
см

Гібрид Водан
1. Контроль (вода) 11 11,1 7,8
2. Марс EL (обробка насіння) 14 12,9 8,3
3. Марс EL (обробка насіння + 1-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 16 13,7 9,1

4. Марс EL (обробка насіння + 3-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 16 14,2 9,9

Гібрид Пабло
1. Контроль (вода) 9 9,5 6,5
2. Марс EL (обробка насіння) 11 9,9 6,8
3. Марс EL (обробка насіння + 1-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 12 10,4 7,4

4. Марс EL (обробка насіння + 3-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 15 11,1 8,2

Таблиця 2
Врожайні та товарні характеристики у гібридів буряка столового  

залежно від застосування регулятору росту Марс el, 2019 р.

Варіант досліду урожайність, 
т/га

Прибавка врожаю товарність, 
%т/га %

Гібрид Водан 
1. Контроль (вода) 53,2 - - 92
2. Марс EL (обробка насіння) 58,4 5,2 9,8 94
3. Марс EL (обробка насіння та 1-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 58,8 5,6 10,5 95

4. Марс EL (обробка насіння та 3-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 59,6 6,4 12,0 96

Гібрид Пабло 
1. Контроль (вода) 52,1 - - 93
2. Марс EL (обробка насіння) 56,6 4,5 8,6 95
3. Марс EL (обробка насіння та 1-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 57,2 5,1 9,8 96

4. Марс EL (обробка насіння та 3-разове 
обприскування рослин протягом вегетації) 58,5 6,4 12,3 97
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Висновки і пропозиції. На основі аналізу ре-

зультатів проведених нами польових досліджень 
було встановлено, що застосування регулятора росту 
Марс EL забезпечує підвищення урожайності та то-
варності коренеплодів у гібридів буряка столового 

Водан і Пабло. Найкращі результати отримано при 
використанні препарату Марс EL для замочування 
насіння та тричі протягом вегетації обприскування 
ним культурних рослин. Урожайність буряка столо-
вого зросла на 12,0-12,3%, а товарність – на 4%.
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