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Хімічний склад коренеплодів 
буряків цукровиХ  різниХ 
біологічниХ форм залежно від 
режимів вологозабезпечення 
ґрунту

Мета. визначити вплив рівня 
вологозабезпечення ґрунту на хімічний 
склад коренеплодів буряків цукрових різних 
біологічних форм на період збирання врожаю. 
Методи. вегетаційні досліди. уміст загального 
азоту, фосфору, калію, натрію, кальцію, магнію 
в рослинах буряків цукрових обчислювали 
в одній наважці після мокрого озолення за 
к. гінзбургом та ін. з подальшим визначенням 
азоту — методом к’єльдаля, фосфору — за 
деніже в модифікації буватьє, калію і натрію — 
методом полуменевої фотометрії, кальцію 
і магнію — трилонометрично, уміст білкового 
азоту — за методом барштейна, небілкового — 
за різницею між загальним і білковим азотом. 
Результати. установлено зміни хімічного 
складу коренеплодів буряків цукрових різних 
біологічних форм за різного вологозабезпечення 
ґрунту на період збирання врожаю. 
Висновки. за підвищення рівня повної польової 
вологоємності ґрунту спостерігається зростання 
вмісту макроелементів у коренеплодах буряків 
цукрових різної селекції на період збирання 
врожаю, що характеризується прямими 
кореляційними залежностями. 

Технічно зрілі коренеплоди містять у серед
ньому 75% води і 25% сухої речовини, основ
ну частину якої (17,5%) становить сахароза, 
а 7,5% — інші нецукри. Із загальної кількості 
нецукрів близько 5% припадає на нерозчинні 
речовини (клітковина — 2,5%, пектинові ре
човини — 2,4, білки та зола — 0,1%). До роз
чинних нецукрів належать фруктоза, глюкоза 
(інвертний цукор) та інші безазотисті речовини 
(0,8%). Уміст азотистих речовин у коренепло
дах буряків цукрових у середньому становить 
1,1%, золи — 0,6% [9].

Основними показниками, що характе
ризують продуктивність буряків цукрових, 
крім урожайності, є відсотковий уміст цукрів 

Ключові слова: гібриди, буряки цукрові, рівень вологозабезпечення, повна польова 
вологоємність, хімічний склад, коренеплоди. 

у коренеплодах та збір цукру з 1 га [2,10]. 
Цукристість залежить від багатьох факто
рів, найважливіші з яких, — тип гібрида, вне
сені добрива, ступінь зволоження ґрунту та 
стан листкового апарату як асиміляційної 
структури [3, 4, 8]. Крім цукристості, основ
ними показниками якості буряків цукрових є 
доброякісність нормально очищеного соку, 
уміст інвертного цукру (глюкоза і фруктоза), 
небілкового «шкідливого» азоту, а також ме
лясоутворювальних речовин калію і натрію 
[1, 5, 6]. Наявність K+ і Na+ заважає екстрак
ції кристалізованого цукру, що виявляється 
в затриманні до 70 – 80% цукру в мелясі [7].

Хімічний склад коренеплодів буряків 
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цукрових залежить від сорту, ґрунтовокліма
тичних і погодних умов, рівня агротехніки та 
інших факторів. Знання закономірностей змі
ни хімічного складу коренеплодів під дією зов
нішніх факторів необхідне для розроблення 
технології вирощування цієї культури, що за
безпечує отримання сировини високої якості. 

Мета досліджень — визначити вплив рів
ня вологозабезпечення ґрунту на хімічний 
склад коренеплодів буряків цукрових різних 
біологічних форм на період збирання вро
жаю.

Матеріали і методи досліджень. Дослі
дження проводили на вегетаційному майдан
чику лабораторії агрохімії Інституту біоенер
гетичних культур і цукрових буряків НААН. 
Використовували посудини Вагнера (d — 
21 см, h — 35 см) ємністю 14,5 кг повітряно
сухого ґрунту на посудину, які наповнювали 
чорноземом типовим вилугуваним з такими 
агрохімічними характеристиками: гумус — 
3,8 – 4,0%, рН сольове — 6,4 – 6,6, Нг — 
1,4 – 1,7 мг · екв/100 ґрунту, рухомий фосфор 
та обмінний калій за Чиріковим — 184 – 197 
та 81 – 89 мг/кг ґрунту, лужногідролізований 

азот за Корнфільдом — 159 – 163 мг/кг ґрунту.
У досліді вивчали сорти та гібриди буряків 

цукрових різних біологічних форм і селекцій
ного походження (фактор А): Уладівський 
однонасінний 35, Український ЧС 70, Екстра, 
Роберта і КВ Збруч, а також варіанти во
логозабезпечення ґрунту (фактор В): 45, 60 
і 75% від повної польової вологоємності ґрун
ту (ППВ). Насіння буряків цукрових висівали 
наприкінці квітня на початку травня, урожай 
збирали на початку жовтня. Хімічний склад 
коренеплодів буряків цукрових визначали 
на період збирання врожаю. Повторність 
у дослідах — 7разова.

Уміст загального азоту, фосфору, калію, 
натрію, кальцію і магнію в рослинах буряків 
цукрових визначали в одній наважці після 
мокрого озолення за К. Гінзбургом та ін. з по
дальшим визначенням азоту методом К’єль
даля, фосфору — за Деніже в модифікації 
Буватьє, калію і натрію — методом полумене
вої фотометрії, кальцію і магнію — трилономе
трично, уміст білкового азоту — за методом 
Барштейна, небілкового — за різницею між 
загальним і білковим.

1. Хімічний склад коренеплодів буряків цукрових на період збирання врожаю залежно від режиму 
вологозабезпечення

Гібрид
Елемент живлення,% на суху речовину

N P K Na Ca Mg

45% ППВ
Уладівський однонасінний 35 0,60 0,16 0,77 0,07 0,41 0,08
Український ЧС 70 0,58 0,15 0,81 0,06 0,44 0,08
Екстра 0,61 0,16 0,76 0,07 0,41 0,10
Роберта 0,60 0,16 0,73 0,07 0,43 0,08
КВ Збруч 0,58 0,13 0,63 0,07 0,39 0,11

60% ППВ
Уладівський однонасінний 35 0,72 0,19 0,86 0,07 0,41 0,12
Український ЧС 70 0,70 0,20 0,95 0,07 0,41 0,10
Екстра 0,75 0,22 0,92 0,07 0,40 0,09
Роберта 0,75 0,18 1,01 0,07 0,41 0,11
КВ Збруч 0,74 0,18 0,77 0,08 0,42 0,13

75% ППВ
Уладівський однонасінний 35 0,84 0,32 1,29 0,08 0,59 0,10
Український ЧС 70 0,86 0,32 1,32 0,09 0,52 0,11
Екстра 0,92 0,32 1,30 0,08 0,47 0,12
Роберта 0,92 0,27 1,27 0,08 0,51 0,12
КВ Збруч 0,97 0,25 1,33 0,08 0,48 0,14

НІР05: АВ (загальна)

Фактор А (гібриди)

Фактор В (режим ППВ)
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Результати досліджень. Установлено, 
що на період збирання врожаю буряків 
цукрових уміст загального азоту в корене
плодах у варіанті з вологоємністю ґрунту 
45% ППВ істотно не різнився між гібридами 
і був у межах 0,58 – 0,61% на суху речови
ну. Водночас за підвищення рівня вологи 
до 60% ППВ уміст цього елемента живлення 
зростав до 0,70 – 0,75%, а до 75% ППВ — 
до 0,84 – 0,97% на суху речовину. Слід зазна
чити, що найбільший уміст загального азоту 
в коренеплодах відзначено в рослин гібрида 
КВ Збруч у варіанті з 75% ППВ, що на 23,7% 
перевищує показники варіанта з вологоємніс
тю ґрунту 60% ППВ (табл.1). 

Аналіз досліджень умісту в коренеплодах 
білкового і небілкового «шкідливого» азоту 
свідчить про те, що в посудинах із мінімаль
ним умістом вологи в ґрунті істотної різниці 
за вмістом білкового і небілкового азоту між 
сортами та гібридами не виявлено — від
повідно 0,27 – 0,31 та 0,28 – 0,33% на суху 
речовину (табл. 2). 

За підвищення рівня ППВ до 60% у буряків 
цукрових досліджуваних сортів і гібридів уміст 
білкового і небілкового азоту в коренеплодах 
порівняно з варіантами з вологоємністю ґрун
ту 45% ППВ зріс на 26,2 – 35,6% і 3,2 – 9,3% 
відповідно. З підвищенням рівня вологозабез
печення до 75% ППВ у рослин усіх сортів і гі
бридів буряків цукрових спостерігалося збіль
шення вмісту в коренеплодах білкового азоту 
на 12,5 – 15,9%, небілкового — на 22,5 – 34,1% 
порівняно з варіантами з 60% ППВ. Значно 

меншою ця різниця виявилася в рослин сорту 
Уладівський однонасінний — 35 – 12,5%. 

За результатами досліджень, уміст фосфо
ру в коренеплодах буряків цукрових вітчизня
ної та зарубіжної селекцій на період збиран
ня врожаю у варіантах з 45% ППВ становив 
0,15 – 0,16% на суху речовину, спільної селек
ції — 0,13% на суху речовину. З підвищен
ням рівня ППВ до 60% уміст фосфору зріс 
на 11,1% у буряків цукрових гібрида Роберта, 
15,8% — сорту Уладівський однонасінний 35 
і на 25 – 28% — у решти гібридів. На фоні 
75% ППВ зафіксовано підвищення вмісту цього 
елемента живлення в 1,4 – 1,7 раза порівняно 
з варіантами з 60% ППВ (див. табл. 1). 

Уміст калію в коренеплодах на період 
збирання врожаю буряків цукрових у ва
ріантах з вологоємністю ґрунту 45% ППВ 

2. уміст форм азоту в коренеплодах буряків цукрових гібридів різного походження залежно від 
вологозабезпечення, % на суху речовину 

Форма азоту

Гібрид

Уладівський 
однонасінний 35

Український ЧС 70 Екстра Роберта КВ Збруч

45% ППВ

Білкова 0,27 0,28 0,31 0,31 0,30

Небілкова 0,33 0,30 0,30 0,29 0,28

60% ППВ

Білкова 0,37 0,39 0,42 0,43 0,45

Небілкова 0,35 0,31 0,33 0,32 0,29

75% ППВ

Білкова 0,44 0,46 0,48 0,50 0,53

Небілкова 0,40 0,40 0,44 0,42 0,44

НІР05 білковий азот: А (гібриди) — 0,07; В (режим ППВ) — 0,06; АВ (загальна) — 0,12

НІР05 небілковий азот: А (гібриди) — 0,07; В (режим ППВ) — 0,05; АВ (загальна) — 0,12

y = 0,004x – 0,0533
R² = 0,9908

y = 0,0233x – 0,49
R² = 0,8929
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залежність умісту хімічних елементів у корене-
плодах гібрида кв збруч від режиму вологоза-
безпечення ґрунту на період збирання урожаю:  
  — уміст азоту;  — уміст фосфору;  — уміст 
калію
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у різних сортів і гібридів різнився неістот
но — 0,73 – 0,81% на суху речовину (див. 
табл. 1). Лише в коренеплодах рослин гі
брида КВ Збруч уміст цього елемента по
ступався іншим сортам і гібридам — 0,63% 
на суху речовину. У варіантах з 60% ППВ 
уміст калію в коренеплодах перевищував 
аналогічні показники у варіантах з 45% 
ППВ на 10,5 – 18,2%, а в рослин гібрида 
Роберта — на 27,7%. При цьому вміст калію 
в коренеплодах гібридів Український ЧС 70, 
Екстра та Роберта становив 0,92 – 1,01% 
на суху речовину, у гібрида КВ Збруч і сорту 
Уладівський однонасінний 35 він виявився 
значно меншим — 0,77 і 0,86% на суху ре
човину. У варіанті з 75% ППВ рослини всіх 
досліджуваних сортів і гібридів накопичували 
калію в коренеплодах 1,27 – 1,33% на суху 

речовину, що перевищує показники варіантів 
з 60% ППВ на 20,5 – 42,1%. 

Результати досліджень свідчать про лі
нійну залежність між режимом вологозабез
печення ґрунту і вмістом хімічних елементів 
азоту, фосфору та калію в коренеплодах усіх 
досліджуваних сортів і гібридів, що показано 
на рисунку на прикладі гібрида спільної се
лекції КВ Збруч (R² = 0,9894; 09908; 0,8929). 

Результатами досліджень установлено, 
що вміст натрію і магнію в коренеплодах 
буряків цукрових залежно від фону воло
гозабезпечення на період збирання вро
жаю був у межах 0,06 – 0,09 і 0,08 – 0,14% 
на суху речовину відповідно. При цьому 
спостерігалася тенденція до зростання 
вмісту натрію за підвищення рівня ППВ 
ґрунту (див. табл. 1). 

За підвищення рівня повної польової 
вологоємності ґрунту спостерігається 
зростання вмісту азоту, фосфору і калію 
в коренеплодах буряків цукрових різної се-
лекції на період збирання врожаю, що ха-
рактеризується прямими кореляційними 

залежностями. Найбільший уміст небілко-
вого «шкідливого» азоту накопичували ко-
ренеплоди сортів та гібридів буряків цукро-
вих на фоні 75% ППВ — 0,40 – 0,44% на суху 
речовину, що перевищує показники варіанта 
з 45% ППВ на 17,5 – 41,0%. 
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