
ISSN 2310-9270                                                                                  Агробіологія, 2’2018 

 

 34

УДК 633.63-021.4:631.527.5(477.41) 
 

ГОРОДЕЦЬКИЙ О.С., ГРАБОВСЬКИЙ М.Б. © 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ ТА ЕКОНОМІЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО 

КОМПАНІЇ КВС В УМОВАХ ФГ «РАСАВСЬКЕ»  

КАГАРЛИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Наведено результати досліджень зміни технологічних якостей коренеплодів зарубіжних гібридів буряків цукро-
вих компанії КВС під впливом довготривалого зберігання та економічну ефективність технології їх вирощування. 
Проведені дослідження особливо актуальні у зв’язку з недостатньо вивченими питаннями змін технологічних якос-
тей коренеплодів новітніх зарубіжних гібридів під час їх зберігання в кагатах на полі або на цукровому заводі. 

Розрахунки економічної ефективності вирощування зарубіжних гібридів буряка цукрового дали змогу вибрати 
найбільш конкуренто вигідні гібриди компанії КВС в ґрунтово-кліматичних умовах конкретного господарства. 

Найбільшою стабільністю показників технологічних якостей коренеплодів під впливом тривалого зберігання та 
найвищими показниками економічної ефективності в досліді характеризувався гібрид Альона, а найвищою врожай-
ністю коренеплодів характеризувався гібрид Дарія. 

Подальші дослідження продуктивності гібридів буряка цукрового зарубіжної селекції, порівняно з вітчизняними 
гібридами, з урахуванням особливостей формування врожаю, фізіології рослин та стійкості до хвороб дадуть змогу 
чітко встановити їх адаптивність до умов Правобережного Лісостепу України. 
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буток, рівень рентабельності. 

 

doi: 10.33245/2310-9270-2018-142-2-34-39 
 

Постановка проблеми. На сучасному етапі сільськогосподарське виробництво працює в 
умовах, далеких від оптимальних. Неухильне підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, 
сільськогосподарську техніку, мінеральні добрива, засоби захисту рослин змушує більшість 
товаровиробників вирощувати буряк цукровий в режимі заощадження коштів. Тому особливо 
актуальним є впровадження у виробництво сучасних високопродуктивних гібридів буряка цук-
рового [1–3]. 

Перехід на вирощування нових диплоїдних та триплоїдних ЧС гібридів дозволить підняти по-
тенціал продуктивності до 50–60 т/га при збільшенні цукристості коренеплодів на 0,4–0,5 % [4, 5]. 

Інтенсивна технологія вирощування буряка цукрового вимагає застосування інтенсивних 
гібридів, ефективного використання природних і оптимально насичених агротехнічних факто-
рів продуктивності (сівозмін, систем удобрення, обробітку ґрунту тощо), та запровадження 
ефективних форм організації управління технологічними процесами [6, 7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка нових ЧС гібридів буряка цукрового за 
регіонами Лісостепу дозволяє прогнозувати генетично-визначену ступінь їх пластичності й 
стабільності як за врожайністю, так і показниками якості [8,9]. Особливо цінними, в останні 
роки, є гібриди з більш високою стійкістю до екстремальних температур [10]. 

За даними досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН було 
вивчено особливості формування продуктивності нових гібридів буряків цукрових зарубіжної 
селекції у 2012–2014 рр. у різних ґрунтово-кліматичних зонах України. За результатами дослі-
джень було встановлено, що гібриди Хайленд (b=0,95) (Сесвандерхаве Н.В./С.А.) і Глоріанна 
КВС (урожайність b=0,97, збір цукру b=0,98, цукристість b=0,74) доцільніше вирощувати на 
екстенсивному фоні, де за мінімальних витрат значення показників у них будуть максимальни-
ми. Інтенсивними за цукристістю є Акація КВС (цукристість b=0,74, збір цукру b=1,14, уро-
жайність b=0,91) , Монсан, Аскета та інші [11]. 

За дослідженнями Полтавської державної аграрної академії підтверджено, що повне вико-
ристання біологічного потенціалу гібридів буряків цукрових, пов’язане зі зменшенням витрат 
непоновлюваної (штучної) і ефективним засвоєнням поновлюваної (природної) енергії, що 
сприяє підвищенню біологічної цукристості та врожайності [12]. 

Переваги найкращого сорту чи гібриду не можуть бути реалізовані без використання якіс-
ного насіння. Якщо на початку цього сторіччя для механізованого вирощування буряків доста-
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тньо було мати насіння зі схожістю 80–85 % і одностроковістю 85 %, то на сьогодні ці показни-
ки мають бути не менше 92 і 95 % відповідно [13]. 

Бурякосіючі компанії, фермери, а також частина бурякосіючих господарств перейшли на сі-
вбу насінням гібридів провідних іноземних фірм [14, 15].  

Якщо до 2000 року в Україну ввозилось не більше 10 % іноземного насіння від річної потреби, 
то у 2000 р. – 35, у 2007 р. – 40, у 2008 р. – 62,8, а починаючи з 2009 р. – орієнтовно 75–85 %. 

Для повної характеристики якості коренеплодів необхідно звернути увагу не лише на цук-
ристість, але й на такі показники як доброякісність очищеного соку, втрати цукру в мелясі, 
вміст альфа-амінного азоту, калію, натрію та ін. 

До зміни ситуації щодо вирощування буряка цукрового та переробки продукції, яка нині 
склалася в Україні, необхідні радикальні, неординарні заходи, головним із яких є комплексний 
підхід до сільськогосподарського виробництва з системно-організаційних позицій на базі нау-
ково-технічного прогресу з урахуванням політичних, соціальних, економічних, енергетичних, 
матеріально-технічних і екологічних умов [16]. 

Варто відмітити, що за даними АОЗТ «Кристал» у сухій речовині коренеплодів вітчизняних 
буряків цукрових розчинних нецукрів міститься близько 10 %, а в іноземних – лише близько 
1,4 %. Так, зменшення вмісту нецукрів у коренеплодах у 2,0–2,5 рази збільшує на 0,64–0,71 % 
додатковий вихід цукру [17]. 

Окрім переваг за хімічним складом коренеплодів, іноземні гібриди часто переважають у вироб-
ництві українські за урожайністю і як наслідок – збором цукру з одиниці площі та за якістю посів-
ного матеріалу. Ці обставини і спонукали переважну більшість товаровиробників переходити на 
насіння сортів іноземної селекції – німецьке, французьке, шведське, бельгійське та інше.  

За даними багатьох дослідників, рослини буряків цукрових іноземної селекції мають більш 
досконалий листковий апарат, ніж у гібридів української селекції. Однак, листки на гібридах 
іноземної селекції розташовані під більш гострими кутами, що сприяє більш інтенсивному за-
своєнню сонячної енергії в другій половині вегетації [18-20]. 

Метою дослідження було вивчення зміни технологічних якостей коренеплодів зарубіжни-
ми гібридами буряка цукрового під дією тривалого зберігання та економічної ефективності їх 
вирощування в умовах ФГ «Расавське» Кагарлицького району Київської області. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили упродовж 2014–2015 рр. у ФГ 
«Расавське» Кагарлицького району Київської області на чорноземі типовому малогумусному 
грубо-пилувато суглинковому. Вміст гумусу за Тюріним – 4,53–4,62 %, рухомого фосфору та 
обмінного калію за Чириковим – 157–160 і 142–185 мг.-екв./кг ґрунту відповідно. 

Насіння зарубіжних гібридів було надане для досліджень представниками компанії КВС з 
однаковими посівними якостями, які відповідали 1-му класу ДСТУ 3226-95. 

Характеристика гібридів компанії КВС у джерелах літератури представлені переважно у ви-
гляді реклами, тому ми для прикладу наводимо характеристику лише двох досліджуваних нами 
гібридів. 

Кармеліта – диплоїдний гібрид фірми КВС, тип нормально-цукристий (NZ), толерантний до 
ризоманії, коренеїду, стійкий до церкоспорозу, середнього строку збирання, рекомендований 
для вирощування в усіх зонах, занесений у Держреєстр сортів рослин України у 2007 році. 

Олеся – диплоїдний гібрид фірми КВС, тип цукристий (Z), толерантний до ризоманії, стій-
кий до церкоспорозу, демонструє високі результати урожайності та збору цукру в усіх зонах 
вирощування, раннього строку збирання, потенціал урожайності – понад 90 т/га коренеплодів, 
занесений у Держреєстр сортів рослин України у 2009 році. 

Площа посівних ділянок складала 201,6 м2, облікових – 50 м2, повторність – триразова. Аг-
ротехніка вирощування буряка цукрового була адаптована до рекомендацій із вирощування 
гібридів компанії КВС. 

Облік урожайності коренеплодів проводили поділяночно. Підраховували кількість коренеп-
лодів, визначали їх масу і масу гички.  

Одночасно з кожного варіанта в трьох повтореннях відбирали середні проби коренеплодів 
(по 22 шт.) для визначення технологічних якостей коренеплодів у два терміни,  перший – 
10 жовтня, а другий – 10 листопада в лабораторії кафедри технологій в рослинництві та захисту 
рослин Білоцерківського НАУ. Середні проби коренеплодів для другого терміну визначення 
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технологічних якостей зберігали в овочевих сітках в кагаті, вкритому солом’яними матами, на 
кагатному полі цукрового заводу.  

Визначивши вміст розчинних сухих речовин за допомогою рефрактометра, цукристість – за 
допомогою поляриметра, за формулою розрахували показник доброякісності клітинного соку:  

ДЯ = Дg/B × 100, 
де ДЯ – доброякісність соку, %; Дg – цукристість коренеплодів, %;  
В – вміст сухих розчинних речовин (за рефрактометром), %. 

Основні результати дослідження. Нашими дослідженнями було встановлено, що під час 
зберігання коренеплодів протягом місяця, з 10 жовтня до 10 листопада, в кагатах відбувалися 
певні зміни їх технологічних якостей (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Зміни технологічних якостей коренеплодів зарубіжних гібридів буряка цукрового під дією трива-

лого зберігання (середнє за 2014–2015 рр.) 

Гібриди 
Цукристість коренеплодів, %  

Вміст розчинних сухих 
речовин, % 

Доброякісність клітинного 
соку, % 

Терміни визначення технологічних якостей коренеплодів 
10.10 10.11 +/- 10.10 10.11 +/- 10.10 10.11 +/- 

Акація 18,6 21,8 +3,2 25,2 26,8 +1,6 73,8 81,3 ++77,,55 

Альона 19,6 21,2 ++11,,66 24,2 25,9 ++11,,77 81,0 81,8 ++00,,88 

Коррида 18,0 24,1 ++66,,11 22,7 30,4 +7,7 79,3 79,3 ++00 

Олеся 19,4 23,3 +3,9 26,8 33,0 ++55,,66 72,4 70,6 --11,,88 

Дарія 17,2 23,1 ++55,,99 24,0 29,9 ++55,,99 71,1 77,3 ++66,,22 

Цезарія 18,8 22,8 +4,0 26,4 28,7 +2,3 71,2 79,4 ++88,,22 

Кармеліта 17,6 21,7 +4,1 23,3 28,2 +4,9 75,5 77,0 +1,5 
 

Так, за рахунок часткової втрати вологи протягом тривалого зберігання, цукристість коре-
неплодів збільшувалася від 1,6 % у гібрида Альона до 5,9 % у гібрида Дарія та на 6,1 % у гібри-
да Коррида. 

На нашу думку, з тієї ж причини вміст розчинних сухих речовин у коренеплодах зріс від  
1,7 % у гібрида Альона до 7,7 % у гібрида Коррида. 

Проведені нами розрахунки доброякісності клітинного соку показали, що найбільше зрос-
тання даного показника якості коренеплодів – на 8,2 %, під впливом тривалого зберігання, було 
зафіксовано у гібрида Цезарія і на 7,5 % – у гібрида Акація. У гібрида Альона ріст показника 
доброякісності клітинного соку станом на 10 листопада склав лише 0,8 %, у гібрида Коррида 
доброякісність залишилася на попередньому рівні, а в гібрида Олеся даний показник зменшив-
ся на 1,8 % порівняно з попереднім періодом визначення станом на 10 жовтня. 

Отримані нами результати свідчать про відносно більшу стабільність показників технологі-
чних якостей коренеплодів під час довготривалого зберігання у гібрида Альона і погіршення їх 
у гібрида Олеся. 

Для більш фундаментального пояснення причин змін технологічних якостей під впливом дов-
готривалого зберігання коренеплодів необхідно провести додаткові фізіологічні дослідження. 

Проведені нами розрахунки економічної ефективності вирощування гібридів компанії КВС 
показали, що вартість продукції, прибуток і рівень рентабельності в більшій мірі залежали від 
коефіцієнта перерахунку ціни сировини з урахуванням цукристості, ніж від урожайності коре-
неплодів (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Економічна ефективність вирощування досліджуваних гібридів буряка цукрового 

(середнє за 2014–2015 рр.) 

Гібриди 
Урожайність 
коренеплодів 

т/га 

Коефіцієнт перерахунку 
ціни сировини з ураху-
ванням цукристості 

Вартість 
продукції, 
грн/га 

Матеріально- 
грошові 

затрати, грн/га 

Прибуток, 
грн/га 

Рівень рента- 
бельності, % 

Акація  75,0 1,217 34685 20034 14651 73,1 
Альона  76,2 1,300 37643 20208 17435 86,3 
Коррида  74,1 1,167 32860 19905 12955 65,1 
Олеся  60,0 1,283 29252 17859 11393 63,8 
Дарія 79,8 1,100 33356 20726 12630 60,9 
Цезарія  68,4 1,233 32048 19077 12971 68,0 
Кармеліта  67,8 1,133 29191 18990 10201 53,7 
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Дані таблиці 2 свідчать, що затрати на вирощування коренеплодів коливалися в межах від 
17859 до 20726 грн/га. На різницю затрат в даному випадку впливали затрати на викопування 
та перевезення прибавки врожайності коренеплодів. 

Виручка більше залежала від цукристості, а в другу чергу – від врожайності коренеплодів, 
тому незважаючи на найвищу врожайність коренеплодів у гібрида Дарія – 79,8 т/га, виручка за 
його вирощування складала 33356 грн/га, а найбільша виручка – 37643 грн/га була отримана за 
вирощування гібрида Альона, врожайність коренеплодів якого була нижчою на 3,6 т/га, а цук-
ристість – вищою на 2,4 % порівняно з гібридом Дарія (табл. 1). 

Також слід звернути увагу на те, що незважаючи на найнижчу врожайність коренепло- 
дів – 60,0 т/га, за рахунок майже найвищої цукристості – 19,4 %, рівень рентабельності за ви-
рощування гібрида Олеся був на 3,8 % вищий, порівняно з рентабельністю вирощування гіб-
рида Дарія, у якого врожайність коренеплодів була найвищою в досліді, проте їх цукристість 
була 17,2 %. 

Найвищий прибуток – 17435 грн/га і рівень рентабельності – 86,3 % було отримано за ви-
рощування гібрида Альона, а найнижчі показники економічної ефективності – прибуток 10201 
грн/га та рівень рентабельності 53,7 % були зафіксовані за вирощування гібрида Кармеліта. 

Тому, підбираючи перелік гібридів буряків цукрових для впровадження у виробництво, не-
обхідно враховувати не лише врожайність, а й цукристість, технологічні якості, особливості 
формування врожаю та економічну ефективність їх вирощування. 

Висновки. Найвищою стабільністю технологічних якостей коренеплодів під час довготри-
валого зберігання характеризувався гібрид буряка цукрового Альона, а найвищу врожайність 
коренеплодів у середньому за 2014–2015 рр. – 79,8 т/га мав гібрид Дарія. За показниками еко-
номічної ефективності з прибутком 17435 грн/га і рівнем рентабельності 86,3 % найкращим ви-
явився гібрид Альона. 

Подальші дослідження продуктивності гібридів буряка цукрового вітчизняної та зарубіжної 
селекції, з урахуванням особливостей формування врожаю, фізіології рослин та стійкості до 
хвороб дадуть змогу чітко встановити їх адаптивність до умов Правобережного Лісостепу 
України. 
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Технологические качества корнеплодов и экономическая эффективность выращивания гибридов свеклы 

сахарной компании КВС в условиях ФХ «Расавське» Кагарлицкого района Киевской области 

А.С. Городецкий, Н.Б. Грабовский  
Приведены результаты исследований изменения технологических качеств корнеплодов зарубежных гибридов 

свеклы сахарной компании КВС под влиянием длительного хранения и экономическую эффективность технологии 
их выращивания. Проведенные исследования особенно актуальны в связи с недостаточно изученными вопросами 
изменений технологических качеств корнеплодов новейших зарубежных гибридов при их хранении в буртах на поле 
или на сахарном заводе. 

Расчеты экономической эффективности выращивания зарубежных гибридов свеклы сахарной позволили выбрать 
наиболее конкурентоспособные гибриды компании КВС в почвенно-климатических условиях конкретного хозяйства. 

Наибольшей стабильностью показателей технологических качеств корнеплодов под влиянием длительного хра-
нения и высокими показателями экономической эффективности в опыте характеризовался гибрид Алена, а наиболь-
шей урожайностью корнеплодов характеризовался гибрид Дария. 
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Дальнейшие исследования производительности гибридов свеклы сахарной зарубежной селекции, по сравнению 
с отечественными гибридами, с учетом особенностей формирования урожая, физиологии растений и устойчивости к 
болезням позволят четко установить их адаптивность к условиям Правобережной Лесостепи Украины. 

Ключевые слова: свекла сахарная, гибриды, производительность, урожайность, сахаристость, технологические 
качества, прибыль, уровень рентабельности. 

 
Technological qualities of root crops and economic efficiency of growing sugar beet hybrids by the KWS compa-

ny in the conditions of "Rasavske" Ltd. of Kaharlyk district, Kiev region 

O. Horodetskyi, M. Hrabovskyi  
The paper deals with the results of research on the study of the technological traits changes in foreign hybrids root crops 

of the KWS company sugar beet enterprises under the influence of long-term storage and their economic efficiency. The 
conducted researches are especially relevant due to insufficiently studied issues of changes in the technological traits of the 
root crops of the newest hybrids during their storage in the crutches on the field or at the sugar factory. 

Estimation of new hybrids of sugar beet by regions of the Forest-steppe allows to predict the genetically determined de-
gree of their plasticity and stability both in the yield and the quality. Hybrids with higher resistance to extreme temperatures 
are especially valuable. 

The researches were carried out during 2014–2015 at the "Rasavske" Ltd. of Kaharlyk district, Kyiv region. 
The sugar content in the root crops increased from 1.6% in the Alyоna hybrid to 5.9 % in the Daria hybrid and 6.1 % in 

the Corydа hybrid, due to the loss of moisture during their prolonged storage. The content of soluble dry matter in the root 
crops increased from 1.7 % in the Alyonа hybrid to 7.7 % in the Corydа hybrid for the same reason. 

The conducted calculations of cell juice quality showed that long-term storage resulted in the highest growth of this indi-
cator by 8.2 % in the Cesaria hybrid and by 7.5 % in the Acatsia hybrid. In the Alyona hybrid, the growth rate of cell juice 
quality was only 0.8 %, while the Coridа hybrid had the quality of the previous level. In the Olesya hybrid, this indicator 
decreased by 1.8 % compared with the previous determination period (October 10). 

The costs of growing root crops ranged from 17,859 to 20,726 UAH/ha. The highest profit was 17435 UAH/ha and the 
profitability level was 86.3 % for the Alyona hybrid, while the lowest economic efficiency figures were for the profit of 
10,201 UAH/ha and the profitability level of 53.7 % in the Carmelite hybrid. 

The highest rates of the technological traits of root crops during the long-term storage of sugar beet were determined in 
the Alyona hybrid. The highest yield of root crops was in the Daria hybrid – 79.8 t/ha. According to the indicators of eco-
nomic efficiency the Alona hybrid was the best in terms of profit (17,435 UAH/ha) and the profitability level of 86.3 %. 

Key words: sugar beet, hybrids, productivity, yield, sugar content, technological traits, profit, profitability level. 
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